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Remissvar avseende Näringslivs- och tillväxtstrategi
för Stockholmsregionen
Ärende
Region Stockholm har tagit fram ett förslag till näringslivs- och
tillväxtstrategi (strategin) som är skickad på remiss till Danderyds kommun
för synpunkter.
Strategin är en konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin, RUFS
2050 och innefattar även Stockholmsregionens forsknings- och
innovationsstrategi för smart specialisering.
Strategin visar på vad regionens aktörer ska fokusera på den närmaste
perioden och syftar till att underlätta för samarbete, dialog och samsyn
mellan regionala och lokala aktörer inom akademin, offentlig, privat och
ideell sektor.
Danderyds kommun är ombedd att svara på remissen senast den 5 mars
2021.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet, daterat 2021-02-19, till
Region Stockholm som svar på remissen.
Bakgrund
I linje med riktlinjerna för det regionala utvecklingsansvaret antog
regionfullmäktige i november 2020 den Regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2050, som Stockholmsregionens
utvecklingsstrategi.
Förslag till Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen är en
operationalisering och konkretisering av RUFS 2050 och det regionala
tillväxtarbetet i Stockholms län.
Strategin ska fungera som ett vägledande strategiskt underlag för
prioriteringar i det regionala näringslivs- och tillväxtarbetet.
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Stockholmsregionen har ett starkt utgångsläge och god tillväxt som central
kultur- och kunskapsregion, den står för cirka 25 procent av Sveriges totala
invånarantal, sysselsättning och varuexport.
Stockholmsregionen i siffror

Invånare

2.4 miljoner

Medelålder

39,4 år

Högutbildade

52 %

Förvärvsfrekvens

80,5 %

Nyföretagande

14,4 per 1000 inv.

Arbetslöshet

9%

Varuexport

25 % av Sveriges export

Tjänsteexport

1/3 av Sveriges export

FoU-invest. (andel av BRP)

3,8 %

Globala huvudkontor

22

Tabell 1: Fakta Stockholmsregionen
Kommunledningskontorets utredning
Näringslivs- och tillväxtstrategin har sin utgångspunkt i regionens styrkor
och utmaningar samt i globala trender. Strategin tar upp vad som behöver
prioriteras för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en hållbar tillväxt i
regionen. Strategin är ett vägledande dokument som ska underlätta dialog
och samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer.
Strategin är uppbyggd i fyra kapitel med fyra centrala inriktningsområden
för att stärka Stockholmsregionens globala konkurrenskraft och tillväxt
genom en gemensam riktning och en ökad samordning.
Utpekade inriktningsområden:
1. Stärk och utveckla forskning och innovation och smart specialisering
2. Stärk och utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft
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3. Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar
4. Stärk och utveckla strategisk kompetensförsörjning
För att regionen ska fortsätta vara attraktiv för investeringar och
företagsetableringar samt ha ett internationellt och konkurrenskraftigt
näringsliv pekar strategin också ut viktiga förutsättningar som bör finnas på
plats för att främja näringslivs och tillväxt:
-

Tillgång till bostäder, mark och lokaler
Livskvalitet
Transportinfrastruktur, gods och logistik
Elkraftsförsörjning
Trygghet och säkerhet
Kapitalförsörjning

Strategin kommer att följas upp i samband med den årliga RUFS 2050uppföljningen.
Ekonomiska konsekvenser
Regionens förslag till näringslivs- och tillväxtstrategi kommer sannolikt öka
regionens arbete för regionens näringsliv på längre sikt men bedöms inte i
nuläget ge några direkta ekonomiska konsekvenser för Danderyds kommun.

Johan Lindberg
Kommundirektör
Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Remissvar avseende Näringslivs- och
tillväxtstrategi för Stockholmsregionen
2. Danderyds kommuns yttrande, daterat 2021-02-19
3. Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08 § 22
4. Remissbrev Region Stockholm
5. Remiss-PM Region Stockholm
6. Remissversion Näringslivs- och tillväxtstrategi Stockholmsregionen
7. Danderyds kommuns Näringslivspolicy 2021–2026
Expedieras
Region Stockholm
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