
FÖRSLAG 1 (1 ) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-10 
Vår beteckning 

KS2010/87 nr 2012.2250 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdeln ingen 
Anna Nilsson, Planarkitekt 
0171-52508 
anna.m.nilsson@habo.se 

Prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 
Planavdelningen redovisar förändringar i arbetsordningen för 
kOlllillunstyrelsen. 

9 

Detaljplaneprogralllillet för Gröna Dalen, detaljplan för Skokloster udde 2 
samt detaljplan för Gransätervägen flyttas till vilande planer. Tillägg till 
detaljplan för Krägga l :217 del av l :211 läggs till de vilande planerna. 
Detaljplanen för Stickspåret tas bort från listan då den blivit antagen i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsordning daterad 2012-07-10 

Förslag till beslut 

l. Föreslå kommunstyrelsen att godkälUla arbetsordningen för detaljplaner 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 



Förslag till arbetsordning för detaljplaneuppdrag 
Exploaterings- Preliminärt 

~~~~~~ ____ ,,:frågor antagande 
lo Överklagad 

Blåklintsvagen 
Skörby 3:5, 5:8 
Katrinedal 3:39 
Gransatersvägen 
Krägga 1 :217 del av 1 :21 1 

Hjalmars vag 
Täppan 
Skörbydeponin 
~appeby 7:12 
Förskola Ullevivägen 
Båtsbacken* 
Getberget K 11 ' 
SlottsskoQen norra S3' 

Under utredning 
Fridhem 
Grans gård 
Håtunavagen 

september 2012 
september 2012 
september 2012 
september 2012 

maj 2013 
oktober 2012 
oktober 2012 

juni 2013 
september 2013 

april 2013 
december 2013 

september 2013 

februari 2013 

januari 2013 
september 2013 

MycKet 
exploaterings frågor 
Mindre 
exploaterings frågor 

daterad 2012-07-10 

Hidnr: 2012-2250 

Nya uppdrag el ler avbrytande 
Prioriteras pga lag krav 
Prioriteras pga budget 
Max 4 stycken 
Max 5 stycken 

, Planavdeln ingen finansierar 



FÖRSLAG 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-04 
Vår beteckning 

KS201 2/66 nr 2012.2155 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planavdelningen 
Anna Nilsson, Planarkitekt 
0171-52508 
anna.m.nilsson@habo.se 

Ändring av detaljplan för Krägga 1 :217, del av 1 :211 -
planbesked 

Sammanfattning 
Krägga Properties AB fastighetsägare till Krägga herrgård har ansökt om en 
planändring av befintlig detaljplan i syfte at! flytta en befintlig byggrätt får 
konferensändamål. 

Gällande detaljplan tillåter en byggrätt för konferensändamål i en våning ca 
15 meter öster om Mälarens strand. Ansökan avser att flytta bygg rätten till 
ca 80 meter öster om Mälarens strand samt uppförande aven byggnad i två 
våningar istället för en våning, dock med sanuna byggrätt som nu gällande 
detaljplan. Syftet med planändringen är att förbättra tillgängligheten ti ll 
Mälaren och strandOlmådet. 

Detaljplaneområdet ligger i ans lutning till Krägga helTgård. Planonu'ådet 
består delvis av obebyggd mark som Krägga Properties önskar bygga på. 

Gällande detaljplan är detaljplan för Krägga l :2 17 del av l :211 vann laga 
kraft 2008-04-03 och har 10 års genomförandetid. Detaljplanen till åter 
markanvändningen natur, bostäder i en till två våningar samt byggnad för 
konferensändamål i en våning. 

Planuppdraget omfattar en mindre ändring av befintlig detaljplan. 
Planavdelningen bedömer att flytten av byggrätten längre bort från 
strandområdet samt en byggnad i två våningar istället för en våning inte 
konmler att påverka landskapsbilden eller kulturmiljön negativt. 
Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag. 

Ändringen av detaljplanen är mindre och föreslås handläggas med enkelt 
planförfarande genom tillägg till befintlig detaljplan. Detaljplanen 
finansieras av beställaren. Beräknad ungefarli g tidpunkt för antagande är 
hösten 2013. 

Avgift för detta beslut tas ut med 6 600 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkommen 201 2-05-30 
Karta över föreslaget planområde, daterad 20 12-07-03 
Utdrag ur gällande detaljplan, laga kraft 2008-04-03 



HÅBO 
KOMMUN 

Förslag till beslut 

FÖRSLAG 
Datum 

2012-07-04 

2(2) 

Vår beteckning 

KS201 2/66 nr 201 2.2155 

l . Uppdra ti ll förvaltningen att upprätta fö rslag till planändring för Krägga 
1:2 l 7, del av 1:211. 

2. Detaljplanearbetet bekostas av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
Sökanden 



CI Lantmäteriet 
CI Håbo kommun 

Ändring av detaljplan Krägga 1 :217 del av 1 :211 

Skala: 1: 4 000 
<2012-01-03lAN> 
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HÅBO 
ANSÖKAN OM PLAN BESKED 

KOMMU N 

PLANBESKED 
Ansökan om ny/ändrad detaljplan 

Avgift för planbesked tas ut enligt Håbo kommuns plan- och 
bygglovtaxa, 

Ansökan skickas ti ll: 
Håbokommun 
746 80 Bålsta 

1 (2) 

Konununen ska ge planbesked senast fyra månader efter det 
att kompletta handlingar har inkommit. 

Vid positivt planbesked kommer planavtal att tecknas mellan 
den sökande och konun unen, Planavtalet reglerar kostnader
na för planarbetet. Planarbetet påböljas inte fönän plan avta
let är underskrivet. 

Ta gärna kontakt med oss 
på planavdelningen ilUlan 
ansökan skickas in så kan 
vi reda ut eventuella 
oklarheter. 

Sökande(bvqqherre) 
söka,n~ .(bygghe~S) l1amn t: k;" 't"Ol"er CS AB I o~an~s~jons~~n~1J.W 5' '2,' ::> 3 Z-. 
PostadreS~eJningSadres~stnummer~ postor!) . 

C O -'_efu.As t.D""" 1;0')( '-15' 'Sr \ o y :sO 
.:si<> c.I-< ko \ .... 1 

Telefon dagtid 

E-"'~~ ' • .1____ ..J - --' Mobil 
se 

K" .... ~ ' .'---- - . , -.I 
. -- y _ • .. .J __ , l T .. ,,,fnn rl:lfrl id konlakt!1erso n 

A-7 ...... _ t::':-r-?--.~ f_ 

E-p,0stadress kontak!oerso~ 
, , 

c:> Mobiltelefon ko ntaktperson 
.se - v ~ 

Hur vill du få ditt bevis 
g,Brev &E-post 

Fakturaadress (om annan än postadress) 
Namn/företag I Organisations-/personnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) I Eventuell referens 

Fastiqhetler 

I Fastighetsägare (0111 annan än sökanden) 

u~ U 

Nuvarande användning av fastigheten/fastigheterna 

D Enbostadshus D Tvåbostadshus 

D Fritidshus D Kontorshus 

D Hotell/Restaurang D Skola I Försko la 

Ann~Y~'h~d eller anläg~; an~ken k, ~ 
S ,'"\ ~1- . ..- '" re-VlS "" 

POSTADRESS 
746 BO BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumieden 1 

V 

TELEFON VAXEL 
0171-52500 

TELEFAX 
0171-56333 

OAG.NR 
212000-0241 

D Gruppbyggda småhuslradhus D Flerbostadshus 

D Affarshus 

ONaturområde / park 

cJ.p.1M..~ \ l"Ae<t 

HEMSIDA 
www.habo.se 

D Industribyggnad 

D Obebyggd fastighet 

Ph C k. Vyv\\<- k. 

E-POST 
kommun@habO.se 



HÅBO 
ANSÖKAN OM PLANBESKED 

KOMMUN 

Förslaget avser 

DEnbostadshus D Tvåbostadshu s D Gruppbyggda småhus/radhus D Flerbostadshus 

D Fritidshus D Kontorshus D Afflirshus D Industri byggnad 

D Hotell/Restaurang D Skola I Förskola D Nalurområde I park D Obebyggd fas lighet 

Annan byggnad e l le~ an lä~~g, an~e Vi~k, \.\ 
bu~ . r ~V\ rt',.-,S a. "1.( ~~l 
v~ 

Beskrivning av förslaget 

Se. Iv 'i' l """"'- 1 :s~~t- ~s~~'" 0'" .:p l '" " ':,E" -s L<. ~ 
v 

Bifogade handlingar och uppgifter * 
[gl Karta över berört omräde I D Illustration I skiss över förslaget I D Projektbeskrivning 

D Övriga bilagor: 

Underskrift av sökanden Underskrift av medsökanden 
OrtSIch datum I /l 
E",\u • ., oS"- Zg Orl och datum 

Namnteckning 

Namnförtyd ligande 

-

* F ör mer information om vilka handlingar som krävs vid handläggningen 
av just ditt planbesked, kontakta kommunens planavdelning. 

2(2) 
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SWECO~ 

Håbo kommun 
74680 Bålsta 

2012-05-28 

HÅBO I<m1~1UN 
KOI,UIAJNSTiRHSENS FÖRVALTNING 

INKDIA 

Ansökan om plan besked för ändring av detaljplan för Krägga 1 :217, del av 1 :211 

På uppdrag av Krägga Properties AB, ansöker vi om planbesked för att genom tillägg ändra 
gällande detaljplan för Krägga 1 :217, del av 1 :211 laga kraft vunnen 2008-04-03. Se bilaga 1 
förslag til l ändring av detaljplan. 

Planändringen syftar till att möjliggöra en flytt aven befintlig byggrätt för konferensändamål 
inom gällande detaljplan för Krägga 1:217, del av 1:211. Idag finns en byggrätt för konferens
ändamåi i en våning vid Mälarens strand, direkt nordväst om herrgården i Krägga. Byggrätten 
föreslås i denna planändring utgå för att inte försämra upplevelsen av och tillgängligheten till 
Mälaren och dess stränder, och ersättas med en byggrätt längre från Mälaren, strax norr om 
herrgårdens nordligaste flygelbyggnad. Den byggrätt som föreslås utgå motsvarar storleks
mässigt den nya bygg rätt som planeras. Den nya bygg rätten fördelas dock ytmässigt inom två 
våningar istället för en och upptar därför en mindre yta på marken jämfört med den nuvarande, 
vilket ger positiva effekter avseende tillgängligheten till Mälaren och dess stränder. 
Planändringen omfattar kvartersmark för konferensändamål (e1) samt prickmark i gällande 
detaljplan. 

Krägga Properties AB:s önskemål är att så snart som möjligt påbörja detaljplanearbetet. 

Vi ser fram mot ett positivt besked från kommunen. 

Eventuella frågor besvaras a 
ilja, Krägga Properties AB tf ' 

Med vänlig hälsn ing 
Sweco Architects 

Arkitekt SAR MSA 

I Sweco 
Bergmas tsreg alan 2 
Box 1902 , 791 19 Falun 
Tele fon 023-464 00 
Telefax 023·464 61 
www.sweco.se 

I SwecQ Archilects AB 
Org.nr 556173-0606 
sä te Stockholm 
Ingår I Sweco-koncernen 

sjö, Sweco Architects te ' 

HASK/U MAT p:\331 0\331427 2\000\03· u t\bv 1205 _h a bo kn_krlgg a. doc 

i eller 

1 (1) 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 

Datum 

2012-08-02 

2-1--charlotta.carlsson@habo.se ~lSfJ-..J C) J 

------~-------------

Ordningsföreskrift gällande förtäring av alkohol på allmän plats 

Sammanfattning 
Förslaget gäller ändring av zon gällande fÖltäring av alkohol på allmän 
plats. Förslaget har arbetats fram i lokala BRA och syftar till en lugnare och 
tryggare miljö. Förslaget innebär en utökat förbudzon för förtäring av 
alkohol över 2,25 volymprocent. Området sträcker sig från Mansängen, 
centrum, buss- och pendeltågs stationen, Stockholmsvägen mot och genom 
gamla Bålsta centrum fram till Shell och omfattar gångvägar, Olmåden kring 
idrottsanläggningar, förskolor och skolor i en lighet med kartbi laga l ). 

Ny föres lagen Lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13 § 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte 
förtäras , annat än i samband med tillåten utskänkning, inom följande 
Olmåden som redovisas i kartbilagor: 

Inom området Bålsta som innefattar: 

Järnvägs- och pendeltågs stationen innefattande samtliga pendlarparkeringar, 
angöringsytor för buss och taxi , Mansängen, Centrumieden, Gröna Dalen 
lP , konstgräsplanen, Centrumstråket, Stockholmsvägen, Österled, 
Håbovägen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängsskolan med 
Nybygget, Backsippan och Ellenborgs försko la, Stockholmsvägen och 
gångvägen som löper parallellt med denna från nya centrum upp till gamla 
centrum där den övergår i Enköpingsvägen ilmefattande Gransäterskolans 
område upp till Klyvvägen och vidare till Åsleden och sedan ner till 
Enköpingsvägen och Shell . 

Nuvarande lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte 
förtäras, 31mat än i samband med tillåten utskänkning, inom fö ljande 
onu'åden som redovisas i kartbilagor: 

Nya Centrum inom Olmåde som begränsas av: 

1(2) 

Vår beteckning 

KS nr 2012.2377 



HÅBO Datum 

KOMM UN 2012-08-02 

Centrum leden, Gröna Dalen lP, Centrumstråket och Stockholmsvägen. 
Förbudet gäller även inom järnvägs- och pendeltågsstationen samt inom 
angöringsytor för buss och taxi i anslutning till järnvägs- och 
pendeltågsstationen. 

Gamla Centrum inom område som begränsas av: 

Österled, Jämvägen, Håbovägen, Västerängsvägen, Västerängsskolan och 
Västergränd. 

Beslutsunderlag 
l. Kmlbi laga 1) ny föreslagen karta 
2. Kartbilaga 2) nuvarande karta 
3. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Håbo kommun 

Kommunkansliets förslag: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

I. Kommunfullmäktige bes lutar att anta förslaget om ny lydelse med 
kartbilaga gällande zon för förtäring av alkohol på allmän plats. 

2(2) 

Vår beteckning 

KS nr 2012.2377 



KS 2008/3 1 - Hid 2008.787 

Förtäring av alkohol, nya Centrum 

Kartbilaga till Allmänna lokala ordningsföreskn'fter för Håbo kommun 13 § 
2008·06-13 1:5000 



KS 2008/31 - Hid 2008.787 
Förtäring av alkohol, gamla Centrum 

Kartbilaga till Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Håbo kommun 13 § 
2008-06-13 

1:5000 



HÅ BO 
KOMMUN 

I 1205221NH 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
FÖR HABO KOMMUN 

Skala: 1 :12 000 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyre lsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-08-06 

0171-52518 ,.-
fredrik.holmgren@habo.se ~~ If':::, J N.Je 7 ~ 

Remissvar Regional utvecklingsstrategi 

Sammanfattning 
Regionförbundet Uppsala län har inkonunit med förslag till en regional 
utvecklingsstrategi för Uppsala län Uppländsk Drivkraft 3.0 (RUS). Håbo 
kommun har lämnats tillf<ille att yttra sig om förslaget till och med 17 
september 201 2. 

Håbo konU11Un har till satt en mindre tjänstemalUlagrupp som utifrån sina 
respektive perspektiv har yttrat sig om förslag på RUS. Synpunkterna har 
sanunanställts och ligger till grund för kommunstyrelsens remissyttrande. 

Beslutsunderlag 
1. Uppländsk drivkraft 3.0 - Regional utvecklingsstrategi 
2. Uppländsk drivkraft 3.0 - Beskrivning av föres lagna mål 
3. Uppländsk drivkraft 3.0 - Missiv (201 2.1 532) 
4. Förslag till remissyttrande gällande regional utvecklingsstrategi 

(2012.2148) 

Konununkansliets förslag: 

Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. KonU11Unstyrelsens beslutar att anta remissyttrandet med tillhörande 
åtaganden och målsättningar. 

