
Mälardalsrådets 
verksamhetsberättelse 
2020  



Mälardalsrådet driver 
medlemmarnas frågor 
för konkreta resultat 
inom infrastruktur 
och transporter, 
kompetensförsörjning, 
innovation, maritim 
samverkan och inter-
nationella jämförelser.

2020 - inte ett år som andra   

Fokusområden        
Infrastruktur och transporter (En Bättre Sits)

Maritim samverkan

Storregional strategisk kompetensförsörjning (En Bättre Matchning)

Innovation i offentlig sektor

Internationella jämförelser och lärande

Storregionala mötesplatser och nätverk 
Mälartinget och rådsmötet

Greater Stockholm Network

Riksdagsarbete

Kommunikation        

Medlemskap

Årets Mälardarling 

Medlemmar   

Styrelse

Styrgrupper      

             
  

4

6

14

16

18

18

19

20

22

Innehåll 



4

Mälardalsrådet har fortsatt att utveckla det 
långsiktiga arbetet att driva medlemmarnas 
frågor för konkreta resultat inom infra-
struktur och transporter, kompetensförsörj-
ning, innovation, maritim samverkan och 
internationella jämförelser. Utgångspunk-
ten är inriktningsmålen om en samman-
hållen region och en stark kunskapsregion. 
Det konkreta samarbetet tar avstamp i den 
funktionella arbetsmarknads-, utbildnings- 
och bostadsregionen. 

Coronapandemin har påverkat former-
na för arbetet, men det har inte förändrat 
det grundläggande behovet av att kunna 
mötas och diskutera konkreta frågor av 
storregional betydelse. Efter en inledning 
av året med slutpresentation av arbetet i En 
Bättre Sits politiska temagrupper och ge-
nomförandet av Mälardalsrådets internatio-
nella studieresa, övergick Mälardalsrådet 
på våren till digitala mötesformer.

Mälardalsrådets nionde internationella 
studieresa gick till Manchester i februari 
för en delegation av drygt 40 ledande före-
trädare för politik, akademi och näringsliv. 
Programmet omfattade ämnen med nära 
koppling till Mälardalsrådets fokusområ-
den, däribland det storregionala samarbetet 
i Greater Manchester samt University of 
Manchester med frågor kring breddad 
rekrytering och samverkan. Uppföljning 
och fortsatt arbete på hemmaplan hante-
ras inom ramen för Greater Stockholm 
Network.

Den politiskt förankrade utvecklings-
strategin för Stockholm-Mälarregionens 
transportinfrastruktur (Systemanalys 2020) 
har uppdaterats. Arbetet har letts av den 
politiska styrgruppen och inkluderat över 
70 ledande politiker från kommuner och 
regioner fördelade i fyra temagrupper. 
Under våren slutfördes arbetet, därefter 
behandlades systemanalysen i regionerna 
och Mälardalsrådets styrelse. Högtidlig 
överlämning till Trafikverket skedde under 

hösten. Målsättningen är att Systemanaly-
sens prioriteringar ska få genomslag i den 
nationella transportplanen 2022-2033/37.

Som en del av arbetet med systemana-
lysen har en storregional godsstrategi tagits 
fram. En av de bärande delarna är etable 
ringen av ett storregionalt godstransport- 
råd, tillsammans med Trafikverket. Det nya 
godstransportrådet startar 2021 och samlar 
näringsliv, akademi och offentlig sektor. 

Inom strategisk kompetensförsörjning 
(En Bättre Matchning) har arbetet fokuse-
rats till tre utbildningsområden som alla är 
bristyrken som riskerar att hämma regi-
onens och Sveriges utveckling: 1) Sam-
hällsbyggare inom infrastruktursektorn, 
2) IT/Data-yrken samt 3) Pedagogiska 
yrken med fokus på lärare. Mälardalsrå-
det presenterade en ny rapport om bristen 
på samhällsbyggare som har väckt stort 
intresse. En Bättre Matchning arbetar 
vidare utifrån tre av rapportens förslag: 
Etablerandet av storregionala kompetens-
råd, Förbättrade möjligheter till utbildning 
i Stockholm-Mälarregionen samt Ökad 
attraktivitet och breddad rekrytering.  

En pilotstudie inom IT/Data-områ-
det har genomförts för att undersöka hur 
analyser och prognoser från regionalt 
utvecklingsansvariga kan stärka lärosä-
tenas utbildningsplanering. Arbetet har 
resulterat i ett PM med ett flertal utveck-
lingsområden. Ytterligare en pilotstudie 
startade under året, denna gång med fokus 
på lärarförsörjningen och hur regioner, 
lärosäten och kommuner tillsammans kan 
arbeta storregionalt för att bidra till konkret 
nytta. Arbetet fortsätter under 2021.

Årets Mälarting flyttades fram till 2021 
pga pandemin och ersattes av ett webbina-
rium på temat Framtidens resor. Rådsmötet 
genomfördes digitalt för första gången.

