PM Rotel I (Dnr KS 2019/576)

Gemensam utvecklingsplan Fyra Mälarstäder
Remiss från Fyra Mälarstäder
Remisstid den 8 juli 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping,
Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de
fyra kommunerna i regionsamarbetet och bidra till en gemensam syn på långsiktiga
utvecklingsfrågor. Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att bidra till en
hållbar utveckling för kommunerna och visa på en önskvärd utveckling inom Fyra
Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050.
Fyra Mälarstäder har remitterat en gemensam utvecklingsplan för Enköping,
Eskilstuna, Strängnäs och Västerås till berörda regionala aktörer, däribland
Stockholms stad, för besvarande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att planens fyra fokusområden är relevanta och bidrar
till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Stockholms stad kan genom redan
befintliga regionala samarbeten, såsom Stockholm Business Alliance (SBA), En
Bättre Sits och RUFS 2050 stödja en utveckling för att nå målen i
utvecklingsplanen för Fyra Mälarstäder.
Mina synpunkter
Stockholms stad har under en lång följd av år prioriterat storregionalt samarbete
inom den större Stockholm-Mälarregionen, för att främja hela regionens
sammanfallande intressen. Staden deltar i ett flertal regionala samarbeten
tillsammans med bland andra de fyra Mälarstäderna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs
och Västerås. Från stadens sida är inte minst samarbetet inom Stockholm Business
Alliance (SBA) högt prioriterat. SBA-samarbetet möjliggör erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan partnerkommunerna och utgör även en gemensam arena för
att hävda regionens intressen och marknadsföra regionen externt.
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Många aktuella frågor är till sin karaktär sådana att de inte bäst hanteras av
enskilda kommuner, utan finner bättre och effektivare lösning i samverkanslösningar
mellan kommuner på regional eller storregional nivå. Det gäller alltifrån
digitalisering till transportinfrastruktur till utvecklingsfrågor inom välfärdssektorn.
Jag ser därför positivt på ett stärkt samarbete mellan de fyra Mälarstäderna, så som
det beskrivs i den föreliggande utvecklingsplanen. Stockholms stad kommer fortsatt
att prioritera konstruktiv regional samverkan med Mälarstäderna inom befintliga
regionala samarbeten.
Vad beträffar utvecklingsplanens innehåll och frågeställningar i övrigt hänvisa jag
till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 5 juni 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Gemensam utvecklingsplan Fyra Mälarstäder
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Fyra Mälarstäder har remitterat en gemensam utvecklingsplan för Enköping,
Eskilstuna, Strängnäs och Västerås till berörda regionala aktörer, däribland
Stockholms stad, för besvarande.
Fyra Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Enköping,
Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de
fyra kommunerna i regionsamarbetet och bidra till en gemensam syn på långsiktiga
utvecklingsfrågor. Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att bidra till en
hållbar utveckling för kommunerna och visa på en önskvärd utveckling inom Fyra
Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050.
Den gemensamma utvecklingsplanen innehåller fyra fokusområden med
tillhörande mål och delmål och bygger på befintliga planer och strategier:
 Närhet
 Kunskap och arbete
 En Mälarnära destination
 Livskvalitet
Remissinstanserna har ombetts besvara följande frågor:
1. Innehåller utvecklingsplanen rätt fokusområden och bidrar de till en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling?
2. Hur kan vi samverka för att nå målen i utvecklingsplanen?
3. Hur kan din organisation bidra till föreslagen utveckling?
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret ser positivt på den gemensamma utvecklingsplanen och välkomnar
initiativ som uppmuntrar till samarbete över kommun- och regiongränserna. Det är också bra
att utvecklingsplanen utgår från Agenda 2030 som en vägledande del av arbetet för att säkra
en hållbar samhällsutveckling. Även Stockholms stad använder Agenda 2030 för att utveckla
hållbarhetsarbetet och tydligt höja ambitionsnivån.
Innehåller utvecklingsplanen rätt fokusområden?