1 (1 ) 

Vår beteckning 

KS nr 2012.2380 
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REGIONFÖRBUNDET 

Uppsala län 

~vV~ 
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DRIVKRAFT 3.0 
Regiona I utveckl i ngsstrategi 
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INNEHALL 

Med förenade krafter mot Europas mest attraktiva kunskapsregion 

Omvärldsanalys och ingångsvärden 

Uppsalaregionens utmaningar 

Från vision till åtagande 

En innovativ region 

En växande region 

En kompetent region 

En attraktiv region 

Uppsalaregionen i korthet 

Referenser och underlagsmaterial 

04 

05 

08 

10 

13 

16 

20 

23 

26 

27 



UPpLANDSK DRIVKRAFT j .O 

MED FORENADE KRAFTER MOT EUROPAS 
MEST ATTRAKTIVA KUNSKAPSREGION 

V 
i som bor i Uppsalaregionen ska vara stolra. Här 
finns kvaliteter som andra bara kan drömma om . 
Denna tredje version av Uppländsk Drivkraft har 
sikte mot år 2.030 och bygger på erfa renheterna 
av många års regionalt utvecklingsarbete. Denna 

strategi visar hur vi med samlade krafter ska kunna skapa bästa 
möjliga framtid för människor och verksamheter i vår region. 
Om knappt två decennier vilt vi att invånarna i Uppsalaregio
nen ska kunna blicka tillbaka och konstatera arr man i början 
av 2010-(a1e[ fanade de beslur som gjon Uppsala riJl Europas 
mest attraktiva kuwkapsrcgion. 

För an bli den mest artrakriva kunskapsregionen i Europa 
krävs långsiktiga åraganden från alla paner. Ingen enskild 
kommun, person eller organisarion kan förverkJiga visionen 
på egen hand. Visionen måste bäras av hela regionen - helst av 
varje företag, varje invånare och varje företrädare. Visionen ska 
svetsa sammal1. Skapa stolthet och en rörelse mor ett samlat 
agerande, där insatser för att srärka delarna samtidigt bidrar 

till helheten. En gemensam berättelse om vilka vi är och van 
vi vill. 

Det krävs ert hårt arbcTe och Ctt tydligt sam lat ledarskap för 
att profilera visionen mot omvärlden. Mycket görs redan. I 
Uppsalaregionen står urvccklingen aldrig still. Därför handlar 
den regionala utveckJingssrrarcgin om a([ ca tillvara den poten
tial som redan finns här. Att göra allting lite bättre. 

Befolkn.ingens dIIväxt och kompetcns, näringslivets bredd 
och spets, goda imcrnationella kommunikationer via Arlanda, 
regionens två universitet och högspecialiserade sjukvård vid 
Akademiska sjuklmser är unika [illgångar i regionen. Tillsam
mans utgör de UppsaJaregionens guldägg och nyckJar till 
tillväxt. 

Denna utveckJingsstrategi inneniller tydliga. strategiska 
målbiJder. Målen är komplexa och påverkas av händelser i 
omvä.rlden. Likväl är de grundläggande som indikatorer på 
varthä.n utvecklingen bär. Engagemang, uppföljning och 
lärande är vikriga ledord för arbetet framåt. 

Den regionala urvecklingssttategin är landstingets och kom
munernas svar på hur Uppsalaregionen vill bidra cill att EU 
uppnår en smart och hållbar tillväxt för alla fram till år 2020. 

All riHviixt ska vara hållbar - miljömässigt, socialt och eko
nomiskt. Mcd en hållbar utveckling lämnar vi över en bättre 
värld till uppväxande generationer, samtidigt som vi bereder 
väg mot nya jobb och ökad välfärd. Vår region är her, rärt och 
nära. Tillsammans vill vi göra den ännu bättre. ~ 

Uppsa!" den 29 mars 20/2 



OMVARLDSANALYS OCH INGÅNGSVARDEN 

V
arje man och kvinna, varje företag och organisation 
påverkas av globala trender och snabba förä.ndringar. 

När det blåser i omvärlden väljer en del att bygga 
vindskydd. Då ska UppsaIaregionen hissa segel och 

vända hot (iU möjligheter genom våra styrkor. 
Här följer en sammanställning av viktiga samhälls- och Offi

världsfenomen som påverkar oss. Avsnincr bygger på fYra orn
världsanalyser, olika [apporter och resulwr från seminarier med 

politiker. forskare, tjänstemän och näringslivsrepresentamer. 

Fortsatt snabb globalisering ... 
Sedan 1945 har världen upplevt en snabb globalisering. Den 

driver på urvecklingen världen över - från Tierp [jU Taipei och 
från Bålsra till Bangalore - till en växande levnadsstandard, 

fcirbärrrade hälsovillkor och stärkta fri- och rättigheter i stora 
delar av världen. Men den ger också upphov till klimauoränd

ring, skuJd- och finanskriser, politisk instabilitet och stigande 
priser på mat, energi och råvaror. Den ekonomiska maktba-

lansen förändras, med en snabb tillväxt i Indien, Kina och 

Brasilien och stora srrukcurdla problem i USA och Europa. 

... med osäkert förlopp ... 
Världen präglas för närvarande aven genuin osäkerhet och 

turbulens. Globaliseringen antas gå vidare, inre minst driven 

av ny teknik, sociala medier och "ammanRätade ekonomier. 

Men på kort tid kan förutsättningarna skifta. Till synes goda 

konjunkturer vänder ner panikartat på en eftermiddag. Stats
finanser äventyras. Svårbekämpade virus sprids med Aygets 

hastighet mellan kontinenter. Politiska skiftningar och folkliga 

uppror kastar styrelseskick över ända. Utsläpp sprids med 

vinden och lägger sig som ett lock över länder och regioner 
långt från källan. 

Till de megatrender, stora globala forändringar i sa11mäHsurveck

lingen, som forvänras påverka oss de kommande 10-1 5 åren hör en 
åldrande befolkning, snabb teknologi utveckling, växande väJstånd, 

hälsa och miljö, urbanisering och accelerera11de forändringst::tkt. »» 

UPPLÄNDSK DRIVKRAFT ;1.0 



UI'PLÄNDSK DRIVKIlAFl· 3.0 

» » Oavsen urvecklingens riktning kommer det ömsesidiga 
beroendet mellan Sverige och UppsaJaregionen och dess 
omvärld an öka. Det är i denna värld som Uppsalaregionen 
behöver hitta sin rolL 

... och ökad konkurrens 
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hirdnar. 
Den långt drivna tekniska utvecklingen leder till ökad specia
lisering. Produkter och tjänster utvecklas i globala nätverk 
av underleverantörer och värdekedjor. Konkurrensen om att 
erbjuda bästa pris, största kunskapsinnehåll och senaste teknik 
skärps. Det gir inre att vila på gamla lagrar. 

f arbetslivet drivs kompetenskraven upp och de okvalifi
cerade jobben blir alJr f.i.rre. Många nya jobb skapas inom 
relativt nys(afcade, kunskapsimensiva tjänstefårctag i storstads
regionerna. 

För välfärdens sku ll är det avgörande arr det svenska och 
uppländska näringslivet kan stärka sin ställning globalt och 
hitta nischer som möter omvärldens efrerfrågan. Det är endast 
då som resurser kan skapas för arr finansiera pensioner, välfärd, 
skola, sjukvård och alla de beh.-v;i.mligheter svenskarna vall( sig 
vid sedan ett halvt sekel. 

Platsens betydelse för tillväxt ökar ... 
Den geografiska platsens kvalireter har hlivit allt viktigare för 
att skapa en hållbar utveckling och locka till sig nya invanare, 
företag och kapital. Actraktivitt:t och regio nfö rstärkning 
handlar inre om att kopiera andra, utan om att bygga på egna 
särdrag och att erbjuda något mer eller annorlunda än andra 
regioner. Bra och varierade bostadsmiljöer, err brett kultur- och 
idrorrsurbud, goda rekreationsmäjligheter, mångfald, trygghet 
och en bra skola är faktore r som påverkar "det goda livet". 

... administrativa gränser suddas ut. 
Människor och fOre tag rör sig all t mer i gt:Ografin, obl'l"ocnJc 
av administrativa gränser. Ökad rörlighet skapar större arbets
marknadsregioner, vilket i sin tur genererar högre tillväxt och 
sysselsättning än i mindre regioner. Strukturel la skillnader på 

arbetsmarknaden gör dock an män pendlar en längre sam
manhållen snäcka och tar bilen. Kvinnor åker kollektivt och 
gör Aera kortare resor och Aera stopp. 

Den ökade rö rligheten gör att gränser luckras upp. Detta 
blir extra tydligt med internet som helt upphäver gränser och 
minskar behovet av dagligt resande. Alla delar av vädden ham
nar plötsligt i centrum. 

RegionfOrs toringen har gjort att Uppsala län numera är tätt 
sammanAätar med huvudsraden och Östra Mellansverige. 
Men perspektivet är Större än så. I det nya Europa uppmumras 
en ökad regiollalisering, regionalt utbyte och utveckling över 
nationella gränser. För Uppsalaregionen erbjuder särski lt 
samarbetet i Östcrsjöområdet. med en marknad på 100 mil
joner människor, stora möjligheter fö r utbyte av kunskap och 
innovation, handel och finansiering. 

Stockholm-Uppsalaregionen växer ... 
Befolkningen i Sveri ge förväntas öka med 1,) miljoner per
soner, varav 800000 i Östra Mellansverige, fram tiU 2050. 
N uvarande Uppsala län hade år 2010 omkring 337000 
inv-.inare och kommer enligt ett möjligr scenario an växa till 
knappt 400000 personer år 2030, som fördelas med 70 pro
cem i Uppsala kommun, 23 procent i länets södra delar Håbo, 
Enköping och Knivsta samt 7 procem i Heby, Älvkarleby, 
T ierp och Östhammar. 

Fram till slutet av 2020-ralet vämas amalet äldre , +70 år, 
öka med ca 45 procent från 25000 till 36000 personer. När 
I940-talets rekordgenerationer går in i de mer vårdrunga 
åJdrarna ökar trycket på äldreomsorgen och sjukvården, sam
tidigt som kOlllmunernas och landstinget budgetar forväntas 
vara hårt pressade. 

... strukturer utmanas ... 
Uppsalaregionen har t illsammans med Stockholms län landets 
yngsta hefolkning. Inflyttningen gör att antalet yngre som går 
in på arbetsmarknaden är fle r än dem som lämnar den for pen
sion, vilket är positivr för företagens kompl.'"tensförsörjning. 
Men fårsörjningsbördan för dem i arbetsför ålder kommer 
också art öka. Var och en som arbetar i Uppsalaregionens 
kommuner år 2030 kommer med dagens sysselsätcoingsnivå 
på 78 procent art behöva försörja, utöver sig själv, ytre rlig~ 

are omkring en och en halv person. Ska detta gå ihop måste 
antalet sysselsatta öka och antalet arbetslösa minska. Det är då 
inre hållbart art nännare la procem av alla ungdomar går uta.n 
arbete, an många urlandsfödda, särskilt "'-""Vinnor, inte ges en 
verkligen chans i arbetslivet och att tudelningen mellan dem 
som har jobb och dem som aldrig får något består. 

Hög arbetslöshet och utanförskap påverkar samhällets sam~ 
manhållning och ti lli ten mellan människor och till samhällets 
institutioner. Detta är en grogrund for ouygghet och intolerans, 
vilket är raka motsatSen till den öppenhet, rörlighet och dynamik 
som lockar in Ryttare, investerare och besökare till en region. 

... och nya livsstilar och värderingar växer fram 
Rekordgenerationerna efter kriget har varit med om an bygga 
upp det moderna Sverige. De har växt upp och levt med ett 
kallt krig och ett delat Europa som efter murens fall bl ivit mer 
öppet, teknologiskt och globalt. Mycket av det som ansågs 
som exklusivt och lyxigt, såsom mobiltelefoner, tV, datorer och 
utbnds resor, har dagens ungdomar vtLxlt upp med som en del 
av vardagen. 

Jämfört med tidigare generationer kommer dagens unga in 
sent på arbetsmarknaden. De har höga krav på utbildning och 
arbetsgivare och fårvämar sig bra lön, mycket fritid, utlands
resor och snabb karriär. Många W1ga k-vinnor och män drivs av 
både ett starkt självförverkligande och tydlig tillhörighet i olika 
grupper. Varje generation är barn av sin tid. Nya värderingar, 
nya efterfrågemönster och snabbt ändrade beteenden stäUer or
ganisationer och föremg inför helt 11)':1 utmaninga.r. Ingen kan 
slå sig t ill TO. Inte heller en region som vill ligga. i framkant. ~~ 
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UPPSALAREGIONENS UTMANINGAR 

N 
är förändringarna i omvärlden ställs mot Uppsala
regionens styrkor och svaghctcr framträder en alHal 
utmaningar som ligger till grund ror den regionala 
lIrvccklingsstrarcgins mål och prioriteringar. De vik
tigaste utmaningarna samlas under rvå huvudom

råden som är varandras förUIsäerningar: I) An utveckla cer 
hållbare samhälle i världsklass och 2) att bli en smart spelare på 
en global arena. 

Hållbart samhälle i världsklass 
Uppsala är en anrakriv region som behöver bejaka en väx
ande befolkning och hantera en hållbar tillväxr. I en håll ban 
samhälle i världsklass fi liiiS grundläggande fOrulsä[[ningar 
för utveckling och dllväxr som kommer alla till deJ. Ett stort 
åtagande ligger hos offentliga aktörer. kommuner och lands
ting att erbjuda bästa möjliga mylla for foretagsamhcr, social 
jnkludering och hållbar tillväxt. 

Därfoc gäller det att: 
1 Dra nytta av det geografiska läget i Sveriges tillvilxtllloror 
1 Vä.-...::a med urvecklad livskvalitet och välEird 
± Inkludera hela befolkningen i arbets- och samhällsl iv 

Dra nytta av det geografiska läget i Sveriges tilJväxtmotor 
Uppsala läns geografiska läge som den nordliga noden i Srock
holm-Mälarregioncn har hisroriskt främjat sysselsättning, 
näringslivsurveckling och tillväxr. An dm nytttlaV drtta gynn
samma geognifiska Uge mitt i Sveriges tillväxtmotor innebär i 

praköken an Uppsalarcgioncns invånare tar del av den tillväxt 
av nya jobb, kultur, nöjen och besöksmål som finns i den 
större geografin. Men också att fo rclagcn här både kan rekry
tera rätt kompetens och nå ur med sina produkter och tjänster 
på en större marknad. Utvecklingen försenas av arr järnvägar, 
vägar och IT-infrastruktur inre byggs ut i samma takt som 
befolkningen växer. 

~ 

Växa med utvecklad livskvalitet och välfärd 
En utmaning ii r au skapa förutsättningar för en hållbar 
samhäHsurveckling därflcr mänlliskor och flrctag kan möta; av 
livskvditet och utveckUld viiIford i en attmktiv region. 

Regionen måste kunna erbjuda bostäder för olika skeden 
i livet och därmed säkra den fonsatta bostfld.sjdrsörjllingen. 
Klimatfö ränd ringarna kräver att bostadsbyggandet ska vara 
l:ingsiktigt h:illbarc och att utsläppen minskar. Bebyggelse p:i 
landsbygden underlättas av bättre länkar till dc större kom-
1111mikiltiomstråkm. För såväl arbets- som fritids resande bör 
det finnas ett "dörr till dörr-perspektiv" så att kollektivtrafik. 
gång och cykel blir det narurliga valet. Genom utbyggnad 
av högkvalit:ltivt bredband i hela regionen ges också goda 
rorutsättningar att bo, leva och verka i saväl tätan som på 
landsbygden. 

En t rygg och säker livsmiljö för alla är viktigt tor såväl 
folkhälsa som jämlikhet och jämställdhet. I kommunerna ska 
hela skolan, Från rorskolan till gymnasiet, och övrig serv ice 



erbjudas med högsta möjliga kvaliter och resuhat. 
Ett gynnsamt niiringslivsklimat är resultatet av servicein

riktad myndighetsutövning, kompetens och positiva attityder 
till föreragande. För att hålla jämna steg med utvecklingen i 
Stockholms län mås re nyföretaganuer öka ytterligare och fler 
företag ges möjlighet att växa här. 

Tillgång till sjukvård i världskJass värderas högt av alla 
medborgare och utgör i sig en av regionens viktigaste tiUväxr
motorer. Sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller 
patienrunderlag, finansiering, organisering och kvaJitetsur
veckling. 

Inkludera hela befolkningen i arbets- och samhällsliv 
Uppsalaregionens fram rid skapas av aUa kvinnor och män som 
bor här. Deras förmåga, kraft och kunskap är de viktigastc 
tillgångarna för hållbar mvcckling och långsikög tillväxt. 
