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Inledning
Den starkaste trenden som påverkar Stockholm-Mälarregionens utveckling är den ökande
befolkningen och möjligheten för fler att bli en del av den större arbetsmarknads-, utbildningsoch bostadsregionen. Samtidigt är regionen del i en global konkurrens som ställer krav på
attraktiva livsvillkor för människor i såväl städerna som den omgivande regionen. För att
storregionen ska fortsätta utvecklas som konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar är det viktigt
med gemensamma målbilder, samsyn och ett utvecklat samarbete mellan flera parter.
Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Mälardalsrådet är storregional plattform för
möten mellan politik, akademi och näringsliv, till nytta för de samverkande parterna och
regionens invånare.
Mälardalsrådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion, som
är attraktiv att leva och verka i för alla regioninvånare. Regionen ska utvecklas på ett hållbart
sätt genom öppenhet mot omvärlden, mångfald, jämställdhet, tolerans och kreativitet. Det
konkreta samarbetet tar avstamp i den funktionella arbetsmarknads-, utbildnings- och
bostadsregionen.
Verksamheten 2017 utgår från två inriktningsmål som har fastställts av rådsmötet 2016 och som
ligger till grund för mer konkreta mål och aktiviteter:
En sammanhållen region
Med en sammanhållen region avses en gemensam funktionell arbetsmarknads-, utbildningsoch bostadsregion.
En stark kunskapsregion
Med en stark kunskapsregion avses en region med god och hög utbildning, väl fungerande
kompetensförsörjning och stark innovationsförmåga.

De prioriterade områdena för 2017 är följande:
Mälardalsrådet 25 år ger möjlighet att reflektera över och vidareutveckla det storregionala
funktionella samarbetet för att gemensamt möta samhällsutmaningarna. Mälartinget den 4-5
maj och andra aktiviteter under året ska ge ökade kunskaper, konkret nytta och möjligheter för
ett förstärkt samarbete mellan medlemmar över parti- och länsgränser, men också med
intressenter från näringsliv och akademi.
En Bättre Sits Storregionala systemanalys för Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och
Gotland presenterar länens gemensamma prioriteringar för regionens transportinfrastruktur.
Mälardalsrådet sprider information om regionens samsyn samt bedriver opinionsbildning kring
de prioriterade transportinfrastrukturfrågorna till relevanta aktörer på lokal, regional, nationell
och internationell nivå.
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Främja dialog och konkret samarbete inom kunskaps- och kompetensförsörjningsområdet, bland
annat genom att ta avstamp i och utveckla arbetet om Främjande av innovationsmiljöer i
Stockholm-Mälarregionen där en central del förväntas bli en slutrapport som beskriver
regionens innovationssystem.
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1. Storregionala mötesplatser
Det övergripande målet för de storregionala mötesplatserna är att bygga relationer, driva
storregionala utvecklingsfrågor samt stärka Mälardalsrådets fokusområden. De två största
mötesplatserna är Mälartinget och Almedalen, därutöver omfattar verksamheten flera andra
mötesplatser och fora för samverkan.

1.1 Mälardalsrådet 25 år
Under året firar Mälardalsrådet 25-årsjubileum, och kopplat till detta planeras en serie av
aktiviteter. Aktiviteterna syftar till att skapa mötesplatser för dialog och samverkan samt bidra till
ökade kunskaper kring storregionala utmaningar, möjligheter och behov av samarbete för att
möta samhällsutmaningar.

1.2 Mälartinget
Mälartinget är Mälardalsrådets viktigaste mötesplats och omfattar en konferens på ett aktuellt
tema samt det årliga rådsmötet. Målet är att genom val av tema och mötesformer bidra till
ökade kunskaper och diskussioner om perspektiv för regional utveckling, samt stärka
relationerna i storregionen.
Mälartinget 2017 hålls den 4-5 maj i Stockholm och kommer att lyfta Mälardalsrådets 25årsjubileum med fokus på hur storregional samverkan kan bidra till att möta framtida
samhällsutmaningar.
Aktiviteterna innefattar:
•
•
•

Att skapa ett program med utgångspunkt i den funktionella arbetsmarknadsregionen.
Att integrera Mälardalsrådets inriktningsmål i programmet.
Att involvera årets samarbetspartners, Stockholms stad och Stockholms läns landsting, i
kommunikationsarbetet inför och under Mälartinget.

