
 Yttrande 1(2) 

2021-02-17  

Dnr GNN 2021/16-02  
 
 

 

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM   

Jeccika Eriksson   
Region Stockholm, Dnr RS 2020–078 

registrator.rlk@sll.se 

 

 

Yttrande från Täby kommun avseende Näringslivs- och 

tillväxtstrategi för Stockholmsregionen  

 

Sammanfattning  

Täby kommun ställer sig i stort bakom de fyra inriktningsområden som har identifierats för att 

stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft och hållbara tillväxt.  

Inom inriktningsområdena vill Täby kommun belysa vikten av insatser kopplade till de små- 

och medelstora företagen samt till kompetensförsörjning. Vidare vill Täby kommun 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.   

Samverkan och synergier är viktigt för att skapa förutsättningar till ett konkurrenskraftigt 

näringsliv och Täby kommun är öppen för att medverka i genomförandet av strategin. Särskilt 

insatser kopplade till att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft samt insatser 

som förbättrar kompetensförsörjningen och stärker arbetsmarknaden är av intresse för Täby 

kommun. 

 

Täby kommuns synpunkter 

 

Förutsättningar för näringsliv och tillväxt 

I strategin nämns ett flertal förutsättningar som har inverkan på näringsliv och tillväxt. 

Ytterligare en förutsättning som påverkar tillväxten i Stockholmsregionen är den kommunala 

skatteutjämningen. Inom ramen för den kommunalekonomiska utjämningen justeras för 

skillnader i skattekraft mellan kommunerna med avseende på demografi, socioekonomi samt 

geografi. Utjämningsgraden är mycket långtgående i ett internationellt perspektiv och 

nuvarande system, där en stor del av skatteintäkterna går till andra delar av landet, skapar ett 

ogynnsamt läge för många av kommunerna i Stockholmsregionen. 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. 

 

Strategisk inritning: stärk och utveckla små- och medelstora företags konkurrenskraft 

Täby kommun delar analysen att det är viktigt att särskilt uppmärksamma de små- och 

medelstora företagen som inte har samma resurser som större företag. I Täby liksom i 

regionen i stort dominerar de små- och medelstora företagen, de har stor betydelse för både 

sysselsättning och tillväxt. Täby kommun ställer sig bakom de insatser som föreslås och vill 
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även lyfta kopplingen till inriktningsområdet om strategisk kompetensförsörjning. Täby 

kommun är öppen för att medverka i de insatser som planeras inom detta område och föreslår 

samtidigt att en regional lotsfunktion för näringslivs- och tillväxtfrågor inrättas.  

 

Strategisk inriktning: stärk och utveckla internationalisering, export och investeringar 

Infrastrukturen har stor betydelse för tillväxt och ett fungerande samhälle och Täby kommun 

anser att infrastrukturfrågorna bör integreras i den strategiska inriktningens alla delar. En 

tillgänglig och välfungerande infrastruktur är en viktig faktor för företagsamheten i regionen.  

Tillgängligheten mellan de regionala stadskärnorna behöver stärkas och det är nödvändigt 

med kapacitetsförstärkningar i kollektivtrafiken och de stora genomfartslederna för att 

sammanlänka 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. 

 

Strategisk inriktning: stärk och utveckla strategisk kompetensförsörjning 

Tillgången till rätt arbetskraft är avgörande för näringslivets utveckling. Täby kommun delar i 

stort analysen om kompetensförsörjningen i regionen. Täby kommun vill understryka vikten 

av det livslånga lärandet och av att hitta och utveckla verktyg och metoder för förbättrad 

matchning på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om att redan från grundskolenivå 

och uppåt erbjuda coachningsmetoder som fångar upp och tar tillvara individens informella 

och formella förmågor och drivkrafter.  

 

Täby kommun arbetar för insatser som gör att vägen in på arbetsmarknaden blir kort och är 

öppen för kreativa lösningar så att det blir en effektiv kedja till jobb och egen försörjning. 

Kommunen arbetar för närvarande med att utveckla en modell för förbättrad matchning på 

arbetsmarknaden, förbättrad integration och nätverksskapande och ser fördelar med att 

samverka med näringsliv, myndigheter och andra kommuner för att vidareutveckla denna 

verksamhet.  

För att vara en konkurrenskraftig region krävs det vidare en utökning av antalet 

gymnasieplatser i hela Stockholmsregionen. Utifrån den brist på gymnasieplatser som 

prognostiserats i länet förhåller sig Täby kommun positiv till att fler gymnasieplatser 

tillhandahålls i kommunen och är därmed positiv till nyetableringar samt utökning av 

befintliga gymnasieskolor. I och med den gemensamma gymnasieregionen styr 

kommungränserna inte elevernas val av gymnasieskola. Det betyder att länets kommuner 

behöver planera för en utökning av gymnasieplatser i ett regionalt perspektiv. När fristående 

huvudmän vill bidra till att möta behovet av fler gymnasieplatser och Skolinspektionen gör en 

annan bedömning blir det problematiskt. Skolinspektionen ser frågan som lokal, när den de 

facto är regional. 