Regionen har redan en ung befolkning, "tor inflytming och 
hög utbildningsnivå. Arbetslösheten generellt sctt är låg, 
sysselsätrningen hög och tillgången till kompetens god. Trots 
en som helhet god siruation råder stora skillnader mellan och 
inom kommuner, och mellan kvinnor och män när der gäller 
sysselsättning, hälsa och utbildningsnivå. 

För art ta tillvara människors drivkraft och minska den 
framt ida belastningen på de ofh-:nrliga finanserna behöver 
den sociala delaktigheten öka och befolkningen ges möjlighet 
an må bra och vara aktiv längre. Jämställdhet är en del i den 

hållbara tillväxten och förverkligas när kvinnor och män har 
saJuma makt att forma samhället och sina liv. 

En smart spelare på en global arena 
För an hävda sig i en alltmer sammanflätad värld är det viktigt 
att främja smart specialisering och stärka de regionala profil
områdeJUl. Innovation är en hörnsten för att mÖta globaliser
ing, ökad internationell konkurrens och uppkomsten av nya 
marknader. 

Därfor gäller det för Uppsalaregionen att: 
~ Ligga i framkanr i den globala konkurrensen 

~ Utveckla regionens nycklar till tillväxt 

Ligga i framkant i global konkurrens 
På den globala marknaden gäller det att uppvisa spets inom 
några områden. Uppsalaregionens konkurrensfördelar ligger i 
att omsätta ny och befinrlig kunskap för arr effektiv isera den 
offenrliga förvaltningen och utveckla afFärer och företag som 
erbjuder varor och tjänster med stor efterfråga.n i världen. 
Därför behöver regionens internationellt konkurrenskraftiga 
branscher och kluster utvecklas vidare, samtidigt som nya 
tillväxrbranscher och företag uppstår. 

Utgångspunkten för regionens konkurrenskraft ligger 
minga ginger i den omfattande forskning och spetskompetens 
som finns inom såväl näringsliv som universitet och offentliga 
organ, mbytet med Stockholm samt deltagandct i globala nät
verk. Trots de goda förutsättningarna och aLla resurscr som sat

sas på forskning och utbildning uppvisar Uppsala regionen ett 
jämförelsevis lågt värdeskapande i form av lönesummor och 
tillväxt. Systemers förmåga art avkasta nyna från innovationer 
behöver därför sdirkas. Fokus bör riktas mer mot resultatet av 
de stora sarsningar som sker. 

Insatser inom spersbranscher behöver samtidigt kombine
ras med en srrategi för entreprenörskap och foretagaJlde på 
bredden, oavsett bransch. Där finn:> en stor potential till nya 
foretag och ökad sysselsättning. 

Utveckla regionens nycklar till tillväxt 
Varje region har sina unika förutsättningar som spelar en 
avgörande roll för tillväxten. l Uppsalaregionen finns Rera 
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nycklar till tiHväxt, guldägg, som ibland kan ras för givna, men 

som är helt unika. 
Der gäLler j synnerhet de bida uJ/iversiteten, Uppsala univer

sitet och Sveriges lambruksuniversitet, och Akademiska sjuk/lIt
set. Dessa har sedan lång tid haft en central roll för regionens 
utveckling och image och framväxt av nya tillvä.;'{tbolag. 

Varje år sker en starkt inRöde. av u)'a studenter till regionen. 
Över 45000 anlbitiösa ungdomar läser kurser, program och 
forskar i denna region. Mer behöver gäras för att få Aer av 
dessa arr slå sig ner här för gott, bilda familj och bidra till arr 
kunskapsregionen växer sig stark. Ökade inslag av enrrepre
närskap i utbildningarna och verksamheten inom Drivhuset 
leder rill att fler akademiker startar företag. 

I S minuter söder om Uppsala resecenrrum ligger laJldets 
srörsta Rygpl:ttsArlanda med nära 17 miljoner passagerare per 
år och över 16000 arbetstillf:i.llen i 250 olika företag. Närhet
en till Arlanda ger snabb tillgång till viktiga marknader i hela 
världen. För att inte miljöpåverkan ska överstiga tydJigt satta 
gränser måsre tillgängligheten till flygplatsen förbättras genom 
miljövänliga marktransporrer. 

l Aera kommuner finns nya anläggningar och arenor som 
väcker intresse i omvärlden och ger effekter på näringsliv och ut

veckling tingt utanför de enskilda lokaliseringarna. Bland dessa 
kan nämnas etableringen av sLutJörvllret av använt kärnbränsle i 
Forsmark, nyöppnande av Dannemora gruva, SkancUonkliniken 
och Psykiatrins Hus vid Akademiska sjukhuset, Campus Ulrulla, 
företagsetableringar i Enköping, Logistikpark i Bålsra, Multihall 
vid Fyrishov och Julmyra Horsecenrer i Heby. 

Därmed ~ir den gemensamma bilden av regionens utma
ningar tecknad. Nu gäller der an med ert samlat ledarskap 
och agerande stärka Uppsalaregionen sa att kvinnor och män, 
företag och organisationer. kommuner och landsting, ska 
kunna dra nytta av globaliseringens möjligheter och parera 
dess negativa följder. ~ 
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Uppsalaregionen ska vara attraktiv för fler människor och företag. Samhöllet och dess invånare, kvinnor och mön, ska hålla 

samman och kunna möta en snabb expansion, mitt i landets tillväxtmoror. Vi ska jämföra oss med andra och vara bland de 

bästa, på några områden till och med bäst. Vi ingår i storstads· och kunskaps regionen Stockholm och bidrar med en särskild 
nisch av hög kunskap. Våra universit.et., högut.bildade befalkning ach kunskapsint.ensiva näringsliv förverkligar ordet kun· 
skap. En utveckling som vilar på hållbarhetens tre fundament, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, är vår ledstjärna. 

VISION 
Uppsala är Europas mest attraktiva kunskapsregion 

o o 

FRAN VISION TILL ATAGANDE 

U
Ppsalaregionens vision rar sikte på år 20 30 . Den ska 
svara upp mot omvärldens förändringar och erbjuda 
lösningen på regionens Jangsiktiga urmaningar. Vi
sionen ska vara kompassen för regionens urveckling. 
Visionen ingår i vår gemensamma beränelse. Den 

bygger på våra styrkor och pekar ut varr vi vill. Den ska förena 
och engagera. 

Strategiska inriktningar 
Den långsiktiga och riktningsgivande visionen konkretiseras 
i fyra snategiska inrikmingar för regionens urvecklingsar
bete. Tre av dessa inriktningar återfinns under rubrikerna en 
kompetent, attmktiv och växande region. Dessa utgör basen ur 
vilken den fjärde inriktningen, en innovativ region, ska hämta 
sin kraft. Och ju bättre den innovativa regionen lyckas, desro 
större resurser och utrymme skapas [ör an underhålla och 
finansiera basen. 

• TYDLIGA MÄL 

I 
STRATEGISKA 

INRIKTNINGAR 

Innovativ region 

Växande region 

Kompete nt region 

Attraktiv region 

RESURSER 

ÅTAGANDEN 

Visar vad som 

be hävs gäras 

- för att nå målen. -

• Anslag från ko mmuner och landsting 

• Statliga projektmedel (1:1) 

• Statliga myndigheter (Tillväxtverk, 

Energimyndigheten, Vinnova, 

Arbetsförmed ling, Försäkringskassa 

mO) 

KONKRETISERING 
• Kommuners & landstings 

verksamhetspianeri strat· 
egier 

• Regionförbundets verksam-
hetspian 

• Struktu rfondsprogram 
• Trafikförsörjningsprogram 

• Länstransportplan 
• STUNS Innovationsstrategi 
• Klimat Be: energistrategi 
• Forskningsstrategier 

'mm 

.. 
• Strukturfondsprogram, landsbygds-

program och övriga EU-program 

• Länstransportanslaget 

• STUNS Innovationsstrategi 

'mm 

OPERATIVA 
INSATSER 

• Samarbeten 

• Nya arbetssätt 

• Projekt 
• Investeringar 

• Handlings
pianer 

Ö :iilu.l'vå I Ö 

" Hc-by ... 
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Tydliga mål 
Varje strategisk inriktning följs av ett fatal tydliga effektmål 
och makroindikatorer. Där så är möjligt, omsätts de regionala 
målsättningarna i lokala mål, för act ge relevans och realism 
utifrån nuläget och ambition i respektive kommun. 

..J Uppsalaregionen ska placera sig i topp på nationella 
rallkinglisw[ över innovationskrafr och uppnå minst 
index 140 i det av RebLab ' utarbetade regionala il1-

novationsindexer, där rikssninct är 100. 

.,; Antalet innovativa och enrreprenöriella företag med 
potential att konkurrera på världsmarknaden ska öka. 

...J Antalet resande med kollektivtrafik ska fördubblas till 
år 2020 och hälften av alla motoriserade resor ska vara 
kollcktivtrankrcsor år 2030. 

" Uppsalaregionen ska få infrastrukmrella investerings
medeI minst i proportion cill regionens andel av rikets 

befolkning till år 2030 . 
...J Trafiken på Mälar- och Ostkustbanan ska köras oftare 

och i räet öd, samt svara upp mot ert ökande resande
behov och växande befolkning. 

...J C02-ursläppen per invånare ska minska med 40 pro
cent, från 7740 kg/invånare år 1990 [iII 4 650 kgl 
invånare till år 2020 . 

...J År 2020 ska minst 90 procent av alla hushåll 
och verksamheter på landsbygden ha tillgång till 
bredbandsuppkoppling på 100 Mbits/s . 
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...J Andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning 

inom fyra år ska överstiga 80 procent. 

...J Andelen som avslmat en linje i gymnasieskolan och 
som påbörjat högskolestudier inom 3 år ska övcrstiga 55 
procent . 

...J Andelen sysselsatr.l i åldrarna 20-64 år ska överstiga 82 pro
cent. 

..J Andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna 18-24 år ska 
understiga 10 procent. 

...J Ohälsotalen ska minska successivt och understiga 30 

dagar per år för kvinnor och w dagar för män. 
-.J Andel barn totalt som växer upp i ekonomiskt utsatta 

hushaIl ska minska från 2009 års nivåer. 

.J 

.J 

I Uppsalaregioncn ska det årligen startas minst 13 
f6retag per 1000 invånare. 
Bostadsbyggandet ska planeras utifrån en befolknings
ökning på 3 500 personer per år, med beredskap för 
ytterligare 1000 invånare per år. 

Åtaganden - allas eller ingen ansvar? 
Orienteringen mot de strategiska inriktningarna och malen 
går via ett antal åtaganden. Dessa är utformade som uppman
ingar, eller rekommendationer. om vad som behöver göras 
för att mål och vision ska nås. Alla åtaganden berör inre alla. 
Men alla berörs av några. Alla har en roI!. 

Åtagandena är avsedda arr inspirera och ge uppslag inför 
planering och prioriteringar av verksamhet hos regionens ak
törer. Andra program, som länstransponplan, näringslivspro
gram, trafikförsörjningsprogram och EU:s srrukrurfondspro
gram konkretiserar åtagandena. 

ÅtJ.gandena har även stor becydelse som ingangar till extern »» 



UPI'LANDSK DRIVKRAFT ~ . o 

»» finansiering av olika operativa insatser, från stadiga projektme
del, EU:s olika program samt nationella myndigheter, som en
ligt regleringsbrev ska fördela medel utifrån regionernas egna 
prio riteringar. Dena uröver de resurser som regionens aktörer 
själva råder över via ordinarie budgetar och verksamheter. 

När urvecklingssuategin blir allas ansvar, riskerar den au bli 
ingens ansvar. Mål och åtaganden är extremt komplexa och 
påverkas av faktorer som kan ligga uranfor kommunernas och 
regionernas rådighet. De enskilda aktörernas inAyrande och 
ansvar i förhållanden till åtaganden kommer arr rydliggöras i 
samband med remittering av derra dokument Där ges lokala 
och regionala aktörer möjlighet arr själva ange vilka åtaganden 
man är beredd arr göra, och mO( vilka mål. På friviUighets ba
sis pekas därmed ansvar ut, vilket i senare skeden blir förem:iJ 
for dialog och uppföljning mot frågan: Bidrar den regionala 
utvecklingsstrategin oc" dess genomförande till aU det skapats eJ] 

riirelse mot de uppsatta målen oc" långsiktiga visionen? 

Uppföljning 
Regionförbundet kommer an årligen följa upp urvecklings
srrategins genomslag, hur processen utvecklas och mäta 
effekterna av de samlade insatserna mot angivna mål. Upp
följningen redovisas till kommuner och landsting, samt Re
gionförbundets styrelse. Inför kommande revidering av RUS 
sker en extern utvärdering av strategins resultat och effeher. 
Uppföljning av Uppsala regionens vision sker genom återkom
mande jämförelser med liknande kunskapsregioner i Europa, 
såsom Oxford, Aachen, Gent, Grenoble, Liege med flera. 

Uppdraget 
Vrvecklingsstrategin handJar om vad kommunerna och lands
tinget vill med denna region tillsammans med andra aktörer. 
Den vänder sig till dc personer och organisationer som vill 
vara med och påverka regionens långsiköga urveckling. Den är 
styrande för aktörer på nationell och regional nivå, stödjande 
fOr dem som verkar på kommunal och lokalIlivå och inspire
rande för dem som finns i näringslivet och den ideeH<i sekmrn. 

Det formella uppdrager kommer från lagen om samverkans-

organ (2001:34). Den säger att de regionala samverkansorgan, 
i Uppsala län företrätt av Regionförbundet, ska utarbeta strate
gier fö r regionens utveckling, samr samordna genomförandet 
av densamma. 

Urvecklingssrraregin ingår i en srrukrur av St yr- och policy
dokumcm, med EV:s straregi "Europa 2020" från juni 2010, 

som övergripande vägledning. 
Den centrala formu leringen för Europa 2020 är "En 

Strategi för smart och hållbar tillväxt för alla", som omfamnar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling, ekonomisk, social 
och ekologisk: 

Smart tillväxt - utveckla en ekonomi baserad på kunskap 
och innovation. 
Hållbar rillväxt - främja en rcsurseffektivare, grönare och 
konkur renskraftigare ekonomi. 
TiUväxr for al la - stimulera en ekonomi med hög syssel
sänning och med social och territoriell sammanhållning. 

EU bar fastställt fem överordnade mål för medlemsländernas 
arbete med Europa 2010. Uppföljningen av dessa sker mot 
statistik inom Eurostat, som inte alltid kan brytas ner (iHlokal 
nivå. Uppländsk D rivkraft leder mor att Uppsalaregionen ska 
kun na lämna ett starkt bidrag cil l an EU:s mål uppfylls. 

Sysselsättn ingsm' I 
7S" av 20·64 åringarna ska arbeta 

FoU-och innovationsmål 
3 1 av EU:s BNPska investeras i FoU 

Klimat- och energImåi 
20" mindre växthusUlSläpp än 1990 
20" av energin förnybara energikällor 
20 'l. ökad energieUektivitel 

Utbildningsmål 
Andelen elever som hoppar av skolan i förtid lägre än 1O 'l. 

Fattigdomsmåi: 
Antal människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social 
uteSlängning ska ha minskal med minSl 20 miljoner 

Återblick på Uppländsk Drivkraft 1.D och 2.D 
Sedan Regionförbundet Uppsala län bildades år 2003 och nek 
ansvaret for att driva regionens cillväxmrbece har cv.i regionala 
utvecklingsprogram sett dagens ljus. Den försm versionen av 
Uppländsk Drivkraft fastställdes av forbundsfullmäktige 2006 

och den andra versionen i december 2008. Till sin struktur 
och uppbyggnrid finns många likheTer mellan dc föregående 
programmen och denna suategi. Men också Aera skillnader. 

Uppländsk Drivkraft 3.0 har lagt ökad tyngdpunkt på den 
rumsliga dimensionen och planeringen av det geografiska 
onuådet Uppsala län, i relation till omgivande regioner. 
En starkare bemning på Uppsalaregionens styrkor, med fokus 
på begrepp som kunskap, kluster och konkurrenskraft. 
Uppländsk Drivkraft 3.0 innehåller många forslag, men 
inre allt. En ambition har funnits att våga välja och peka 
ut insatser som är av särskild vikt. 
Avsnittet Klimarneunala Uppsala län i Uppländsk 
Drivkraft 2.0 har integrerats i hela dokumenter, inte som 
ett separat programområde. 
Dc cnski lda invånarnas - kvinnornas och männens - och 
det inkluderande samhällets betydelse för utvecklingen hat 
ratt större ucrymme, i kapitlet En kompetent region. 