1.2.1 Rådsmötet under Mälartinget
Rådet är Mälardalsrådets högsta beslutade organ och består av cirka 200 ledamöter. Rådsmötet
äger rum en gång per år i samband med Mälartinget.
Rådsmötet 2017 ska syfta till:
•
•

att ge återkoppling och diskutera Mälardalsrådets aktiviteter och arbete.
vara interaktivt och ge medlemmarna möjlighet att ta del av och bidra med lärdomar
och diskussioner kring Stockholm-Mälarregionen framtida utmaningar och möjligheter.

1.2 Almedalen
Målet med Mälardalsrådets medverkan i Almedalen är att synliggöra och driva StockholmMälarregionens prioriterade frågor.
Aktiviteterna innefattar:
•

Att aktivt delta under Almedalsveckan för att stärka Mälardalsrådets nätverk kring
storregionala utvecklingsfrågor.
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•
•
•

Att arbeta för att storregionala perspektiv, med förankring i Mälardalsrådets
fokusområden, tas tillvara och lyfts.
Att skapa program med utgångspunkt i den funktionella arbetsmarknadsregionen.
Att under årets deltagande särskilt lyfta Mälardalsrådet 25 år.

1.3 Styrelsemöten
Mälardalsrådets styrelse består av 19 ledamöter och 19 ersättare och sammanträder fyra gånger
per år. Med utgångspunkt i inriktningsmålen beslutar styrelsen om årlig verksamhetsplan och
budget. Mötena utgör en viktig mötesplats för dialog, samverkan samt ökade kunskaper i
storregionala frågor för Stockholm-Mälarregionen.

2. Fokusområden
2.1 Infrastruktur och transporter (En Bättre Sits)
En Bättre Sits (EBS) är ett transportpolitiskt samarbete mellan representanter för offentlig sektor,
akademi och näringslivets parter. Samarbetet inkluderar intressenter från de sju länen
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Aktörerna
arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik
som underlättar människors vardag. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet.
Arbetet bedrivs med särskilt fokus på ett av de två inriktningsmålen för 2017 (”En sammanhållen
region”). Inom detta inriktningsmål faller en stor del av En Bättre Sits arbete:
•

•
•

Att koordinera och vidareutveckla det storregionala infrastruktur- och
kollektivtrafiksamarbetet och de gemensamma prioriteringarna för StockholmMälarregionens transportinfrastruktur.
Att höja kunskapsnivån hos politiker och tjänstepersoner i regionen kring
samhällsplanering och regionens infrastruktur- och transportsystem.
Att medverka till framtagande av gemensamma kunskapsunderlag för samhällsplanering
i Östra Mellansverige (ÖMS).

Förankring av den storregionala systemanalysen
Den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland
färdigställdes under hösten 2016. Arbetet med Systemanalysen går nu vidare för att
fortsättningsvis förankras och spridas till huvudmän, intressenter och beslutsfattare. Syftet är att
bibehålla den storregionala samsynen och ytterst skapa samhandling kring prioriteringar för
regionens infrastruktur- och transportsystem.
Aktiviteterna innefattar:
• Att bedriva aktivt opinionsarbete för utvecklingen av Stockholm-Mälarregionens
inklusive Östergötlands och Gotlands transportinfrastruktur.
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•
•
•

•
•
•

Att sprida information om samarbetet En Bättre Sits till aktörer och beslutsfattare på
lokal, regional och nationell nivå.
Att sprida information om systemanalysen och dess prioriteringar till aktörer och
beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.
Att sprida information om systemanalysen och dess prioriteringar till aktörer och
beslutsfattare på internationell nivå, med särskild koppling till fokusområde 2.3
Internationella jämförelser och lärande.
Att stödja nytillkomna politiker och tjänstepersoner genom att bistå med material om En
Bättre Sits och den storregionala systemanalysen.
Att vårda systemsynen och de gemensamma överenskommelserna samt följa upp
genomförandet av de gemensamma prioriteringarna.
Att bidra till ökad samordning och stöd till utvecklingen av ett sammanhållande
storregionalt kollektivtrafiksystem.

Storregional godsstrategi
Mälardalsrådet koordinerar En Bättre Sits arbete med att utveckla en storregional godsstrategi.
Godsstrategin kommer att utgå från systemsynen i En Bättre Sits storregional systemanalys.
Aktiviteterna innefattar:
• Att koordinera och driva vidare arbetet med den storregionala godsstrategin.

