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Svar på remiss – Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen
Sammanfattning
Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är en konkretisering av den
regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050. Näringslivs- och tillväxtstrategin innefattar
även Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.
Strategin visar på vad regionens aktörer måste fokusera kring för att i senare skede ta
fram handlingsplaner, genomförandeplaner och utvecklingsprojekt som visar hur
utvecklingen ska ske och vem som ska göra det.
Strategin består av fyra inriktningsområden:
1. Forskning, innovation och smart specialisering
2. Små och medelstora företags konkurrenskraft
3. Export, internationalisering och investeringar
4. Strategisk kompetensförsörjning

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
Godkänna remissvaret på näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen i enlighet med
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-02-05.

Bakgrund
Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är en konkretisering av den
regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050. Näringslivs- och tillväxtstrategin innefattar
även Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.
Strategin visar på vad regionens aktörer måste fokusera kring för att i senare skede ta
fram handlingsplaner, genomförandeplaner och utvecklingsprojekt som visar hur
utvecklingen ska ske och vem som ska göra det.
Med utgångspunkt i globala trender, Stockholmregionens styrkor och utmaningar, omfattande
analyser och i bred dialog med regionens aktörer genom samtal, workshops och skriftliga inspel har
den strategiska inriktningen med fyra inriktningsområden identifierats. Alla fyra inriktningsområdena
är starkt sammankopplade och beroende av varandra.
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De strategiska inriktningsområdena ska bidra till att stärka Stockholmsregionens internationella
konkurrenskraft och hållbara tillväxt genom gemensam kraftsamling och samordning. Inriktningarna
berör områden som regionens aktörer prioriterat och belyser vad som behövs göras för att skapa
förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt. Därefter kommer handlingsoch genomförandeplaner samt utvecklingsprojekt som förtydligar hur genomförandet av strategin ska
ske.
De fyra identifierade inriktningsområdena att stärka och utveckla är:
1. Forskning, innovation och smart specialisering
2. Små och medelstora företags konkurrenskraft
3. Export, internationalisering och investeringar
4. Strategisk kompetensförsörjning
Remissen har diskuteras inom ramen för Stockholm Nordostsamarbetet.

Förvaltningens slutsatser
Det är bra att regionen tar fram en näringslivs- och tillväxtstrategi för det regionala arbetet.
Processen har varit transparent med många möjligheter att lämna synpunkter och inspel under
resans gång. Det är viktigt att regionens strategi förhåller sig till det arbete och ansvar som redan
finns på exempelvis kommunal nivå och att erfarenheterna från regionala eller delregionala
samarbeten tas tillvara. Resurserna för näringslivsutveckling ska användas på bästa möjliga sätt.
På flera ställen i dokumentet lyfts pandemirelaterade aspekter fram. Pandemin har på många sätt
påverkat regionens näringsliv men det rör sig förhoppningsvis, för de flesta branscher, om en
övergående fas. Strategins livslängd påverkas om den blir alltför anpassad till de förutsättningar som
pandemin skapat.
På sidan 14 lyfts betydelsen fram av det höga nyföretagandet. För nyföretagarrådgivning har de flesta
kommuner en väl utbyggd verksamhet som fungerar bra. Det som däremot saknas är en lättillgänglig
tillväxtrådgivning för de småföretag som kan och vill växa. Genom att småföretag växer och
anställer personal kan fler arbetstillfällen skapas. Den typen av rådgivning är därför av yttersta vikt.
Även om Stockholmsregionen toppar många olika rankinglistor går det inte att blunda att vi är en
storstadsregion som geografiskt ligger i Europas utkant och sett till antalet invånare är vi relativt få.
Det är kanske den omständigheten som också har drivit på utvecklingen i Stockholmsregionen, vi
måste vara bäst för att märkas. Mot den bakgrunden kan betydelsen av såväl internationella och
nationella förbindelser inte nog understrykas. Vi behöver fler direktlinjer till Arlanda för att stärka
vår konkurrenskraft, vi behöver hamnar för säkerställa behovet av godstransporter och vi behöver
en effektiv spårbunden person- och godstrafik. Inte minst för den tillverkande industrin i regionen
är fungerande godstransporter och omlastningsmöjligheter av största vikt.
Som en skärgårdskommun vill vi betona de särskilda förutsättningar som företagande i skärgården
innebär. Gods- och persontransporter behöver fungera i skärgården, året runt. Ansvaret för
skärgårdstrafiken ligger på regionen och det är av yttersta vikt att det finns en bra kommunikation
med berörda kommuner i sjötrafikfrågor och att näringslivets olika behov beaktas i
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skärgårdstrafiken. Särskilt i skärgården blir frågorna om regelförenkling av yttersta vikt som tas upp
på sidan 16.
På sidan 19 lyfts de mycket viktiga frågorna kring kompetensförsörjning som också har stark
koppling till bostadsbehoven. I det sammanhanget är det viktigt att understryka att alla typer av
arbetskraft behövs i Stockholmsregionen. Även om utbildningsnivån är hög finns det många företag
som behöver och vill anställa personer utan högre utbildning eller med en yrkesutbildning. Det rör
sig bland annat om flera företag inom besöksnäringen och tjänstesektorn. I många sammanhang
glöms de grupperna bort men är av stor vikt för tillväxten i regionen.
Som strategin belyser är bland annat tillgången till bostäder central för utvecklingen av näringslivet.
Region Stockholm och ett flertal kommuner har genom Sverigeförhandlingarnas Stockholmsdel
samt Stockholmsförhandlingen slutit överenskommelser med staten i syfte att stärka regionens
utveckling. Detta innefattar bland annat satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande i ett
ömsesidigt åtagande av alla parter.
Regeringens signaler om att riva upp dessa överenskommelser är därför oroväckande ur många
aspekter. Med risk för minskad produktion av bostäder och omprioriteringar i
infrastruktursatsningar anser Österåkers kommun att en av de viktigaste åtgärderna Region
Stockholm kan göra för näringslivet är att uppmana regeringen att följa den överenskommelse som
finns.
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