Folkhälsans roll för regionalurveckling och betydelsen av 
jämställdhet för ökad tillväxt har lyfts fram. 
Srrategin har anpassats till Europa 2020 och angetts med 
siffersacra mål. 

Den största skillnaden består emellertid i att denna strategi vilar 
på iden an märkbar samhällsförändring uppnås först när struk
turella samhällsfakcorer skapar en gemensam rörelse mor målen. 
Med detta synsätt påverkas utveckling redan från den förs[a 
kronan, i alla de verksamheter och organisationer SOI11 ihernnns i 
regionen, hos varje kvinna och man, i alla forerag. Det regionala 
lIlvecklingsarberet flr därigenom ett bredare anslag, som involv
erar vidare politikområden och skeenden än som vanligen åter
finns i den traditionel la tillväxtpolitikens projekrrunga arsenal. 
där tillgången till resurser är knapp och styrmedlen svaga. (".~ 



EN INNOVATIV REGION 

U
ppsala är rcd31l en av Europas mest innovativa och 
värdeskapande regioner. Det visar imernarjondla och 
naöondla rankingar av inllovarions~ och konkur
renskraft, I en alltmer sammanHätad värld räcker inte 
detta. Varje land och region måste sträva mot sr~indig 

förbättring, smart specia lisering och tydliga profilområden för 
an vinna konkurrensfördelar. Utan framgång sker tiUbaka
gång. 

Det är med innovalion och världsledande forskning som 
Uppsalaregionen kan tillhandahålla läsningar på de stora 
samhällsurmaningarna inom klimar- och energiområdet, hälsa 
och sjukvård och hållbar samhällsutveckling. Ny och befintlig 
kunskap behöver olm,;;irras i högkvalificerade varor och tjänster 
som kan skapa värden i samhället och gära livet lä[tare för 
människor. 

Innuvariva företag uch organisationer finns i regionens alla 
delar, från Älvkarleby i norr rill Håbo i söder, från Heby i 
väster till Östhammar i öster. 

Strategisk inriktning 
Uppsalaregionen ska bidra till vlirdeskap.Ulde kunskap och 
näringsliv i global konkurrens. Utgt'ingspunkteu dr regionens 
sryrkeområden, illllOlIfttions[drnuiga och u/lika profil. 

Mätbara mål 
" Uppsala regionen ska placera sig i topp på nationella rank

ingliswr över innovationskraf[ och uppnå minst index 140 i 
det av RebLab urarberade regionala innovations indexet. där 

rikssnittetär 100. (2010: 125.1,20°7= 14°,20°4: IJ8,7). 
" Antalet innovativa och enneprenöriella fön:~tag med poten

tial att konkurrera på världsmarknaden ska öka. 

Smart och innovationsdriven tillväxt 
För art fortsätta arr ligga i framkant måste Uppsalaregionen 
bygga vidare på det goda innovationsklimatet och fårmågan att 
nyttogöra goda ideer. Med två universitet, Akademiska sjukhu
set samt ett kunskapsimensivt arbetsliv är grogrunden lagd. 

UPPLÄNDSK DRIVKRAFT 3.0 

K1'aftsa11lla k1'illg utbildnblg och forsklling i vib'ldsklass 
vid de två un;ve1'sitetell oc" Akademiska sjuk/Jtuet, 

UPPSALA UNIVERSITETET är ett brett och komplen universitet 
som bedriver mbildning och forskning av högsta internationella 
kvalitet inom ett stort antal områden. Forskningsmiljöer av 
världsklass, med betydelse b3de för samhälle och näringsliv, 
har byggts upp inom Aera strategiska forskningsområden. 

SLU är ett universitet i världslJass inom livs- och miljöveten
skaper. Med kunskap om hur de biologiska resurserna används 
på ert hållbart särt. kan urbildning och forskning vid SLU bidra 
med viktiga lösningar på bland annat klimatförändringarna. 

De båda universiteten har en nyckelroll i art förse samhället 
meJ vähubilJad arberskraft och kvalificerad forskning. En 
ständigt ökad kvalitet i universitetens redan fårstklassiga ut-
bildning och framstående forskning är avgörande för regionens »» 
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» » fonsatta attrakt(ons- och konkurrenskraft. Studenter med god 
kunskap och fö rståelse för hur den ska tillämpas i arbetslivet 
har ett stort mervärde för förnyelseförmåga och kompetens
försörjning. 

Ett av regionens verkliga scyrkeområden är den högspe
cialiserade sjukvården vid .Akademiska sjukhuset. Patien
tunderlag från andra regioner och samarbete med Uppsala 

UPPSALA UNIVERSITET 

Uppsala universitet grundades 1477 och är idag ett brett och komplen univer· 

sitet med utbildning och forskning inom tre vetenskapsomraden - humaniora 

och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. 

Universitetet har 6 000 anställda och 40 000 studenter, varav 23 500 är 

helårsstudenter. Med 600 professorer och över 2 300 doktorander är det et! 

forskningsintensivt universitet. I internationella rankinglistor hamnar univer

sitetet bland de 60- 70 bästa. Det tillhör den absoluta toppen i ett europeiskt 

perspektiv. Bland de strategiska forskningsområdena ryms: 

Molekylär biovetenskap - Science for Life Laboratory (SciLifeLab], ett na· 

tionellt resurscentrum förstorskalig forskning med fokus på biomedicin. 

Cancer - U·CAN, syftar till att utveckla bättre diagnostik och bättre karak· 

tärisera olika tumörsjukdomar. 

Vårdforskning - U-CARE, ska ge ny kunskap kring internet som verktyg 

för psykosocialt stöd för människorsom drabbats av sjukdomar. 

Energi - StandUP for Energy, ska minska kOStnaderna för storskalig 

produktion av förnybar och hållbar el till slutkonsumenter, och utveckla 

kostnadseffektiva och energisnåla hybrid- och elfordon. 

Säkerhet och krisberedskap - CNDS {Center for Natural Disaster Stud· 

ies], syftar bland annat till att öka komptensen hos dem som hanterar 

naturolyckor och förbättra möjligheterna för svensk industri att utveckla 

produkter och system inom naturkatastrofsområdet. 

Politiskt viktiga geografiska regioner - UCRS (Uppsala Center for Russian 

Studies], ska utvecklas till ett nationellt resurscentrum för kunskap och 

analys av Ryssland och den post-sovjetiska sfären 

E.vetenskap - eSSENCE (Essence of E·science], ska i nära samverkan 

med näringsliv och samhälle utveckla och implementera nya e·veten

Skapliga metoder. 

Uppsala universitet ingår som en part i den europeiska storsatsningen 

InnoEnergy som samlar Europas absolut bästa un iversitet och företag på 

energiomradet, med en budget över S miljarder kronor. 

universitet är garanren för sj ukhusets och li fe science kJusrrets 
utveckling. Den demografiska utveckJingen och en global 
efterfrågan på kvalificerade hälso- och sjukvårdslösningar 
öppnar möj ligheter för sjukvård på expoer. 

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 

Sveriges lantbruksuniversit et [SLUJ i Uppsala utveck lar kunskapen om de bio

logiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande 

av dessa. Dr!:lgt 2800 är anställda på SLU och på en årlig basis välkomnas 

4 ODD helårsstudenter. Ca 70 '1 verksamheten riktas mot forSkning. Totalt 

utbildas 730 doktorander. 

Priorit erade områden fö r SLUs verksamhet är 'biobaserad samhällsekonomi' 

och ' mi ljö, hä lsa och vä lbefinnande' . SLU kombinerar nyfikenhetsdriven 

grundforskning med ett nyttoperspektiv för samhället inom jord och skogs· 

bruk, djurhållning och djurvälfärd, vattenbruk, fiske, landskapsarkitektur och 

la nds kapsutveckl ing. 

I Uranks rankning av de svenska lärosätena hamnar Sveriges lantbruks

universitet på en tredjeplats tota lt och landets främst naturvetenskapliga 

universitet. 

Skapa en varaktig regional 
infi'astrllkttl1'fij,' innovati011. 

I regionens välfungerande innovationsstöd samJas akademi, 
oflentliga aktö rer och näringsliv för att tillsammans få inno
vativa ideer, oavsett ursprung, att nyttiggöras och komma 
samhälle t till gagn. Innovationer behöver inte vara gjorda 
av mctall, utan handlar lika mycket om an utföra uppgifter 
smar tare, an jobba tillsammans övcr gränser. lära av andra och 
våga pröva nyn. 

Stiftelsen för samverkan mellan universireten i Uppsala 
näringsliv och samhälle (STUNS) och den regionala inno
vationsstraregin, Vagval Uppsala, urgär en planform för sam
verkan mellan innovationsfrämjande aktörer. Innovationssys
temers aktörer ska bredda sig geogra fiskt fö r an kunna stödja 
framväx ten av innovationer och företag i aHa kommuner. 
Systemet ska ha hög beredskap act stödja ideer och innova
tioner som drivs fram av kvinnor. 

STUNS: VÄGVAL UPPSALA · VIKTIGASTE INSATSER I REGIONENS 
INN OVAT1 ONSFRÄMJAN DE AR BETE: 

Verksamheten inom Uppsala Innovation Centre (UIC] och affärsutveckling 

i kunskapsintensiva företag 

Uppsala BIO:s verksamhet och arbete att utveckla en innovationsplat

tform (BIO·X] 

En fortsall samlokalisering av regionens innovationsfrämjande aktörer 

Akademiska sjukhusets stöd till interna innovationer och sama rbete med 

innovativa små och medelstora företag 

Energihusets arbete med demonstrationer av ny energiteknik och kundfi· 

nansierad affärsutveckling 

Uppsala universitet Innovation [UUI] för nyttiggörande av forskningsre

sultat inom alla sektorer 

Ångströms Materialakademis [ÅMA] forskningsplattform för ökat samar

bete mellan materialforskare pa Ångströms laboratoriet och näringslivet. 

Uppsala nod för InnoEnergy. 

Stöd utvecklillgell illom regi011eus kOllkurreuskrafiiga 
branscher genom k/ustnplattfonllar och 
främja framväxt av 'rya tiUviixtbolag. 

Ett värdeskapande näringsliv med internationell spets kräver 
arr insatser rikras mot snabbväxande branscher och kluster av 
företag. Ska detta vara möjligt behöver offentliga aktörer säkra 
basfinansiering av resultatrika klusterplattformar. På dessa 
kopplas projekt och verksamheter med medel frän nationella 
aktörer, näringsliv och EU-program. 

Verkstadsindustri. De verkstadstekniska företagen i regio
nens norra delar häJ ler yppersta klass inom sina områden. 
med kunder i hela världen. Många av dem har gått stärkta 
ur fina nskrisen och förädlingsvärdena ökar år efter år. För 
bibehållen och stärkt konkurrenskraft är det helt avgörande 
att dessa företag ökar produktionens kunskapsinnehåll genom 
samarbete med akademin samt att de kan rekrytera rätt kom
petens. För det senare har Teknikcollege Uppland etablerats. 

Life science. Forskning och utveckl.ing inom Akademiska 
sjukhuset, de två universiteten, statliga verk och Företag har 
lagt grunden för en life science sektor som idag står för en 



betydande del av sysselsättningen och den värdeskapande 
tillväxten i landet. En fungetande mäklarfunktioner mellan 
industri, sjukvård och akademi kan förkona vägen från ide till 
marknad och leda till fler samarbetsavtal av det slag som teck
nats mellan Uppsala BIO och Roche, ett av världens största 
life science företag, kring BIO-X. 

€nergi. Omställningen till en hållbar samhällsurveckling är en 
stark drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteurveckling inom 
alla branscher. Inom energiområdet har Uppsalaregionen en 
unik urveckiingspotenrial. Den påskyndas genom den typ av 
användardrivna dernonstrationsmiljöer och behovsmotiverade 
innovationsprojeh för hållbar energianvändning och -försörj
ning som byggs upp inom Energihuset Uppsala. 

Informationsteknik. I regionen finns ert växande kluster kring 
infonnarions- och kommunikationsteknik OKT). Branschen 
har stor potential an växa ytterligare och med rärr insatser 
har Uppsala möjlighet att bli en nordlig pendang till Kista. I 
gränssnittet mellan IKT, life science och dean tech kan nya 
gröna företag och applikationer vä..xa fram. 

K/BS-företagen. De expornunga branscherna och företagen 
är beroende avart det finns starka värdekedjor av specialise
rade underleverantörer och konsulter att tillgå. I Smckholm
Uppsala regionen är framväxten av nya kunskapsinrcnsiva 
rjinsreförerag (KIBS) stark rack vare god tillgång på kompe
tens, kunskap och nätverk. Här väntas en snabb fonsatt tillvä..'i:t. 

Underlätta näJ'ingslivets kapitalfoJ'söljnblg i olika 
utvecklingsskedet, oc" stöd tillviixtbolagells 

illdustrilllise1illg i regiolle11. 

Tillgången pa kapital i olika urvecklingsskeden är en Aaskhal.s 
som hindrar framför allt tillväx ren i FoU-baserade bolag. Nya 
fonder och kapitallösningar som tar hänsyn till detCa behöver 
byggas upp med stöd från kommande strukturfondsprogram 
inom EU. Genom:J.tt tillföra tillväxtbolag industrialiserings-

kompetens kan en större överlevnadsförmåga och ökad 
lönsamhet uppnås. 

Öka lIärillgs/ivets illtenllltio1lnlisering. 

Andelen exponerande företag och exportvolymer är en viktigt 
mått på hur väl regionens näringsliv förmår arr skapa \'ärden 
ur satsade resurser. Fler sma- och medelstora företag skulle 
kunna öka lönsamheten genom att vidga sin marknad interna
tionelle. Att ra klivet över nationsgränsen är dock komplicerat 
och kräver förberedelser. Med utvecklade internationella nät
verk och förstärkta stöd- och kompetensfunktioner kan steget 
ut på exporunarknaden underlättas. Invandrares kunskaper 
om andra länders förhållanden är också en ci!lgång. 

Samarbetet inom Stockholm Business Alliance och varu
märker Capita! ofScandinavia bör fordjupas for att främja fler 
utländska etableringar i regionen. 

Stimulera grölI oc" imlOvlltionsviinlig IIpp"mldlil1g. 

Regionala och lokala ofrcnrliga institutioner står för 20 pro
cene av Sveriges BNP och i länets kommuner upphandlas 
det för mellan fyra och fem miljarder kronor per år. Den 
offentliga sektorn kan därför vara en viktig drivkraft för "grön 
tillvä.:"t" genom nya upphandlingsrutiner. 

Idag avsärrs I procent av konstruktions- eUer driftkostnader tiU 
konsmärlig utsmyckning av byggnader. Samma princip kan tiUäm
pas för att stimulera innovation och nytänkande i nya projekt. ~~ 

• • 
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UPPLÄNDSK DRIVKRAFT 3.0 

EN VAXANDE REGION 

I 
nfrastrukrurcn och transportsystemet är samhällcts blodom
lopp. Systemet måste fungera i alla dess delar, från aorta tiU 
kapillärer, från stambanor ciU cykelvägar, för att inre prop
par ska uppstå. I den växande Uppsalaregionen behövs en 
gemensam bild för hur den övergripande fYsiska - rumsliga 

- strukturen ska hanteras. Därför har "målbild 2.030" utar
betats av kommuner och landsting. 

Målbilden bygger på tidigare politiska överenskommelser 
och kommunernas översiktsplaner. Den komplcttcrar över
siktsplaneringen i två riktningar: den regionala inriktningen 
ska vara en utgångspunkt för kommunernas översikts
planering, och innehållet i översiktsplanerna ska avspeglas i 
den regionala planeringen. 

MåJbilden baseras på regionens funktionella samband, 
oberoende av administrativa gränser, och urgör därför en 
regional konkretisering av den bredare strukrurbUd som mgirs 
fram för Stockholm-Mälarregionen i Regional utvecklingsplan 
för Stockholms län (RUFS 20IO). 

Milbilden uttrycker Uppsalaregionens samlade och priori
terade vilja . Regionen är mångfacetterad och mångskiftande. 
Målbilden visar inte allt, utan fokuserar på de vägar och orter 
som bedöms som allra vikcigast för att hålla ihop delarna i en 
helhet. 

Måtbildens inriktning konkretiseras och fördjupas sedan 
när det gäller järnvägar och vägar i den länsplan för regional 
transponjnfrastrukrur som Rcgionförbunder tar fram. Den ska 
också ge avtryck i den nationella planeringen av transportin
frastrukrur, ilandstingers trafikförsörjningsprogram och för 
utveckling av IT-infrastrukturen och elektroniska kommuni
kationer j regionen. 