2.2 Kunskaps- och kompetensförsörjning
Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion med utbildning och forskning av hög
internationell klass, många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Den globaliserade
ekonomin och konkurrensen ställer dock krav på ständig förnyelse. För att vara en fortsatt stark
kunskapsregion är även samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet av stor vikt.
Det är viktigt för kompetensförsörjningen och innovationsförmågan. Funktionella utbildningsoch arbetsmarknadsregioner tar inte alltid hänsyn till länsgränser och utifrån ett storregionalt
perspektiv finns en samverkanspotential som kunskaps- och kompetensförsörjningsarbetet
syftar till att främja.
Mälardalsrådets styrelse har identifierat fyra utmaningar för kunskapsregionen. Dessa är:
•
•
•
•

Fler elever med fullständiga betyg
Ökat deltagande i högre utbildning
Bättre matchning mellan utbildning och efterfrågad kompetens
En region som främjar innovation

Under 2017 fokuseras arbetet på de två sistnämnda utmaningarna.
Övergripande arbete under 2017:
•

Vara en plattform för ökad samsyn och samverkan hos regionens olika aktörer gällande
kunskapsregionens utmaningar och möjligheter, och skapa förutsättningar för
Mälardalsrådets medlemmar att agera samfällt.
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•
•

Stärka nätverken i regionen, söka samarbeten och knyta kontakter med regionala
nyckelaktörer inom området.
Sprida kunskap, goda exempel och informera om kunskaps- och kompetensförsörjningsarbetet i regionen, samt bidra till kunskapsunderlag om regionens
utmaningar och möjligheter.

Aktiviteterna innefattar:
•
•

•

•

Utveckla arbetet på temat ”En region som främjar innovation” och följa upp och ta
vidare lärdomar samt kunskaper från konferensen ”UniverCITY Partnerships”.
Koordinera den politiska Arbetsgruppen för Främjande av innovationsmiljöer i
Stockholm-Mälarregionen och gruppens uppdrag:
o Utveckla och färdigställa rapporten ”Innovationssystemet i StockholmMälarregionen”
o Bredda arbetet, involvera fler aktörer och lyfta samtalen i större forum
o Ta in internationella jämförelser
Fortsätta dialogen med regionala kompetensstrateger kring:
o samverkan inom yrkesutbildning
o lärosätenas roll i den regionala utvecklingen
Delta i och bidra till det pågående arbetet inom Östra Mellansverige (ÖMS)- samarbetet
som är relevant för kunskaps- och kompetensförsörjningsområdet.

2.3 Internationella jämförelser och lärande
Mälardalsrådet skapar möten där politik, akademi och näringsliv tillsammans jämför och lär av
andra ledande storstadsregioner i världen. Detta arbete är metodstöd till Mälardalsrådets
fokusområden och bidrar till att uppfylla inriktningsmålen.
Övergripande mål:
•

•

Att kommunicera fakta och lärdomar utifrån det internationella perspektivet till
medlemmarna, i syfte att stärka medlemmarna – och regionen som helhet – som en
internationellt attraktiv, hållbar och konkurrenskraftig region.
Att genom framtagande av internationellt jämförbara fakta och goda exempel från
regionen lyfta fram Stockholm-Mälarregionen i ett internationellt perspektiv.

Aktiviteterna innefattar:
•
•
•

Att sammanställa och vidareutveckla faktaunderlag och nyckeltal om regionens position
i världen kopplat till Mälardalsrådets fokusområden och inriktningsmål.
Att stärka relationerna mellan ledande representanter för politik, akademi och näringsliv
i Stockholm-Mälarregionen samt skapa internationella kontaktytor.
Att genomföra förstudier och planera studieresan 2018 för en delegation med
representanter från politik, akademi och näringsliv i Stockholm-Mälarregionen.
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•

•
•
•

Att integrera det internationella perspektivet i arbetet med transport och infrastruktur
genom att anordna en konferens om EU:s transeuropeiska transportnät TEN-T och
transportkorridor ScanMed.
Att lyfta systemanalysen och dess prioriteringar till aktörer och beslutsfattare på EU- och
internationell nivå.
Att integrera det internationella perspektivet i det pågående arbetet med StockholmMälarregionens innovationssystem.
Att följa upp den internationella konferensen ”UniverCITY Partnerships” som ägde rum
2016.
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3. Kommunikation
Det övergripande målet är att stärka Mälardalsrådets roll som pådrivande aktör i storregionala
frågor till nytta för medlemmarna, samt utgöra en mötesplats för politik, näringsliv, akademi och
civilsamhälle för samarbete kring storregionala utvecklingsfrågor. Till grund för arbetet ligger
inriktningsmålen och verksamhetsplanen i sin helhet.

