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Life Science-strategi för Stockholmsregionen samt Forsknings- och
utvecklingsstrategi för Region Stockholm

Svar på kontorsremiss

Stockholm Business Regions förslag till beslut

Stockholm Business Region överlämnar följande tjänsteutlåtande avseende Life Science
strategi för Stockholmsregionen samt Forsknings- och utvecklingsstrategi för Region
Stockholm.

Ärendet anmäls som kontorsyttrande på styrelsens sammanträde den 9 februari 2021.

Ingvarsson

Hans Aspgren

Ärendet
Life Science-strategin syftar till att identifiera insatsområden och konkreta åtgärder för att
realisera målet om att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem främsta life science
regioner. Ingen aktör har ensam rådighet utan för att nå denna vision behöver flera aktörer
genomföra insatser såväl enskilt som gemensamt. Insatser från respektive organisation ska
identifieras och presenteras i handlingsplaner som regelbundet följs upp och revideras.
Genom samverkan optimeras nyttan av Stockholmsregionens styrkeområden inom
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forsknings- och innovationsinfrastruktur, forskarkollektiv och näringsliv. Arbetet med Life
Science-strategi för Stockholmsregionen ska resultera i en samverkanskultur och skapa ett
strategiskt sammanhållet life sciencekluster i Stockholmsregionen med gemensamma mål.
Stockholmsregionens styrkeområden inom Life Science ska komm uniceras.
Forsknings- och utvecklingsstrategin för Region Stockholm syftar till att skapa goda
förutsättningar för forskning i Region Stockholm och att den forskning som bedrivs kommer
invånarna till gagn. Detta forsknings- och utvecklingsarbete ger också förutsättningar för att
Stockholmsregionen förblir en ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Invest Stockholm.
Bolagets analys och bedömning

Bolaget ser positivt på framtagandet av Life Science- samt Forsknings- och
utvecklingsstrategierna för regionen samt ser att de gemensamma mål som sätts i strategierna
kan bidra till både ett effektivare resursutnyttjande samt till att regionens nätverk stärks. De
fem identifierade insatsområdena och de konkreta åtgärder som presenteras i strategin stärker
regionens arbete inom området. Strategierna ligger också väl i linje med stadens nyligen
antagna näringslivspolicy.

Regionen har en unik infrastruktur för forskning och utveckling. Bolaget ser dock behov av en
ökad samverkan inom regionen för att ännu bättre kunna attrahera internationella projekt,
finansiering och talanger för att stärka den vetenskapliga kvaliteten, mångfalden samt
finansieringsmöjligheterna i regionen. Vidare är Stockholm känt för sin framstående position
inom delar av IT området och inom AI/Machine learning. Bolaget anser att de unika
synergierna mellan branscherna behöver synliggöras, såsom ett antal andra tvärvetenskapliga
områden.

Enligt strategierna skall det investeringsfrämjande arbetet attrahera företag och kompetent
kapital till Stockholmsregionens life science-företag, vilket naturligtvis är positivt. Bolaget
anser detta vara en viktig del och att ytterligare medel och resurser bör tillföras detta arbete.
Sverige och Stockholm satsar stora pengar i början av värdekedjan när det gäller bland annat
utbildning, kommersialisering av innovationer och företagsstöd i olika former. När det i nästa
steg gäller den internationella marknadsföringen som behövs för att i slutändan attrahera
företag och kapital till regionen saknas ofta finansiering och andra resurser för att lyckas fullt
ut. Jämfört med internationella konkurrenter satsar Stockholmsregionen mindre på detta
område än andra. Bättre stöd i olika former ökar möjlighet att få tillbaka investerade
skattemedel genom framgångar i globalisering av företagen.
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Vidare har den digitala revolutionen med anledning av Covid 19 skapat nya möjligheter att
kompensera för att Sverige är ett litet land befolkningsmässigt, ekonomiskt och
marknadsmässigt. Bolaget ser därför att regionen tillsammans behöver verka för att ta tillvara
dessa möjligheter samt verka för att öka den digitala kommunikationen till relevanta
målgrupper.

Bolaget ser vidare ett behov av att identifiera ett nätverk av kommunikatörer och experter,
förslagsvis i anslutning till det redan etablerade Nodnätverket vilket är ett samarbetsforum i
regionen kring frågor rörande innovation och tillväxt där parterna strävar efter synergier och
samordning. Syftet med nätverket av kommunikatörer är att ha bättre beredskap vid frågor
som kräver samordning och att snabbt kunna sammankalla nätverket vid exempelvis större
etableringsförfrågningar eller vid mer omfattande internationella marknadsföringsaktiviteter.
Detta nätverk kan även i relevanta frågor kopplas till samarbetet inom Stockholm Business
Alliance, ett samarbete mellan 56 kommuner.

Bolaget anser det bra att Life science-strategin kommer att kompletteras med handlingsplaner
som beskriver enskilda och gemensamma insatser för att realisera strategins mål. Positivt är
också om det till handlingsplanerna kopplas mätbara mål då detta samt ett tydliggörande kring
vem som äger vilken fråga kommer att underlätta det framtida samarbetet.

SLUT
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