Strategisk inriktning 
UppsalaregioTlCH utvecklAs starkt och är CH del av hlwudstads
regionen med hållbara kommunikationer i alla riktllingm: 
Komnumer och orter har egen lltvecklingskrajt och skapar goda 
livsllillkor for regionens invånare. 

--o 

An talet resande med koUcktivrrafik ska fördubblas till 
år 2020 och hälften av alla motoriserade resor ska vara 
kollektivtrafikresor år 2030. (ur landstingets trdfikförsörj~ 
ningsprogram, basår: 2006) 

" Uppsalaregionen ska ra infrasrrukturdla investeringsmedel 
minst i proportion till regionens andel av rikets befolkning 
till år 2030. (3,6 procenr år 20II) 

..J Trafiken på Mälar- och Ostkusrbanan ska köras ofrare och 
i rätt tid, samt svara upp mot ett ökande resandebehov och 
växande befolkning. (bas: 201 I) 

" C02-utsläppen per invånare ska minska med 40 procenr, 
från 7740 kg/invånare år 1990 till 4650 kg/invånare till år 
2020 . 

..J År 2020 ska mjnsr 90 procent av alla hLL~håll och verksam
heter på landsbygden ha tillgång till bredbandsuppkopp
Ung på 100 Mbits/s. (bas: 15 procent år 2009) 
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Målbilden visar noder och stråk med två övergripande inriktningar: 1) Regionala samband för kommunikation och tillgänglighet, 
och 2) Regional orts- och omriidesstrukturfiir hållbar tillvii....-t och goda livsvillkol: 

1. Regionala samband för kommunikation 
och tillgänglighet 

En effektivt och hållbarr transporrsystem måste båJe bejaka 
en ökad rödighet och leda till en minskning av de klimat
påverkande utsläppen. Transportsystemet ska främja regional 

tillväxt och regional balans och ge förmsätmingar för håll barr 
resande över gränser. Effektiva transporrlösningar behöver 
skapas för godsuafik och kollektivt arbersresande. 

Nio av tio invånare bor i tätorter och längs regionens storJ. 
kommunikaöonssuåk. Viktiga kopplingar mellan de stora 
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striken. lokala och medelstora orter och glesare delar av 
regionen skapas genom goda bytcspunkter. Ett dörr-till-dörr 
perspekriv på resandet fOrkortar restider och ökar turutbuder 
via dessa bytespunktef. 

En långsiktige hållbar tillväxt kan inte byggas enbart på 
relationen till Stockholm. uran kräver också egen konkur
renskraft och attraktivitet som stark nod. Viktigt är därför arr 
utveckla Aer storregionala samband. främst mot övriga delar 
av Swckholm-Mälarregionen. Gävle, Västerås och Dalarna. 
Arlanda ger goda internationella förbindelser och många 
arbersrillfallen. 

Under perioden 2010-2021 satsar staten, regionen och 
kommunerna mer ä.n 7 miljarder kronor på den statliga 
infras trukturen i länet, varJ.v drygt 600 miljoner kronor ä.r 
medfi nansiering för citybanan i Stockholm. »» 
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Satsa på utveckling i de storregimzala stråken. 

Ett tågbaserat och integrerat kollekdvtrafiksystem gör det lät
tare för människor arr förflytta sig i regionen mellan hem och 
arbete, fritid och nöje. Kollektivtrafiken behöver kombineras 
med en pålitlig och tät lokalcags- och regionalr5gstrafik. Den 
interregionala och nationella trafiken är sä rski lr viktig i srråken 
mot Stockholm. 

För att få en hävstång för en god utveckling bör också 
bostäder, arbetsplatser, offentliga servicefunktioner och andra 
viktiga besöksmJ.llokaliseras så att kollektivtrafikresande är det 
naturliga valet. 

ABC·STRAKET: Sträckan Stockholm·Uppsala är det högst trafikerade och vikti · 

gaste stråket för en god utveckling i hela Uppsala regionen, och Ostkustbanan 

är dess viktigaste beståndsdel. Stråket är av nationell vikt. då det förbinder 

Sveriges störSta och fjärde störSta städer, med Arlanda som en centra lpunkt. 

CX.STRÅKET: Dubbelspår längs hela sträckan mellan Uppsala och Gävle ger 

tillräcklig kapacitet att utveckla lokal· och regionaltågstrafik. I framtiden kom· 

mer godstrafiken att öka genom kopplingarna till Gävle Hamn och Rosersberg/ 

Arlanda, men också Hargshamn för utskeppning av malm och bulkvaror. 

ABCU-STRÅKET: ABCU· stråket förbinder Stockholm, Håbo, och Enköping med 

Västerås och västra Mälardalen till en mer flerkärnig region. Stora flöden gör 

detta till ett prioriterat stråk. 

DALABANESTRÅKET: En konkurrenskraftig lokaltågstrafik mot Sala utvecklar 

orterna Heby, Morgongåva och Vänge längs hela sträckan till Uppsala. En 

errektiv bytespunkt i Sala mellan lokal· och regionaitågssystemen i Dalarna, 

Västmanland och Uppsala regionerna förbättrartillgängligheten mellan Uppsala 

och Västerås. 

MÄLARDIAGONALENIAROSSTRÅKET (UPPSAU-ENKÖPING-STRÄNGNÄS
NORRKÖPING): Riksväg 55 är en av få förbindelser mellan norra och södra delen 

av Mälaren och är därmed en nyckel för att integrera Stockholm·Mälarregionen. 

Sträckan Enköping· Uppsala bör ses i ett storregionalt samrnanhang, där resan· 

deutbytet är stort och restiderna kraftigt behöver förbättras för en utvecklad 

flerkämighet och bättre tillgänglighet til! Arlanda. Det är viktigt med en gemen· 

sam syn kringstråkets utveckling, inte minst när det gäller bebyggelse. 

RV 70 (ENKÖPING.SAU-DALARNA): Vägen är en nationellstamväg som 

förbinder Mälardalen med Dalarna. Framkomligheten på vägen är mycket viktig. 

Utveckla de J'egio1lala och lokala stråken utifråll 
siua respektive fl,."tsättlliugar. 

De lokala och regionala srråken är viktiga för act stärka till
gängligheten för hela regionen. Utifrån en gemensam syn 
på varje srråk kan en mångfald av boendemiljöer och lokal i
seringsmiljöer för fö retagande skapas. En väv av fungerande 
kommunikationer och bytcspunktcr gör Rer omddcn tillgäng
liga för människors val av boende. 

I de kollekt ivtrafikimcnsiva s(råken mot Uppsala stad är det 
särskilt viktigt med en snabb och konkurrenskraftig stom
busstrafik, SOI11 framför allt fö rbänrar busstrafikens tidsmäss iga 
konkurrenskra& gentemot bilen. 

STRÅKET TILL KUSTEN, väg 288 och väg 272 Uppsala·Östervåla: Sträckan 

Uppsala.Östhammar binder samrnan Roslagskusten och Östhammarstad med 

övriga regionen och Stockholm·Mälarregionen. Båda vägarna är viktiga länkar 

för de delar av regionen som saknar spårburen trafik. 

VÄG 292/HARGSHAMNSBANAN TIERP·GfMO·HARGSHAMN: Denna väg knyter 

ihop de norra delarna av regionen på tvären, Vägen ärockså viktig ur ett 

godsperspektiv. Här har Hargshamnsbanan en viktig roll eftersom den förbinder 

Hargshamn med det nationella järnvägssystemet. 

VÄG 76 KUSTSTRÅKET (GÄVLE-ÄLVKARLEBY-ÖSTHAMMAR-NDRRTÄUEj: Vägen 

är viktig för an knyta de mest perifera delarna av regionen med sin omvärld. Ett 

slutförvar i Forsmark ökar vägens betydelse. 

VÄG 77 KNIVSTA-NORRTA·UE: Utvecklingen avvägen måste på sikt kopplas till 

behovet av öst/västl iga förbindelser norr om Mälaren. 

LOKALA STRÅK: UPPSALA·ALMUNGE·KNUTBY: Sträckan utgör ett viktigt lokalt 

utvecklingsstråk i Uppsala kommun. Det finns en god tillgänglighet till huvuds· 

tadsregionen och är viktigt för kommande bostadsprodukt ion. 

Etablera ell ejfoktiv och bål/bar goJsstruktm' 
på storregioua!uivå. 

Hållbara godstransporter är grundläggande för samhället och 
näringslivets utveckling. Räta Hnjen/väg 56 är ett nationellt 
viktigt godsstråk som förbinder Norrland med södra Sverige 
och som behöver urvecklas för arr kunna effektivisera gods-

transporter och öb leveranssäkerheren. 
Med ökad Östersjöhandcl, utvecklingen vid Arlanda/Ros

ersberg och i Gävle hamn kommer sannolike större godsBäden 
art fårdas i öst-väsdig riktning norr om Mälaren. Dessa måste 
hanre ras med en hållbar och cltektiv lösning genom en regio
nal godssuategi. 

Hargshamn kan få en allt vikrigare roll i framtidens gods
struktur. Det är viktigt att säkerställa kapaciteten till och från 
hamnen utifrån hamnens utvecklingskraFr och etter frågan på 
dess tjänster. 

biför fo.<silfria offilltliga rrafik- ocll 
hYl1lspor'tsysum till 2030, 

Personbilstrafiken står fö r en fjärdedel av länets totala msläpp. 
Ett foss ilfrin trafik- och rransportsystem bör eftersträvas till 
år 2030. Offentliga aktörer bör leda vägen mot en sådan om
stjJlning genom att använda klimatneurrala fordon i kollek
dvtrafiken, inrerna transporter, upphandlade tjänster sann 
varudistribution. 

En ökad tillgång tHI biogas och fler distriburionsstjJlen 
skulle bidra till att fler bussar, taxibilar och disrriburionsfor
don går över tiU förnybara bränslen snabbare. 

2. Regional orts- och områdesstruktur för hållbar 
tillväxt och goda livsvillkor 
Orrssrrukruren speglar tydligt att Uppsalaregionen gått från 
en av dc minsta till en av de största under de senaste femtio 
åren. Den allt större specialiseringen j samhället. som medför 
ert ökat resande, leder samtidigt till att det blir allt svårare an 
bchålla en god offentlig och kommersiell service. Ett större 
befolkningsunderlag krävs ofta. 

Det är viktigt att orter utvecklas på ett sätt som gör gang-, 
cykel- och kollektivtrafik till der namrliga valet. En samman
hållen och tät miljö skapar förutsättningar för större trygghet 
för inte minst kvinnor och äldre. Det kan också bidra till att 
minska boendesegregation. Bostäder bör framför allt byggas 
på cykelavstånd till station eller terminal. 



Utveckla Uppsala stad som dell nordliga 
llodell i hUfJudstadsregiollell. 

Uppsala stad har stort utbud av bostäder, arbetsplatse r, 
utbildning, kulm[, nöjen sann kommersiell och offentlig 
service, Staden har en viktig roH som mötesplats för regionens 
invånare och besökare och måste därfor vara län an nå. Med 
Resecenrrum knyts kommunikationer från hela regionen sam
man på en punke 

Stärk celltrumell idelregionerna . .. 

I målbilden är Tierp, Östhammar och Enköping utpekade 
som centrum i Uppsalaregionens delregioner. Dessa har 
likartade funktioner som skiljer sig från andra orter genom ett 
större pendlingsomland än övriga tätorter, undantaget Uppsala 
stad. De delregionala orterna bör förstärka sin roll som cen
trum för ert större omland och planera för rät bebyggelse och 
medvetet satsa på att förstärka orternas stadsb'alireter i form 
av ett livskraftigt, attraktivt centrum. 

De dcIregionala orterna bör utvecklas med god tillgänglighet 
till kollektivtrafiken med närhet tiU stationer och terminaler. 

... och de lokala Ol'te,."a. 

I mål bilden är Heby, Ösrcrvå[a, Gimo, Skutskär, Bålsta och 
Knivsta utpekade som lokala orter. Lokala orter kan utvecklas 
med ett basutbud av service för att utgöra centralpunkter för 
ert omland. Tillgängligher till den storregionab tågtrafiken 
och det regionala sromnätet för kollektivtrafik bör st~rkas. 

Utveckla en regiollgelllellsmn .ry1l på ortsutvecklillg. 

Målbilden pekar ut några principiella lägen för nya och om
byggda stations- och utveckJingsorrer. I framför allt den södra 
regiondden finns Aera lägen i olika planeringsskedenJ såsom 
A1sike, Bergsbrunna och Storvreta. En mgångspunkt bör vara 
att nya uppehåll ska möjliggöra en relativt omfattande sam-

hällsurbyggnad . Planeringen bör också utgå från den stora po
tential som finns på orter med stationer för regionaltågstrafik. 

Utveckla storregiollala samarbetsolllrödel1.fOl' ell stärkt 
f1erkiirnighet i StockhoI1ll-Miillllngiollell. 

En utvecklad Aerkärnighct innebä r att dc srorrcgionala. 
städerna kan utveckla sina specifika fördelar och därmed skapa 
mer kraft inom starka branscher. 

Stockholm är den enskilt viktigaste regionen för hela landets 
mvcckling. Med en utvecklat transportsystem och rraJlkering 
som bas, utgör det markerade samarbetsområdet år 20 3 o en 
funktionell huvudstadsregion med Uppsala stad som nordliga 
kärna. 

För att stärka hela Stockholm- Mälarregionens konkurrens
kraft är ett utvecklat samarbete mellan regionens srorregionala 
städer en vikrig förursättnillg. Till år 2030 bör restiderna i 

samarbetsområdet Uppsala-Västerås vara sådana att ett reellt 
utbyte för såväl arberspencUing som friridsresor kan ske. 

Skapa bättre kommll1zikatiolleJ·.fOr ell letlllllde 
lnlldsbygd som kompletterar tätorterlla. 

Omkring en femtedel av regionens invånare bor på landsbyg
den. För att hålla landsbygden levande är det viktigt att säkra 
tillgången till olika former av service och förbättra de koHekci
va förbindelserna från ddregionala orter längs stråken, En god 
IT-infrastruktur med bred bands uppkoppling och utvecklade 
e-tjänster behövs för an landsbygdens invånare, ungdomar, 
mångsysslare och entreprenörer ska kunna bo, studera och 
driva sina företag i hemmiljön. En strategi för IT-infrastruktur 
på bör ha som mål art 95 procent av alla hushåll, verksam
heter och företag i tätbebyggda områden och 90 procent av 
befolkn ingen på landsbygd ha bredbandsuppkoppling på 
100 Mbitsls till år 2020. 00 
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EN KOMPETENT REGION 

I 
en kompetent och inljuderande region får alla unga kvi.n
nor och män de bästa förberedelserna inför arbetslivets 
utmaningar och varje individ ges möjlighet att bidra i 
arbets- och samhällsliv efter egen förmåga. 
Uppsalaregionen bygger för framtiden på en stabil grund. 

En Wlg och högutbildad befolkning innebär tillsammans 
med en stor inflyttning art regionen förväntas kbra kompe
rensförsörjningen väl. Trots Uppsabregionens alla styrkor har 
andelen sysselsatta sjunkir under senare år. öll 74 procent för 
kvinnor och 77 procenr för män. En ökning av sysselsättning
en är nödvändig för an Hua framtida offenrliga åtaganden. 

Nya arbetstiJlf.illen kommer framför allt inom tjänste
sekwfl1 och branscher som drivs av den lokala marknadens 
srorlek och köpkraft. Dessa jobb kräver i första hand avklarad, 
yrkesinriktad gymnasieskola. Inom den snabbt växande kun
skapsiotensiva tjänstesektorn är der eftergymnasial utbildning 
som gäller för an matcha de specialiserade krav som ställs pi 
nya yrken och funktioner. 

I dagens arbetsliv blir dc personliga egenskaperna och driv
kraften allt viktigare. Begrepp som entreprenörskap, kreativi
tet, bemötande, social kompetens och ledarskap lyfts ofta vid 
rekryteringar. 

Positiv utveckling och tillväxt av nya jobb kommer inte alla 
till del. Ungdomar, utlandsfödda och personer med funktions
nedsättning har forrsan svårt att klara sin försörjning genom 
eget arbete. Med arbetslöshet följer en sämre hä.lsa, stukad 
självkänsla, eu växande utanf6rsbp och Aer barn riskerar art 
växa upp under knappa ekonomiska förhållanden. 

För au öka inkluderingen behövs förebyggande insatser, 
en väl fungerande förskola och skola. och sanwerkan mellan 
organisationer la-ing individer och familjer. 