3.1 Opinionsbildning och relationer
Mälardalsrådet ska under 2017 fokusera den strategiska kommunikationsinsatsen och
opinionsbildningen på följande huvudområden:
•
•
•
•

Kommunicera och opinionsbilda kring storregional samverkan kopplat till Mälardalsrådet
25 år.
Opinionsbilda kring arbetet med En Bättre Sits storregional systemanalys.
Utveckla kommunikativt stöd för att främja dialog och samarbete inom kunskaps- och
kompetensförsörjningsområdet.
Kontinuerligt ta del av och analysera underlag för att kunna kommunicera och jämföra
Stockholm-Mälarregionen med andra relevanta aktörer internationellt och regionalt.

3.2 Kommunikationskanaler
Kommunikationsarbetet ska via varierade kommunikationskanaler stödja organisationens
verksamhet.
Aktiviteterna innefattar:
•
•

Att sprida information genom ett varierat utbud av kommunikationskanaler så som
digital media, traditionell media samt både interna och externa samarbeten.
Att kontinuerligt utvärdera och uppgradera kommunikationsverktygen.

4. Medlemskap
4.1 Stockholmsregionens Europaförening
Mälardalsrådet är medlem i Stockholmsregionens Europaförening (SEF). Medlemskapet ska likt
övrig verksamhet syfta till att uppfylla inriktningsmålen och stödja Mälardalsrådets
fokusområden.
Aktiviteterna innefattar:
•

Att arbeta för att det storregionala perspektivet tas tillvara i SEF:s arbete, exempelvis
genom att bidra med synpunkter och goda exempel på storregionalt arbete i
Stockholm-Mälarregionen till EU-nivån.
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•

Att använda strategisk information från SEF i relevanta sammanhang i Mälardalsrådets
verksamhet.

4.2. International Regions Benchmarking Consortium (IRBC)
International Regions Benchmarking Consortium (IRBC) är ett internationellt nätverk för
kunskapsregioner där Mälardalsrådet är medlem sedan 2006. Medlemmarna jämför sig och lär
av varandra med fokus på regional utveckling.
Under 2017 har Mälardalsrådet ambitionen att arbeta mer strategiskt med IRBC. I det ingår att
tillsammans med nätverkets medlemmar se över syfte och arbetssätt samt de indikatorer för
jämförelse som tagits fram inom nätverket.
Aktiviteterna innefattar:
•

•
•
•

Att använda medlemskapet mer strategiskt för att stärka Mälardalsrådets fokusområden
och för att ge mer struktur till arbetet med internationella jämförelser och bidra till att
uppfylla inriktningsmålen.
Att se över de jämförande indikatorerna i syfte att utveckla dem så att jämförelserna blir
mer användbara i en för regionen relevant kontext.
Att tillsammans med nätverkets medlemmar se över nätverkets struktur och arbetssätt.
Att bidra till strategiarbetet för nätverkets fortsatta arbete med gemensamma
konferenser, teman på regional utveckling och indikatorerna knutna till detta.

4.3 Reglab
Mälardalsrådet är partner i Reglab, som är ett forum för lärande om regional utveckling för
bland annat regioner, myndigheter och forskare. Partnerskapet medför möjlighet att delta i
Reglabs aktiviteter samt få tillgång till information och resultat från analyser och lärprojekt.
Aktiviteterna innefattar:
•
•

Att aktivt delta i nätverket i syfte att knyta kontakter och vara uppdaterad i vad som
händer inom regional utveckling.
Att genom medverkan i forumets aktiviteter bidra med och lyfta StockholmMälarregionens perspektiv, för återkoppling och diskussion med regionala experter från
hela Sverige.

4.4 Hållbar Stad
Mälardalsrådet är partner i Hållbar Stad, en webbaserad plattform för goda exempel och projekt
inom hållbar stadsutveckling. Plattformen bygger på samarbeten med aktörer som verkar inom
hållbar stadsutveckling. Samarbetsparterna står för innehållet på sidan.
Aktiviteterna innefattar:
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•
•

Att aktivt delta i plattformen för att stärka Mälardalsrådets nätverk kring storregionala
utvecklingsfrågor.
Att arbeta för att storregionala perspektiv, med förankring i Mälardalsrådets
fokusområden, tas tillvara.
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