Stadsledningskontoret anser att utvecklingsplanens fyra fokusområden är relevanta;
Det första fokusområdet avser upplevd fysisk och digital närhet mellan de fyra
Mälarstäderna och viktiga kopplingar mot omvärlden. Stadsledningskontoret instämmer i
vikten av att stärka förbindelserna inom hela Mälardalsregionen till ett sammanhängande
stråk. Stockholm-Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för tillväxten i
Sverige. Förbättrade kommunikationer inom regionen såväl som med omvärlden är viktiga
för tillväxten, inte bara i Stockholm-Mälarregionen utan också för hela Sverige. Fungerande
infrastruktur och kollektivtrafik gör det möjligt att pendla och dra nytta av en större
arbetsmarknad.
Det andra fokusområdet handlar om kunskap och arbete och avser en region med god
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utbildning, livslångt lärande, välfungerande matchning på arbetsmarknaden och stark
innovationsförmåga samt bra företagsklimat. Stadsledningskontoret anser att detta
fokusområde är mycket angeläget. Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste
frågorna för regionens tillväxt och konkurrenskraft. Stockholm-Mälarregionen har idag den
största arbetskraftsbristen av samtliga regioner i Sverige och mycket pekar på att
matchningen på arbetsmarknaden försämrats. Kompetensförsörjningen är en fråga som
sträcker sig över regiongränserna och som involverar flera aktörer och nivåer i
utbildningssystemet. Likaså är arbetet med att förenkla för företagare och erbjuda likvärdig
myndighetsutövning en viktig fråga där samarbete skapar mervärden.
Det tredje fokusområdet En Mälarnära destination handlar om regionens attraktionskraft
som besöksdestination. Stadsledningskontoret bedömer att insatser för att stärka Fyra
Mälarstäders och Stockholm-Mälarregionens gemensamma attraktionskraft för nationell och
internationell besöksnäring även gör att Stockholm utvecklas som besöksdestination. Fler
starka destinationer nära Stockholm är bra för den gemensamma attraktionskraften.
Det fjärde området avser den livskvalitet som fyra kommuner som samarbetar kan erbjuda
sina invånare i form av större kulturutbud, handel, bättre samhällsservice, och en gemensam
bostads- och arbetsmarknad. Stadsledningskontoret bedömer att ett bättre samarbete mellan
de fyra kommunerna kan leda till bättre och mer kostnadseffektiv service till medborgarna,
inte minst avseende digitala kommunala tjänster. Likaså ökar valmöjligheterna på bostadsoch arbetsmarknaden om kommunerna ses som en mer sammanhållen region.
Hur kan vi samverka och hur kan Stockholms stad bidra?
Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att kommuner och regioner i StockholmMälarregionen samarbetar och gemensamt driver regionens prioriterade frågor. En särskilt
viktig fråga är fungerande och tillgänglig infrastruktur och kollektivtrafik som möjliggör en
större gemensam bostads-, arbetsmarknads- och pendlingsregion. Det ökar möjligheterna för
invånarna att välja var de vill bo och arbeta och ökar företagens möjligheter att hitta en
attraktiv lokalisering.
Stadsledningskontoret vill framhålla att det redan idag finns flera välfungerande regionala
samarbeten där Stockholms stad och de fyra mälarstäderna deltar. Det är inom ramen för
dessa samarbeten som staden framförallt kan bidra till att nå målen i utvecklingsplanen för
Fyra Mälarstäder.
Exempel på sådana samarbeten är Stockholm Business Alliance (SBA), som gör det
möjligt för regionen att gemensamt samla sina resurser och marknadsföra sig mot omvärlden.
Inom SBA görs även regelbundna servicemätningar som innebär möjligheter till ett
erfarenhetsutbyte mellan partnerkommunerna om hur servicen kan förbättras. Stockholms
stad deltar även i Mälardalsrådets En Bättre Sits som är ett transportpolitiskt samarbete.
Vidare ska den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, fungera som en
gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan med länen i östra
Mellansverige.
Stadsledningskontoret anser sammanfattningsvis att ett stärkt samarbete mellan de fyra
kommunerna är positivt och att den gemensamma utvecklingsplanen innehåller relevanta
fokusområden. Stockholms stad kan genom befintliga regionala samarbeten stödja en hållbar
utveckling för att nå målen i utvecklingsplanen.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anser remissen besvarad i enlighet
med vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

4