Det generella välfardssyste.l11er, sjuk- och arbetslöshets
försäkringarna och nationella regel verk och skatter har 
stor inverkan på arbetskraftsutbudet. Dessa institutionella 
förursättningar styrs dock på annan nivi än den lokab och 
regionala. 

Strategisk inriktning 
Uppsalaregionem viktigaste tiffgållg och utvccklillgskmfi iiI' bc
folkllingem kompetem och pirmåga. Vtl1je kvinna och mon sko ges 
mojlighet att delta aktivt i arbets- och samhällsliv. 



Mätbara mål 
" Andelen elever som fullföljt sin gymnasieutbildning inom 

fyra år ska överstiga 80 procent. (bas: 72 procent år 20IO). 

~ Andelen som avs!mat en linje i gymnasieskolan och som 
påbörjat högskolestudier inom 3 år ska överstiga 55 pro
cent. (bas: 52,7 procenc år 2010). 

'" Andelen sysselsana i åldrarna 20-64 år ska överstiga 
~h procenr. (bas: 75.7 procent år 2010) . 

'" Andelen arbetslösa ungdomar i åldrarna I 8-24 år ska 
undersciga 10 procenr. (bas: 13 procent okrober 201 l ) . 

;J Ohrusotalen ska minska successivt och understiga 30 dagar 
per år för kvinnor och 20 dagar för män. (Män: 22,2 

dagar, kvinnor 32.2 dagar år 20ra) . 
..J Andel barn (Otalt som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll 

sk... mi.nska från 2.009 års nivåer. (bas: I I procent i länet 2009). 

Europas bästa skola 
Den viktigaste insatsen för att säkra framtidens tiUväxt och 
välfärd är efr urbildningssystem av yppersta klass. Varje 
kommun och skola, varje lära re och elev behöver ha rätt 
förutsätmingar att nå målen och därmed bädda for ett inklu
derande och välmående sanlhälle. 

Säkra en mbi[Jning iIIo", grunJ- och gymnasieskola 
med hög kvalitet och goJa resultat i hela regionen. 

Mer insatser behövs för an förbättra urbildningsresultan:n 
j grundskolan och i gymnasier. Länet som helhet uppvisar 
förhållandevis goda resultat, men skillnaderna är stora mellan 
skolor, kommuner och mellan flickur och pojkar. Insatser be
höver baseras på tjJlgänglig kunskap och erfarenheter från om
världen om vad som stärker resultaten bäst. Erfarenhetsutbyte 

mellan kommuner och skolor behövs. Med tätare kopplingar 
mellan utbildning och arbetsliv ökar elevernas försdelse och 

beredskap inför fran1tidens arbetsmarknad. 

Säkra "ekryteringen av lä1'llrS1tlderll1lde och el·bju.da 
god utbi[J"illgfor nya lämre, genom stäl·kt samarbete 

mellan univel'sitet och kom1lllmel~ 

Lärarens kompetens är en avgörande faktor för resultaten i 
skolan. Läraryrkers stams behöver uppgraderas och fler ung
domar behöver uppmuntras art söka sig till derra vikriga yrke. 
Befindiga lärare behöver erbjudas återkommande kompetens
utveckling och införandet av lärarlegitimationen underlättas . 
Här är lärarutbildningen vid Uppsala universitet en ovärderlig 
tillgång SOI11 kan hämta kraft ur samarbetet med kommunerna. 

Erbjud möjlighet till!ortbi[Jllil1g och omställlliug 
genom en väl utbyggd vuxeuutbildlling och ett bredare 

utbud tW eftergymnasiala yrkesutbildnillgar. 
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Snabba förändringar i arbetslivet gär att fler behöver vara 
beredda att skola om sig och skifta karriär i framtiden. Utbild
ningssystemet har en swr utmaning i att matcha utbildningar 
mot arbetslivets kompetensbehov och erbjuda reella möjughec
er till kompctensurveckling. Traditionella könsmönster kring 

utbildningsv," och rekrytering behöver brytas. Den samverkan j. . ~ ~ 
som sker inom den regionala kompetensplatcformen Kompe
tensforum underlättar för anordnare att forma utbildningars 
inriktning och innehåll efter arbetslivets behov efterfrågan. 

Uppsalaregionen är underförsörjd på platser inom yrkes
högskolan. Ansträngningarna bör fonsätta för att öka antalet 
platser till minst 3 000, från dagens knappa I 000. 

Fö,'be1-ed forframtida kompetel1sfol-sö'1jl1blg genom att stärka 
elevers kreativitet och rntreprellö'l'iella/iil7/zåga samt ö'ka 
banzs och Iwgdo1llan intJ-esse for IUltm'vetenskap och te/mik. 

l framtiden forvämas den egna drivkraften och förmagan 

att lösa nya problem, förverkliga ideer och {änka nytt, vara 
viktiga egenskaper både för att kunna bli anställd eller driva 
fOretag. Därfor ska entreprenörskap gå som en röd tråd genom 
skolsystemet . 

Svenska flickor och pujkar behöver bli bättre på matema
tik, llaturvetenskap och teknik. Samordnade och strategiska 
satsningar på dessa ämnen är nödvändig för att säkerställa 
tillgången dll nyckelkompetens i framtiden. » » 
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»» En bättre start i arbetslivet 
Arbetslivet har utvecklats i riktning mot att allt större gruppet 
av människor kommit att hamna väld igt långt ifran, eller helt 
utanför den reguljära arbetsmarknaden. En tilltagande margi
nalisering social utslagning och segregerat boende riskerar 
an bli självförstärkande vid en viss nivå och svår att bryta. I 
kunskapsregionen Uppsala måste alla få plats. 

Myndigheter, kommuner och landsting och andra aktörer 
behöver samlas kring individerna och erbjuda rän ins.mer. vid 
rätt tidpunkt. Det civila samhäJler och föreningsliver har en 
viktig roll för bätue inkludering och integration. 

Öka samVeI·kflll melum individelI och berö,·da nktöre,· 
for effektivare illtroduktioll av "yanlända ochflyktingar. 

Män niskor från länder utanför EV har berydligt svårare att 
försörja sig på eget arbete än svenskfödda. Många har inte fatt 
en god introduktion i Sverige och på grund av långa väntetid
er och ineffektiva strukturer riskerar uranförskapet ar( bli per
manenr. Med den nya erableringsreformen har myndigherer 
getts bärtre verkryg att ge stödjande insatser efter kvinnors och 
män olika behov. God samhäUsinrroduktion, yrkesanpassad 
undervisning i svenska. tidig~l kontakter med arbetsplatser och 
validering är viktiga delar för arr korta vägcn till arbete. 

Öka insatserna for minskad arbetslöshet bland mzga. 

Uppsala län har totalt sett har låga arbetslöshetstal. Ändå går 
16 procent av alla ungdomar, en majoritet pojkar, mel lan 18-
24 år utan arbete. Fler ungdomar måste få dc fönl(Sänningar 
som krävs för arr kunna ta de jobb som växer fram. framför 
allt genom an klara gymnasieskolan. Med gymnasiekomperens 
som grund får många en försra kontakt med arbetsmarknaden 
inom handel, restaurang och service. som har hög omsättning 
på personal och låg medelålder. Tidiga insatser i skolan, rätt 
matchning, arbetspraktik och goda förebilder är faktorer som 
underlättar ungas väg till arbere. 

En god hälsa på lika villkor 
Uppsalaregionen har jämförr med andra delar av landet en 
frisk och välmående befolkning. Likväl kan swra skillnader 
konstateras mellan kvinnor och män, mellan familjer och 
bostadsområden vad gä ller livslängd, ohälsa och självskanat 
hälsotillstånd. 

Människors hälsa påverkas av ålder, kön, arv, uppv;ixt
villkor, ekonomiska resurscr, sociala relationer och levnads
vanor, mcn även av strukturella fakto rer i samhället som rör 
utbildning, arbetslöshet, jämsrälJdher, arbetsmiljÖ, boende, 
fritid. trafik, och hälso- och sjukvård. 

Det råder ett ömscsidigt samband mellan hälsa och tiUväxr. 
God hälsa är en drivkraft fö r tillväxt, och tillväxt påverkar 
hälso läget i befolkningen. Hälsoläget är i sin tur en viktig del 
människors behov och välbefinnanJ e, Jen sociala dimen
sionen av hållbar urveckling. 

Befolkningen ska erbjudas goda förutsättni ngar för ert 
hälsofrämjande liv. God hälsa på lika villkor for alla nås med 
goda livsvillkor, hälsosamma levnadsvanor, psykiskt välbe
finnande och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

Utjämna skillnad e,. i bälsa genom att sö,·skilt ,·ikta 
insatser 11I0t de mest utsatta. 

Hälsan hos regionens invånare bör vara så god och jämt förde
lad som möjligt. Genom arr påverka och stärka de strukturella 
förursätrningar som motverkar ojämlikhet kan utvecklingen 

vändas och tillväxten komma alla tillgodo. Der gällcr särskilt 
art de mest utsatta lyfts till ctt friskare och rikare liv. 

Främja bm·lls och ungas psykiska /,(llsa. 

För att alla barn ska få en bra stan i liver behövs förebyggande 
arbete, tidiga insatser och vård. Ert utökat fåräldrasröd under 
barnens hela uppväxt och stöd till barn som växer upp i risk
miljöer främjar och förebygger barns psykiska hälsa. 

Etablera ell trygg miljö flrliirallde i skolan. 

Förebyggande arbete börjar redan med de yngre barnen 
genom social träning från ridig förskola och vidare genom hela 
uppväxten. För arr förhinJra skolavhopp och få fler af( klara 
skolan behöver mobbning morverkas, ledarskapet stärkas, 
värdegrunder etableras och samarbete öka mellan skola och 
föräldrar, och mellan förvalmingsgränser. 

Främja fysisk aktivitet oc" goda matvallor. 

Livsvillkoren påverkas av hur samhället fungera r och planeras. 
Därför bör all planering beakra hur goda levnadsvanor och 
gcmenskap kan främjas. Fysisk aktivitct på recept har många 
gånger bärue efi'"ckr på hälsan än medicin. Fysisk aktivitet sam
spelar med matvanor. Förskolor och skolor har ett särskilt ansvar 
att introducera barn och ungdomar j goda matvanor genom att 
erbjuda näringsrik och allsidig kost. baserad på ekologiska råvaror. 

Understöd ett d,·ogfritt Ii" for ökad livskvaliut 
oc" jle,.levlladsår. 

Rökning är den främsta orsaken till sjukdomar som går att 
förebygga och till för tidig död. Missbruket och beroendet av 
robak, narkotika och dopning samr hantera aJkohoJ och spel 
behöver minska. Detta kan uppnås genom begränsad tillgäng
lighet, goda skolresulrar, fler drogfria miljöer och hälso- och 
sjukvårdens förebyggande arbete. 10'../,') 



EN ATTRAKTIV REGION 

U 
ppsalaregioncn uppvisar en mångfald av attraktiva 
livsmiljöer, från bostäder med strålande havs- och 
sjöutsikt j Östhammar, Enköping och Håbo till 
häsrgårdar i Hcbyoch Knivsra på pendlingsavstånd 
till Stockholm, naturnära villor eller mysiga inner

scadslägenheter i Uppsala. 
En orrs eller regions attraktivitet påverkar in- och utflytt

ning, invånarnas självbiId, företagsetableringar och besöks
näringens möjligheter. Platser som kan erbjuda bra boende, 
en rikt kulrur- och föreningsUv. ert varierar nöjesurbud, bästa 
möjliga livsvillkor, en god miljö, trygghet på gator och torg 

. samt bra barnomsorg och skola värderas allr hågre . 

Därfor gäller der för kommuner och landsting att bygga ut 
den offencligJ. se rvicen i takt med att befolkningen växer. Nya 
förskolor och skolor behöver etableras, vårdcentraler anläggas, 
bostäder byggas, kollekrivuafik och transpordösningar måsre 
fungera. Ert starkt lokalt föreragsklimat är en delmängd av den 
attraktiva regionens kvaliteter. En gon föreragsklimar bidrar 

till an det startas nya företag och att regionen blir ett alterna
tiv för nya etableringar. 

I den attraktiva regionen finns ett brett utbud av nöjen, .; 
evenemang och kultur som berikar och profilerar. Starka 
upplevelser och dest inacioner stärker möj- ' ........ , 
ligheterna till en vidgad besöksnäring och I f 
långsikcig positionering av regionen. ....... V. 

En anraköv region mås te bygga på ~ 
att alla delar bidrar till helheten, både i 
städerna och på landsbygden, och arr 
utvecklingen sker med miljömässiga och 
sociala hänsyn. Omställningen till ett 
samhälle som möter klimarutm;tningen behöver intensifieras. 

Strategisk inriktning 
UppsalllregioneJt ska vii/komna fier människ(jr (jeh foretag med 
erbjudal1de om attraktiva livsmiljiier, god välford samt effektiva 

sa1llhiillsstrukturer for hållbar utveckLing. 

UPPLÄND SK DJUVKKAFT 3.0 

Mätbara mål 
..J l Uppsalaregionen ska det årligen startas minst 13 företag 

per 1000 invånare. (bas: r 1,7 år 2010). 

..J Uppsalaregionell ska planera bostadsbyggandet utifrån en 
befolkningsökning på 3 500 personer per år, med bered
skap för ytterligare 1000 invånare per år fram till 2020 . »» 



UI'J'LÄNDSK DJUVKRAFT ;HI 

»» Fler och växande företag 
En utveckJing av fö retag pa bredden är nödvändig för att upp
nå stor branschbred och öka dynamiken i näringslivet. Varje 
kommun bör sträva efter atr erbjuda en sa bra företagarklimat 
som möjligt, så arr Aer företag kan etableras och växa till stora 
förecag j regionen. 

EJ'bjuda J·tidgivning och stöd till kv;,moJ' och män som 
villfiirverkliga sina idie,.genom egetfor't!tagande. 

I Uppsala regionen finns organisat ioner som Nyföretagar
cemrum, Coompanion, Drivhuset och Almi som erbjuder 
kosmadsfri rådgivning och sröd till dem som vill starta företag. 
Genom tätt samarbete aktörerna emeUan ska huvudprincipen 
vara att kundernas erbjuds en "no-wrong-door", som innebär 
aU varje kund ska kunna hänvisas till räu aktörer oavsett 
vilken ingång de välje r. Potemial att öka antalet nya fö retag 
finns framför all t bland kvinnor, personer med utländsk 
bakgrund och studenter. 

Utveckla det lokala forelagsklimatet. 

Möjligheten för Aera kvin nor och män att starta och driva 
företag ökar på platser som erbjuder ett gott företagsklimac. 
Detta inbegriper grundförutsättningar som bra kommuni
kationer, tillgång till kompetens och utbyggd digital infra
struktur. Brister i JT-infrastrukturen gör an det idag inre är 
möjligt:m driva förerag på ert effektivt och modernt sätt i 
Aera mindre tätorter och på dela r av landsbygden . Andra 
faktorer i det lokala föreragsklimatet är en effektivare service, 
ökad rärrssäkerhet i hanteringen av ärenden samt bemötande 
som präglas av god förståelse för företaganders villkor. Kom
munernas placering på ol ika rankingar av föreragsklimat bör 
förbärrras. 

Bostäder för alla skeden i livet 
Regionens ungdomar, äldre och barnfamiljer behöver nya och 
attraktiva bostäder som motsvarar efterfrågan. Fler bostäder 

och ökad inByttning är kommunicerande kärl och varandras 
förutsättning. 

Ett lågt bostadsbyggande under en lång rad av år har skapat 
en brisr pol bostäder och blivit ett hinder för regionens utveck
ling. JnAyrrningen har inte mötr.s av motsvarande utbyggnad 
av bostäder, särskilt hyresrätter i centrala lägen. Samverkan 
mellan kommunerna bör förstärkas för art regionen som helhet 
ska kunna erbjuda tillräckligt många bostäder i olika lägen och 
blandade former, som möjliggör en smr valfrihet i boendet. 
Bostadsbyggande och samhällsplanering har stor betydelse i 
omställningen till en klimarneutra! urveckling. Denna process 
understöds av olika EU-direktiv som ska uppfyllas . 

Allpasstl. byggandet i alla kommUl1el' till den 
långsiktiga efterfrågan i J·egionen. 

Utifrån befintliga prognoser finns det underlag för ytterligare 
bostadsbyggande, både för att möta Aer inAyttare och bygga 
borr brister. Kommunerna bör i länsövergripande samråd 
planera för ett bostadsbyggande utifrån en befolkningsökning 
på 3 500 personer per år, med ytterligare beredskap för att ta 
emot ytterl igare 1000 invånare per år fram till år 2020. Detta 
motsvarar 2 100-2700 nya bostäder per år. 

