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Remissversion av Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen

Bakgrund
Region Stockholm har ansvar för regional utveckling för Stockholms län i
enlighet med lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar samt
förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. I november 2020 antog
regionfullmäktige den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
RUFS 2050 (RS 2019–0533), som Stockholmsregionens utvecklingsstrategi
i linje med riktlinjerna för det regionala utvecklingsansvaret.
Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen är en
operationalisering och konkretisering av den regionala
utvecklingsstrategin, RUFS 2050 och det regionala tillväxtarbetet i
Stockholms län.

Process i arbetet med att ta fram strategin
Förslag till remissversion till Näringslivs- och tillväxtstrategi inklusive
smart specialiseringsstrategin har tagits fram i bred samverkan med
regionens aktörer, såsom akademi, främjandeaktörer,
branschorganisationer, offentliga organisationer och myndigheter.
Strategin bygger på en samlad regional kompetens genom workshops,
dialog-, förankrings- och informationsmöten. Flera aktörer har också
lämnat skriftliga inspel.
Näringslivs- och tillväxtstrategin har en styrgrupp med representanter från
Region Stockholm, Storssthlm, Södertälje kommun, Stockholm Business
Region och Stockholms Handelskammare.
Arbetet med remissversionen av Näringslivs- och tillväxtstrategin
påbörjades med framtagandet av en ”Nulägesanlys för näringsliv och
tillväxt i Stockholmsregionen” under hösten 2019. För att ytterligare belysa
viktiga områden för Stockholmsregionen har också tre
fördjupningsrapporter tagits fram: ”Det globala Stockholm - En
kartläggning av multinationella företag med huvudkontor i Norden och
Stockholmsregionen”, som togs fram tillsammans med Stockholm Business
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Region samt ”Tillverkningsindustrin i Stockholms län” och ”Export och
globala värdekedjor”.
Forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering
Ansvaret för att skriva fram och förvalta Europeiska
regionalfondsprogrammet i Stockholmsregionen finns hos Region
Stockholm, vilket är en del av det statliga uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig för Stockholms län. Ett nödvändigt villkor för att ta del
av det Europiska regionalfondsprogrammet är att Region Stockholm har
beslutat om en Forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering
för regionen. Av den anledningen innehåller näringslivs- och
tillväxtstrategin även förslag till regionens Forsknings- och
innovationsstrategi.

Forsknings- och innovationsstrategin har redan varit ute på remiss i
september 2020 i samband med remissen för förslag till operativt regionalt
program för europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden
2021 - 2027. I och med att Forsknings- och innovationsstrategin redan varit
ute på remiss efterfrågas inte särskilt några synpunkter på den.
Sammanfattning av remissversionen av Näringslivs- och
tillväxtstrategi för Stockholmsregionen
Strategin har sin utgångspunkt i globala trender, Stockholmsregionens
styrkor och utmaningar och omfattande analyser, såväl de ovan nämnda
som andra rapporter och analyser från Region Stockholm och andra
aktörer.
Strategin tar upp vad som behöver prioriteras för ett konkurrenskraftigt
näringsliv och hållbar tillväxt i Stockholmsregionen, sedan kommer
handlingsplaner och genomförandeplaner att tas fram. Förslaget till
näringslivs- och tillväxtstrategi är ett vägledande dokument som ska
underlätta dialog och samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer.
Strategin är uppbyggd i fyra kapitel:
1. Utgångsläge, utmaningar och styrkeområden, hållbar utveckling och
förutsättningar för näringsliv och tillväxt
2. Strategiska inriktningen, med insatser inom fyra olika
inriktningsområden
3. Stockholmsregionens forskning- och innovationsstrategi för smart
specialisering
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4. Genomförande och uppföljning – processen framåt med
handlingsplaner och genomförandeplaner
Därefter följer fyra inriktningsområden som ska bidra till att stärka
Stockholmsregionens globala konkurrenskraft och tillväxt genom
gemensam kraftsamling och samordning.
De fyra inriktningsområdena är:
1. Stärk och utveckla forskning och innovation och smart
specialisering
2. Stärk och utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft
3. Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar
4. Stärk och utveckla strategisk kompetensförsörjning
Kommande arbete
För att genomföra strategin kommer handlingsplaner och
genomförandeplaner inom de olika inriktningsområdena tas fram
tillsammans med regionens aktörer. Där beskrivs hur och när de olika
insatserna ska genomföras och vilka aktörer som är en del av
genomförandet.
Strategin kommer att följas upp i samband med den årliga RUFS 2050uppföljningen.
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