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Svar på remiss från Region Stockholm – Näringslivs- och 
tillväxtstrategi för Stockholmsregionen 

Sammanfattning 

Täby kommun har från Region Stockholm fått Näringslivs- och tillväxtstrategi för 

Stockholmsregionen på remiss.  

De förslag till  inriktningsområden och insatser som har identifierats i strategin bedöms 

relevanta för att stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft och hållbara 

tillväxt. 

Inom inriktningsområdena är det viktigt med insatser kopplade till de små- och medelstora 

företagen samt till kompetensförsörjning. Vidare är det angeläget att belysa sådant som 

riskerar att hindra den regionala tillväxten och konkurrenskraften så som den 

kommunalekonomiska utjämningen, avsaknaden av kapacitetsstark transportinfrastruktur 

samt den framtida bristen i antalet gymnasieplatser. 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 17 februari 2021 till Region 

Stockholm som sitt svar på remissen Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut för egen del 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärende 

Täby kommun har från Region Stockholm fått Näringslivs- och tillväxtstrategi för 

Stockholmsregionen på remiss. Strategin är en konkretisering och en del av genomförandet av 

Stockholmregionens utvecklingsstrategi (RUFS 2050).  
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Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är ett vägledande strategiskt underlag för 

prioriteringar i det regionala näringslivs- och tillväxtarbetet. Dokumentet ska underlätta 

samarbete, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer.  

Med utgångspunkt i globala trender, Stockholmregionens styrkor och utmaningar samt 

analyser och dialog med regionens aktörer har fyra inriktningsområden identifierats:  

1. Forskning, innovation och smart specialisering 

2. Små- och medelstora företags konkurrenskraft 

3. Export, internationalisering och investeringar 

4. Strategisk kompetensförsörjning 

Respektive inriktningsområde innehåller bakgrund, analys samt förslag på insatser.  

Regionen vill ha svar på följande: 

 Inom de olika inriktningsområdena, har ni förslag på ytterligare insatser som är viktiga 
för att stärka näringsliv- och hållbar tillväxt i Stockholmsregionen? 

 Hur kan och vill er organisation medverka i genomförandet av de insatser som tas upp i 

remissversionen?  

 

I Täby liksom i regionen i stort dominerar de små och medelstora företagen. De har stor 

betydelse för både sysselsättning och tillväxt. Det är därför centralt med insatser riktade mot 

små och medelstora företag, inte minst när det gäller kopplingen till kompetensförsörjning. 

Utöver de insatser som identifierats i strategin föreslås att en regional lotsfunktion för 

näringslivs- och tillväxtfrågor inrättas. 

Vidare är det angeläget att belysa sådant som riskerar att hindra den regionala tillväxten och 

konkurrenskraften. Utjämningssystemet skadar kommunernas möjlighet att ge näringslivet 

nödvändiga förutsättningar för tillväxt i Stockholmsregionen då utrymmet för att skapa en god 

infrastruktur, tillräckligt med bostäder samt en god samhällsservice för en hållbar tillväxt 

krymper.  

En tillgänglig och välfungerande infrastruktur är en viktig faktor för företagsamheten i 

regionen. I transportinfrastrukturplaneringen är en central och avgörande utgångspunkt att 

gällande nationell plan och länsplan ligger fast för att vi ska få en funktionell och 

kapacitetsstark transportinfrastruktur. 

I och med den gemensamma gymnasieregionen styr kommungränserna inte elevernas val av 

gymnasieskola. Den brist på gymnasieplatser som prognostiserats i länet måste därför mötas  

med ett regionalt snarare än lokalt perspektiv. Om behovet av fler gymnasieplatser inte 

tillgodoses utgör det en risk för den långsiktiga kompetensförsörjningen och därmed tillväxten 

i näringslivet. 
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Ekonomiska aspekter 

Remissförslaget innehåller inga direkta ekonomiska åtagande för Täby kommun. 

Bedömningen är att en regional samverkan enligt remissförslaget ger god samhällsekonomisk 

utdelning.  

 

 

 

 

Jenny Gibson   Caroline Arenander   

Tf. Samhällsutvecklingschef   Biträdande näringslivschef 

 

Bilagor 

1. Remisshandling ”Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen” 

2. Yttrande från Täby kommun avseende Näringslivs- och tillväxtstrategi för 

Stockholmsregionen, daterat den 17 februari 2021 
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