Framsynta pla11processer och j(h-ellkkul bygglovs/umterillg. 

Dagens långa detaljplaneprocesser innebär arr översilnsplaner, 
fördjupade översiktsplaner och akrualitetsprövningar behöver 
ha siktet insrällt på tio-femton år framåt. Bristen på deralj
planelagda omdden och urdragna överklaganden försenar 
byggprojekt och försvlrar för Bera kommuner an leva upp rill 
ökad byggtakt. Detaljplane- och bygglovsprocesserna måste 
därför kortas i myndigheternas handläggn ing. 

Förbered for byggande med lläm
llolleuergisMmlard seuost 2017. 

Hus som byggs idag kommer att stå kvar om 50-100 år. 
För att minska energianvändningen i framtiden behöver !lya 
byggnader därför anpassas till framtidens krav redan idag. 
För art uppfylla EU:s energidirektiv (2010/3 I/EU) av nära
nollenergihus i off'cndig produktion till 201::5 och all produk
tion 2020 måsre aHa nya byggnader bli mer energieff'ekriva. År 
2020 ska energiförbrukningen i bebyggelsen vara 20 procenr 
lägre jämfört med 2005. 

Skapa eUeJ-gitJ"ygga samhällen och 
ellergieJfektiva sh·ltkturel~ 

Samhällsplaneringen har s[Or betydelse för hantering av 
klimnrfrågan och övergång till förnybar energi. Det gäller 
att se helhecen mellan olika sektorer genom att samordna 
planeringen för boende, kommunikationer och service. Ju 
bättre Uppsalaregionen klarar omställningen och klimatutman
ingen, desw bättre ras potentialen inom grön tillväxt tillvara. 

AKAOEMISKA SJUKHUSET 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med 

1100 vårdplatser och cirka 60 000 registrerade vilrdtillfällen per år. Orygl 

en fjärdedel av vården säljs til! andra landsting i landet. Över 8100 personer 

arbetar på sjukhuset. Av dessa är 1250 läkare och 2 700 sjuksköterskor. 

Samarbetet med Uppsala universitet inom utbildning och forSkningar 

en livsnerv. Kontakten med företag inom farmaci och andra livsvetenskaper 

bidrar till dynamiken. 

Möten med patienter föder ofta ideer som kan förbättra och göra vilrden säkrare. 

Innovation Akademiska fangar upp innovativa ideer från sjukhuspersonalen och 

hjälper företag som söker kontakt med vården för att testa ny medicinteknik. 



Vård- och omsorg med hög kva litet 
Med den demografiska utvecklingen förväntas efterfrågan på 
yard och omsorg att öka. Fler personer kommer act behöva 
adekvat vård och individanpassat stöd för att kunna vara 
delakriga i samhällsliv och arbetsliv och kunna åldras med så 

god hälsa som möjligL 
Der är en utmaning an möta framtidens behov av vård 

och omsorg med hög kvalitet och hälsoFrämjande hälso~ och 
sjukvård. Yard och omsorg är en av de branscher som kommer 
att ha en stor efterfrågan på arbetskraft framöver. 

Yard och omsorg ska utvecklas genom forskningens, profes
sionens och brukarnas kunskap och erfarenhet. Det innebär 
arr der bör finnas ett fansau gott samarbete med universiteten 
ocb regionens forsknings- och utvecklingsenheter samt före
tags- och innovationsfrämj:mde aktörer. 

Öka kvalitet oc" ejfoktivitet i1lom välflirdssektorll 
genom tydliga strukturer for samverkall. 

En viktig framgångsfaktor för att möta framcida vårdbehov är 
att den goda samverkan mellan landstinget och länets kom
muner stärks. Samverkan behöver utvecklas på flera nivåer. 
EA-"ektiva och säkra vårdkedjor som sätter individen i fokus 
måste upprätthållas. 

Säkra rek'yterillge1z i110111 vård- och omsorgssektorII. 

Kamperensförsörjning är en grundfråga för en vårdorga
nisation vars ambition är an erbjuda vård av hög kvalitet. 

Landstinget är beroende aven god samverkan med Uppsala 
universitet, dels för samverkan kring forskning och utveckling, 
dels för att ge de studenter som ska bli framtidens läkare och 

sjuksköterskor en högb'alitariv utbildning. 
Branschens kompetensf6rsörjning kan säkras genom sam

verkan mellan vårdgivare och vårdutbildningar inom ramen för 

Vird- och omsorgscollege, med det gemensamma målet :ltt alla 
anställda ska ha adekvat utbildning och trivas inom sitt yrke. 

Kultur och besöksnäring som utvecklingskraft 
I Uppsala län finns ett närmast unikt kulturarv. Regionens 
kultulmiljöer och unika tillgångar är viktiga lokala byggste
nar i den regionala helheten, som r3(( utvecklade kan ge Her 
besökare, ökad turism och lägga grund för smlskaligr näringsliv. 

De värden som kulturen skapar är viktiga för att förmedla 
en bild av Uppsala som en kreat iv, öppen och tolerant region. 
En väl fungerande kulturell infrastrukwr möjliggör möten 
i vardagen, på bibliotek, studiecirklar eller möten kring en 
teater-, musik- eller dansföresrällning. 

Al'betafor titt Latulsthlgets kulturplllll och 
prim'ite"tlde ;,zsatser gellomJö"s. 

Den kulturplan som utarbetats av landstinget är styrande 
för hur medel till kultursektorn fördelas fran stat till region. 
Målet i denna kulturplan är act länet ska erbjuda en attraktiv 
livsmiljö. Kulturen ska bli mer tillgänglig i hela länet och 
ett rikt kulturliv ska medverka till arr utveckla läners profiL 
LLkaså är landstingets mål för kulturpolitiken att invånare ska 
ges möjlighet att vara skapande, kreativa och aktiva och att 
tillgängligheten till konstupplevelser ökar. 

Stärk besöksniirillge1Z. 

Det ligger en potential att öka antalet externa besökare tiU 
Uppsalaregionens unika blandning av moderna och bistoriska 
besöks- och mötesplarser. Med Ae r konferenser. kulrur- och 
idrottsevenemang. utvecklade destinationer och tillgängliga 
narur- och kulturmiljöer kan antalet besökare öka. En ny 
struktur för marknadsföring och varumärkesbyggande av 

Uppsalaregionen har lagts genom Destination Uppsala, Visit 
Uppland och Turlsmakademin. V'.'\ 

UI' I'L}. NDSK D R! VKRMT 3.U 
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UPPSALAREGIONEN I KORTHET 
UPPSALA LÄN består av åtta kommuner och är med omkring 
34°000 invånare år 2012 landets femte största län. 

I norra delen av länet ligger kommwlerna Älvkarleby, Tierp 
och Östhammar med en sta.rk industri tradition som är väj 
synlig både i historiska bruksmiljöer och i dagens internatio
nella storföretag. Landsbygden med kusten och bruken lockar 
till sig allt fler turister. 

ÄLVKARLEBY (9 100 inv) längst i norr ligger endast någon mil 
söder om Gävle. Funktionellt har Älvkarlebyborna ett ston 
utbyte med Gävle som huvudsakJig arbetsmarknad. Bättre 
kommunikationer gör att fler pendlar söderut mot Uppsala, 
Arlanda och Stockholm. 

TIERPS KOMMUN (20100 inv) är stor till ytan och har en 
utspridd befolkning. En stor del av befolkningen bor på lands
bygden och en fjärdedel i cemralorten Tierp. De norra delarn;! 
av kommunen rihar sig främst mot Gävle. medan de södra 
delarna dras mot Uppsala. Den nya motorvägen och bättre 
tågförbindelser har förstärkt denna utveckling. Etableringen av 
Tierp Arena har gett hela kommunen ett lyEr och nybyggaranda. 

ÖSTHAMMAR ( 21400 inv) är en kommun med en utspridd 
bdolklling. Oct finn:; fcm ganska jämnstora räcorter tordcladc 
över kommunen, Pendlingen mot Uppsala har ökat kraftigt 
under senare år och vämas ta ytterligare fart när väg 288 rus
tas . Länets största privata arbetsplats, Sandvik Coromanr, med 
ca 17°0 anställda finns i Glmo. Kommunen är ett naturligt 
centrum inom kärnkraftsområde[ med Forsmarks kärnkraft
verk, och en kommande förvaring av använt kärnbränsle. 

REGIONENS EKONOMISKA NOD är Uppsala (200000 inv), en 
gammal lärdomsstad, vilket avspeglas i kulturliv och i kultur
miljöer, och en modern internationellt orienrerad storstad 
med spetskompetens inom några av framtidens viktigaste till
växtområJen som life science. IT och energi. De offemliga ar
betsgivarna Uppsala kOllllllun, Landstinget i Uppsala län med 
Akademiska sjukhuser, universiteten samt statliga verk som 
Läkemedelsverket. Livsmedelsverket, Sveriges Veterinärmedi
cinska Anstalt (SVA) och Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) sysselsätter omkring 40 ptocem av dagbefolkningen. 

UPPSALA ÄR CENTRUM för en swr del av regionens vård, om
sorg, utbildning, kultur och service. Staden är ett handelscent
rum med ett ston antal människor verksamma i handels- och 
servicenäringar. Stadskärnan och de histo riska monWl1enten spe
lar en växande roll för besöksnäringen. Uppsala universitet som 
grundades för över 500 år sedan är en oskiljaktig del av länet. 

DE SÖDRA DELARNA av Uppsala län präglas av t~hbefolkad 
landsbygd och många tätorter. Knivsra (15000 inv) har ett 
strategiskt läge nära Arlanda och bekvämt pendlingsavstånd 
till Stockholm och Uppsala. vilket syns i en omfattande 
arbetspendling och stor inflyttning. I den södra länsdclen är 
branschspridningen Stor med många småföretag och en förhål
landevis stor jordbruksnäring, samt ett växande antal företag 
inom tjänstesekwrn. 

LÄNETS NÄST STÖRSTA STAD, Enköpillg (40 000 inv), har en 
snabb befolkningstillvä.xt. Kommunens näringslivssrruktur 
har gån frio jordbruk och verkstadsteknisk produktion mot 
servicenäring och småföretag. Nya ewbleringar och förnag 
har bidragit till snabb jobbtillväxt. Försvarsmaktens lednings
regemente har utvecklats till en högteknologisk garnison med 
inriktning mOt ledningscentrum för hela forsvaret. Förbätt
rade kommunikationer i stråket Stockholm-Västerås ger nya 
förutsättningar för inflyttning och boende. Genom närheten 
tiU en antal större städer i Mälarregionen har Enköping lockat 
till sig flera nya logistikföretag. 

I SÖDRA DELEN av länet ligger samhället Bålsta, som är en del 
av H åbo kommun (19700 inv). I Håbo är handel och kommu
nikation viktiga branscher, liksom byggvaruförerag som är inrik
tade på Stockholm- Mälarregionen. Håbo beskrivs som hjärtat i 
MäJardalen och har vuxit med närmare 40 procent på 25 år. 

I DEN VÄSTLlGA delen av länet ligger Heby kommun (13 400 

inv). som är en växa.nde landsbygdskommun , med trygghet, 
närhet och livskvalitet. I Heby finns många småföretag inom 
gröna näringar, turism. skog och bygg. En tydlig profil på 
hästrelatcrat boende sker. Kommunen präglas av entreprenör
skap och en rikt kultur- och föreningsliv. ~J' ." 
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Datum 

2012-07-02 

Bilaga 2 - Beskrivning av föreslagna mål 
'<; 

" 
Till Regional utvecklings strategi 3.0 fill11S en remissbilaga "Beskrivning av 
föreslagna mål" . I bilagan fiJlllS bland annat åtta föreslagna målsättningar 
för Uppsala län. KOnl111Unerna i länet har ombetts omsätta dessa 
målsättningar till den konl111Unala nivån, 

Följande tabeller redovisar Håbo kOlmuuns målsättningar. Målsättningarna 
är framtagna i dialog med berörda tjänstemän. Målsättningarna beskrivs i 
sin helhet i remissbilagan. 

Elektronisk kommunikation 
Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en 
hastighet på minst 100 Mbitlsekund, BasåT är 20 II. 

Befolkning med tillgång till Arbetsställen med tillgång till 
minst 100 MbiUs minst 100 MbiUs 

(totalt - tätbebyggt glesbyggd) (totalt - tätbebyggt glesbyggd) 

Håb.o 9%-7%-16'% . , 
14 ro -13% -18% -

:'r 
, . I';F . .'. ': ,) .. , " . '.,: , "0, i'" ." ,." . '. 

Länet 41%-51%-8 34 % - 48 % - 5 % 

Riket 46 % - 53 % - 12 % 38 % - 50 % - 9 % 

Kvalitet i gymnasieskolan 
Andel nyböljarelever som fullföljt gynl11asieutbildning inom 4 år. Bas är 
elever folkbokförda i kOlmuunen läsåret 2010/11. 

Totalt 2011 Mål 2020 

Håbo ,,'.'. 68 '9 o/c ..... 
' .. . ' . o .: 77% 

, :.:.. , -'o 
" •• > .. 

Länet 72,8 % 80% 

Riket 76,0 % -
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Mål 2020 

(totalt) 

50% ,;' 

90% 

90% 
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Övergång till högre utbildning 
Andel studerande som avslutat ett program i gymnasieskolan och som 
påbölj at högskoleutbildning inom 3 år. Basår 2011 , examensår 2007/08 . 

Samtliga Kvinnor Män Mål 2020 

Håbo 36,2 % 41 ,2 % 30,1 % 40,5 % , 

Länet 50,7% 56,1 % 45, 1 % 55,0 % 

Riket 43 ,9 % 49,5 % 38,3 % 45,0 % 

Ungdomsarbetslöshet 
Andel arbetslösa ungdomar (åldrama 18-24 år). Bas är oktober 201 L 

Andel okt 2011 Mål 2020 

!-Iåbo . ,6,9 % 5% 

Länet 13,0 % 10,0 % 

Riket 18,7 % -

Sysselsättningsgrad 
Nattbefolkningens förvärvsfrekvens, (åldrama 20-64 år). Basår 2010. 

20-64 år Mål 2020 

Håbo 83,1 % 88,0 % 

Länet 75,7 % 82,0 % 

Riket 75,9 % 80,0 % 

Ohälsotal 
Ohälsotal i antal heldagar per år. Ohälsotal är samtliga frånvarodagar vilket 
innebär dagar med rehabiliteringspelming, sj ukpenning och sjuk- och 
aktivitetsersättning per fö rsäkrad mellan 16 och 64 år.. Bas är februari 20 II . 

Kvinnor Män Mål 2020 Mål 2020 
Kvinnor Män 

Håbo 31,6 19,2 27 17 

Länet 31,9 21,9 30 20 

Riket 34,4 23,9 - -
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Barnfattigdom 
Andel bam (åldrar O till 17 år) S0111 växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll , i 
låg inkomststandard eller med försörjnil1gsstöd. Basår är 2009. 

Andel barn 2009 Mål 2020 

Håbo 7,1 % 3,~% 
. 

Länet 10,6 % -

Riket 12,9% -

Nyföretagande 
Antalet nystartade företag per 1000 invånare (åldrar 16-64 år). Basår är 
2010. 

2010 Mål 2020 

Håbo k9mmun 13,2 )4,0 

Länet 11,7 13,0 

Riket 11,6 -
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REGIONFÖRBUNDET 
Uppsala län 

Remiss Uppländsk Drivkraft 3.0 - svarsbilaga 

Remissinstans: Håbo kommu n 

2012-04-30 

Frågor besvaras av (e-post): fredrik.ho lmgren@ habo.se 

Dnr: RFUL 2011/121 

En bä rande tanke med Uppländsk Drivkraft 3.0 är att framgång bygger på mångas delaktighet 

och engagemang. Med förenade krafter kan Uppsa laregionen skapa en rörelse mot vision och 

uppställda må l. Olika aktörers bid rag til l strategins genomförande uttrycks i de åtaganden som 

varje part genom denna rem iss är beredda att göra. 

I föl jande svarsbilaga uppmanas va ra remissinsats att: 

1) ma rkera och bedöma hur relevanta o li ka åtaganden anses vara för regionens 

utveckling. Detta ger underlag för en nä rmare prioritering av insatser inför 

slutversionen av Uppländsk Drivkraft 3.0. 

2) ange kring vil ka åtaganden organ isationen är beredd att fö rdjupa samarbetet och 

aktivitete rna. 

Länets kommuner uppma nas även att: 

3) Omsätta de föreslagna måttsatta regionala målen t ill loka la målsättninga r. 

En beskrivning av varje åtaganden återfinns i strategiförs laget. 

Sammanställning av färslag till åtaganden 

Är fö rslaget t ill åtagande releva nt fö r Vill,pi"fördjupa ". c:, 
Uppsalaregionens utveckling? 

Ja, mycket 

Innovativ region 

Kraftsamia kring utbildning och x 
forskning i världsklass vid de två 

universiteten och Akademiska sjukhuset 

Skapa en varaktig regional infrastruktur 

tör innovation 

Stöd utvecklingen inom regionens X 

konkurrenskraftiga branscher genom 

klusterplattformar ach främja framväxt " 

av nya tillväxtbolag 

Besöksadress Kungsgatan 41 

Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala 

Telefon 018-18 21 00 

Fax 018-182 115 

Ja, något Knappt Nej 

x 

E-post info@regionuppsala.se 

Hemsida VM"N.regionuppsala.se 

arbetet kring 'detta 

ätagande? 
, 

Ja '. , r N~j . 

x '.e. 

. " .- 'I, " , -'e, - X 
" 

".~ .' e· ,'r . ,ej, 
''::.' . , 

X 

, ": .. 
". 'f, 

Org. nr 222000-15 11 

Postgiro 353516-8 



REGIONFÖRBUNDET 
Uppsala län 

Underlä tta näringslivets 

kapitalförsörjning i olika 

utvecklingsskeden och stöd 

tillväxtbolagens industrialisering i 

regionen 

Öka näringslivets internationalisering 

Stimulera grön och innovationsvänlig 

upphandling 

Växande region 

Satsa på utveckling i de starregionala 

stråken 

Utveckla de regionala och lokala stråken 

utifrån sina respektive förutsättningar 

Etablera en effektiv och hållbar 

godsstruktur på storregional nivå 

Införfossilfria offentliga trafik- och 

transportsystem till 2030 

Utveckla Uppsala stad som den nordliga 

noden i huvudstadsregionen 

Stärk centrumen i de/regionerna ... 

"och de lokala orterna 

Utveckla en regiongemensam syn på 

ortsutveckling 

Utveckla storregionala 

samarbetsområden för en störkt 

flerkärnighet i Stockholm-

Mälorregionen 

Skapa bättre kommunikationer för en 

levande landsbygd som kompletterar 

tätorterna 

Kompetent region 
Säkra en utbildning inom grund- och 

gymnasieskola med hög kvalitet och 

goda resultat i hela regionen. 

Säkra rekryteringen av lörarstuderande 

och erbjuda god utbildning för nya 

lärare, genom stärkt samarbete mellan 
universitet och kommuner. 

Erbjud möjlighet till fortbildning och 

omställning genom en völ utbyggd 

vuxenutbildning och ett bredare utbud 

av eftergymnasiala yrkesutbildningar. 

X 
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X 
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REGIONFÖRBUNDET 
Uppsa la län 

Förbered för fram tida 

kompetensförsörjning genom att stärka 

elevers kreativitet och entreprenörieJla 

förmåga samt öka barns och ungdomars 

intresse för naturvetenskap och teknik. 

Öka samverkan mellan individen och 

berörda aktörer för effektivare 

introduktion av nyanlända och 

flyktingar 

Öka insatserna fär minskad arbetslöshet 

blond unga 

Utjämna skillnader i hälso genom att 

särskilt rikta insatser mot de mest 

utsatta. 

Främja boms och ungas psykiska hälso 

Etablera en trygg miljö fär lärande i 

skolan 

Främja fysisk aktivitet och goda 

matvanor 

Understöd ett dragfritt liv fö r ökad 

livskvalitet och fler levnadsår. 

Attraktiv region 

Erbjuda rådgivning och stöd till kvinnor 

och män som vill förverkliga sina ideer 

genom egetfäretogonde 

Utveckla det lokala företagsklimatet 

Anpassa byggandet i alla kommuner till 

den långsiktiga efterfrågan i regionen 

Framsynta pfanprocesser och förenklad 

bygglovshantering 

Förbered för byggande med nära-

nollenergistandard senast 2017 

Skapa energitrygga samhällen och 

energieffektiva strukturer 

Öka kvalitet och effektivitet inom 

välfärdssektorn genom tydliga 

strukturer tör samverkan 

Säkra rekryteringen inom vård- och 

omsorgssektorn 

Arbeta fär att Landstingets kulturplan 

och prioriterade insatser genom/örs. 

Stärk besöksnäringen 
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Datum 

2012-07-02 
Vår beteckning 

KS nr2012.2148 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171 -525 18 
fredrik.holmgren@habo.se 

Regionförbundet Uppsala län 
Box 1843 
751 48 Uppsa la 

Remissyttrande till förslag till regional utvecklingsstrategi 

Bakgrund 

Regioruörbundet Uppsala län har inkommit med förslag till en regional 
utvecklingsstrategi för Uppsala län Uppländsk Drivkraft 3.0 (RUS). Håbo 
kommun bar lämnats tilWille att yttra sig om förslaget till och med 17 september 
201 2. 

Håbo kommuns hantering av remissen 

Håbo kommun ti llsätter en mindre tjänstemrumagrupp som utifrån sina respektive 
perspektiv får yttra sig om förslag på RUS. Synpunktema sammanställs och ligger 
till grwld för konmlunstyrelsens remissyttrande. 

Håbo kommuns synpunkter på Uppländsk Drivkraft 3.0 

Håbo konilllun ser positivt på en regional utvecklings strategi för Uppsala län. 
Behovet aven regional imiktlling på plrulering är stort i en dynruniskt och 
expansiv Mälanegion. Det blir allt mer tydigt för Uppsala län att tidigare 
administrativa gränser blir mindre viktiga samtidigt som dynamiska och hållbara 
samband inom och mellan tillväxtregionema blir alltmer viktigt (s 6). I en Sådrul 
stmktur blir frågor om ansvarsförhållrulde avgörrulde för att öka samhällets 
hållbru'het ur hållbarhetsbegreppets alla aspekter. 

Håbo kommuns synpunkter är indelade i fyra ämnesområden som utrul inbördes 
ordning applicerru' skilda rulgreppsvinklar på RUS:en. Synpunktema följer inte 
RUS:ens disposition men anger om möjligt sidrulvisning. 

Otydlig ansvarsfördelning 
Redan i strategins inledning wlderstyrks att "[fJör att bli den mest attraktiva 
kunskapsregionen i Europa krävs långsiktiga åtaganden från alla parter" (s 4) . Det 
nämns också att en framgångsrik regional vision måste bäras av hela regionen och 
krul inte förverkligas på egen hand. Därför är det viktigt att en regional 
utvecklingsstrategi på ett tydl igt sätt konkretiserar de föreslagna regionala 
strategiska imiktningama i mätbru'a effektmål. Det ger regionens aktörer 
möjligheten att mäta och följa upp sin egen utveckling och utvärdera derma som 
en del aven stöne regional helhet. RUS :en ger dock inga förslag till hur 
föreslagna mål och måluppfyllelse ska synkroniseras mellrul regionens aktörer. 

RUS:en understryker att ansvaret för detta måste bäras av hela regionen 
tillsammans och att en "märkbar samhällsförändring uppnås först när strukturella 
sarnhällsfaktorer skapru' en gemensrull rörelse mot målen" (s 12). Strategin saknru' 
dock förs lag på hur denna gemensrunma rörelse ska skapas och vem som ska 
initiera och leda arbete i regionen. RUS:en saknru' således en tydlig 
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ansvarsfördelning mellan den regionala nivån och den lokala nivån. Regionens 
kommuner har självfallet ett stort ansvar fö r strategins genomförande genom 
kontinuerlig verksamhets förbättring. Samtidigt pekar utvecklingsstrategin även ut 
ett antal nödvändiga åtaganden vars genomförande kräver breda samarbeten, 
erfarenhetsutbyten och en utökad samverkan mellan regionens alla aktörer. Det 
måste därför fmnas en aktör i regionen som möjliggör och i vissa fall leder denna 
samverkan och tillllandahålla en lämplig arena där detta kan ske. Strategin bör 
tydligt utrycka vilken del av detta ansvar som regionförbwldet kan axla. 

RUS:en är skriven med ett regionalt perspektiv vilket ger vid handen att flertalet 
av presenterade åtaganden förefaller allmängiltiga. Exempelvis att sträva mot att 
"säkra en utbildning inom grwld- och gymnasieskola med hög kvalitet och goda 
resultat i hela regionen" (s 21) eller utveckla "framsynta planprocesser och 
förenklad bygglovshantering" (s 24). Uppsalaregionen är diversifierad och spretig. 
Det är en region som kräver konsolidering mellan kommlliler med vitt skilda 
fÖlutsättningar och utmaningar. Ur ett sådan regionalt och sålllilda generellt och 
allmängiltigt perspektiv blir den egentliga kärnfrågan som regionens aktörer måste 
lösa tillsammans hur vi i regionen kan sanlonina insatser och tillsammans sträva 
åt sanlllla håll. Det vill säga vi tillsammans åstadkommer en effektiv regional 
strategisk samverkan. 

Sjukvård, hälsa och social hållbarhet 
RUS:en saknar angivna effektmål för kvaliteten och kostnaden på den vård som 
bedrivs på konunwlal- och landstingsnivå inom regionen. Strategin anger att 
"försöljningsbördan för dem i arbetsförålder [konmler] alt öka" (s 6) eftersom 
Sverige tillsarmnans med stöne delar av Europa kmmner att bevittna en histmiskt 
unik demografisk situation; där en stöne del av landets befolkning än någonsin 
tidigar'e konnner att utgöras utav äldre märmiskor. Det är en situation som 
sannolikt innebär större belastning på vård och omsorg vilket inte enbart kan lösas 
via skattemedlen. Konununerna och landstingen bör i ljuset av detta bli bättre på 
att erbjuda en god och kostnadseffektiv vård som föregås aV.ett sanlordnat, 
strategiskt och franlåtsyftande folkllälsoarbete inom utvecklingsstrategins 
samtliga delar. 

Strategin saknar även tydliga åtaganden riktat mot ökad integration och stävjandet 
av diskriminering. Strategin tar' till viss del upp problematiken med social 
utslagrring, utaruörskap och segregerat boende och skriver att i "kllilskapsregionen 
Uppsala måste alla få plats" (s 22) men de faktiska åtagarlden som strategin sedan 
föreslår riktar sig enbart mot ar'betsmar'knadsrelaterade åtgärder. Detta är 
självfallet viktiga åtgärder men det är samtidigt viktigt att regionen aktivt 
motverkar' de sarnhällshinder som på olika sätt gör det svårare fö r märmiskor att 
förverkl iga sina livschanser och ta tillvara sin potential. 

Regionens attraktivitet är beroende av att alla sina invånare, oavsett kön, ålder, 
funktionshinder, sexuell läggning, religion eller arman trosuppfattning, etnisk 
tillhörighet och könsöverskridande identitet, ges sanlllla möjligheter att utvecklas. 
Att motverka alla fonner av utanförskap bör därför vara ett av regionens allra 
viktigaste åtaganden vilket bör förtydligas i strategin. 
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Klimat, miljö och ekologisk hållbarhet 
RUS:en innehåller en vision (s 10) som anger att en utveckling som vilar på 
hållbarhetens tre fundament, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är 
regionens ledstj ärna. Strategier med tillhörande målsättningar för att minska 
regionens klimatpåverk3l1 finns i RUS:en. Begreppet ekologisk hållbarhet eller 
miljömässigt hållbar tillväxt som det beskrivs i RUS :en (s 4) tycks inte 
fullvärdigt. Ekologisk hållbarhet eller miljömässigt hållbar innefattar fler aspekter 
än klimatpåverkan, exempelvis hur vi förvalt3l' mark- och vattemesurser för att 
hejda förlust av biologisk mångfald, konmla tillrätta med 
övergödningsproblematik, säkra tillgång till odlingsbarnl3l'k S3ll1t säkra 
dricksvattenförsörjning. Dessa aspekter saknas i RUS:en och är speciellt viktiga 
att lyfta fr3ln med en strategisk inriktning som 'en växande region'. 

Klimatneutrala Uppsala län som tidigare fanns med som ett ledord i RUP:en är nu 
tänk1 att vara en viktig del i samtliga ledord. Delma ambition behöver fÖltydligas 
med fl er fördjupningar inom energi- och klimatområdet. Frågan om hur regionen 
ska ställa om och arbeta för att bli en fo ssilfri region bör också besvaras, 
förslagsvis genom att fonnulera en h3l1dlingsplan. Ett klimatneutralt Uppsala län 
räcker dock inte för att bli en ekologiskt hållbar region. Att Uppsala län ska bli en 
föregångare inom miljöområdet ska premieras och ger ett positiv1 inslag till 
samtliga målområden men hållbarhetsperspektivet bör bli tyd ligare. 

Skola och utbildning 
I stycket om regionens nycklar till tillväxt (s 9) beskrivs ett behov att ta tillv3l'a på 
de nya studenterna som kOnll11er till regionen. Hur ska intelllationella studenter tas 
tillvara? De borde lyftas fram som en tillgång i strategin. 

Förslag till förtydliganden 
Definition av "grönare ekonomi" (s 12) saknas. 

RUS:en redovis3l' att "Bostadsbyggande och salnhällsplanering har stor bety delse 
i omställningen till en klinlatneutral utveckling. Denna process understöds av 
olika EU-direktiv som ska uppfyllas" (s 24). Vilka är de olika EU-direktiven? 
Skriv ut eller hänvisa. 

RUS:en inleds med redovisning av omfattande omvärldsanalyser. I analysen 
beskrivs megatrender, det vill säga stora globala förändring3l' i 
samhällsutvecklingen som förväntas påverka oss de kOm1113l1de 10 till 15 åren. 
BI3l1d andra nänms "hälsa och miljö" (s 5). Det fr3lngår dock inte tydligt hur 
dessa två aspekter är att betrakta sommegatrender. Ett förtydligande av detta 
behövs. 

Omvärldsanalysen inleds med "V 3lj e man och kvinna, varje företag och 
organisation påverkas av globala trender och snabba förändring3l·." Begreppen 
"man" och "kvinna" används genomgående i strategin vilket k3l1 tolkas som ett 
jämställdhetsperspektiv. Det finns olika sätt att definiera och kategorisera 
människor på; till exempel utifrån kön, klass, etnicitet och ålder. Motivet att 
definiera och kategorisera mestadels utifrån kön saknas i strategin. 



REMISSVAR UT 4(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-02 
Vår beteckning 

KS nr 2012.2148 

Synpunkter på mätbara mål 
Målsättningen om minskad barnfattigdom är svag: 'Andel brun totalt som växer 
upp i ekonomiskt utsatta hushåll ska minska från 2009 års nivåer.' 

Målsättningen om att uppnå 90 % bredbandsutbyggnad med 100 Mb/sekund ser vi 
som för ambitiös. 

Bilagor 
Bilaga l - Remissbilaga med åtaganden - Håbo kommun 

Bilaga 2 - Beskrivning av föres lagna mål - Håbo kommun 



Elektronisk kommunikation 
I digital agenda för Sverige har regeringen 
angett att Sveriges mål ska vara bred band i 
världsklass = 90% av befolkning och 
arbetsställen bör ha tillgång till minst 100 
Mbit/s senast 2020. I Uppsala län finns stora 
brister. Många har tillgång till ADSL, men 
med låg hastighet, vilket gör det svårt att 
utföra arbete och tjänster på ett smidigt 
sätt. 

Indikator: Andel befolkning och arbetsställen 
som har tillgång till bredband med en 
hastighet på minst 100 Mbit/s 

Baslinje: 2011 

Källa: PTS (Post- och Telestyrelsen) 
* Bedömning av Heby kommun. Ska inrapporteras till PTS 

"rOtreaning pagar7'Som' ev Rå r1'"'meafb ra Justering 

Kommun Befolkning med 
tillgång till minst 
100 Mbit/s 
(totalt -
tätbebyggt -
glesbebyggt) 

Förslag till mål 2020 
kompletteras av 

respektive 
kommun! 

Arbetsställen med 
tillgång till minst 
100 Mbit/s 
(totalt - tätbebyggt
glesbebyggt) 

Mål 2020 
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