2020 - inte ett år som andra

Maria Nimvik Stern, Generalsekreterare       Kristoffer Tamsons (M), Ordförande

Sofia Rasmussen, omvärldsanalytiker. 

Presentation av temagruppernas slutrapporter.

Enbattresits.se

Tommy Levinsson (S)
under presentation av 
underlagsrapporterna 
för Systemanalys 2020. 

Delar av delegationen på studieresan i Manchester.

Stillbild från animerad film om Mälarbanan.
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Ordförande   Generalsekreterare
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Fokusområden

Mälardalsrådets En Bättre Sits-process är 
det transportpolitiska samarbetet mellan 
länen i Stockholm-Mälarregionen. Arbetet 
koordineras av Mälardalsrådet, med Mä-
lardalsrådets styrelse som formell ägare, 
uppdragsgivare och remissinstans. För 
bredare kunskapsinhämtning och bered-
ning ingår även andra parter. 

Parterna i En Bättre Sits arbetar till-
sammans för en sammanhållen, hållbar 
region med infrastruktur och kollektiv-
trafik som underlättar människors vardag 
och stärker näringslivet. Sedan starten 

har En Bättre Sits arbetat mot gemensamt 
uppställda och politiskt förankrade mål 
för transportsystemet över läns-, kom-
mun- och partigränserna. Syftet är att 
utveckla och vårda den länsöverskridande 
och politiskt genomarbetade utvecklings-
strategin för Stockholm-Mälarregionens 
transportsystem – den storregionala 
systemanalysen. Det övergripande målet 
är att regionens infrastrukturprioriteringar 
ska få genomslag i den nationella åtgärds-
planeringen amt på den europapolitiska 
nivån.  

Storregional systemanalys 2020
En Bättre Sits har uppdaterat den politiskt 
förankrade utvecklingsstrategin för Stock-
holm-Mälarregionens transportinfrastruktur 

Kristoffer Tamsons (M), Maria Nimvik Stern, Johan Hjelm, Johan Wadman, 
Kenneth Hagström, Tommy Levinsson (S) och Monica Johansson (S). Johan 

Örjes (C)

Jan 
Owe-Larsson (M)

Tomas Eriksson 
(MP)

Infrastruktur och  
transporter
(En Bättre Sits)

(“Systemanalys 2020”). Arbetet 
har letts av den politiska styr-
gruppen En Bättre Sits Lilla 
Gruppen och inkluderat över 
70 ledande politiker från Stock-
holm-Mälarregionens kommuner 
och regioner fördelade i de fyra 
temagrupperna Framtidens resan-
de, Storregional kollektivtrafik, 

Internationell tillgänglig-
het och konkurrenskraft 
samt Storregional gods-
strategi. Temagrupperna höll 
sina slutpresentationer 
och överlämnade sina 
underlagsrapporter den 
31 januari. Dagen och 
arbetsgruppernas arbete 

uppmärksammades i Mälardalsrådets 
tidning Transport & Trafik.
Efter beredning 2018-2020, politiska 
vägvalsdiskussioner i fyra temagrup-

per och sluthantering i En Bättre Sits Lilla 
Gruppen under våren 2020 fastställde En 
Bättre Sits Stora politikergrupp (presidier-
na i ansvariga regionala nämnder) Syste-
manalys 2020 den 27 maj 2020. Systema-
nalysen lämnades därefter till En Bättre 
Sits-samarbetets regioner för hantering 
under sommaren och hösten. Efter beslut i 

regionerna slutbehandlades Systemanalys 
2020 av En Bättre Sits Lilla Gruppen den 
14 oktober. Den 22 oktober tog styrelsen 
beslut om att inlämna Systemanalys 2020 
till Trafikverket.

Överlämningen av System-
analys 2020 och fortsatt arbete 
Framtidens resor - Storregional systema-
nalys för Stockholm-Mälarregionen 2020 
överlämnades till Trafikverket den 23 
oktober. Överlämningen skedde ombord ett 
Mälartåg på Stockholms centralstation och 
direktsändes via Mälardalsrådets Facebook-
kanal. Efter systemanalysens färdigställan-
de övergick En Bättre Sits arbete från en 
beredande till en opinionsbildande fas. Den 
övergripande målsättningen är att Systema-
nalysens prioriteringar ska få genomslag i 
den nationella åtgärdsplaneringen.

Påbörjat arbete med en ny  
nationell infrastrukturplan  
Den 25 juni startade regeringen arbetet 
med en ny nationell infrastrukturplan. En 
Bättre Sits lämnade ett gemensamt inspel 
till beredningsarbetet den 31 augusti. Den 
30 oktober presenterade Trafikverket ett 
inriktningsunderlag för transportinfra-

Överlämning av Systemanalys 2020 till Trafikverket.
Jesper Skalberg Karlsson (M), Region Gotland, Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm, Magnus Ekblad (C), Region Västmanland, Nina Höijer (S), Region 
Örebro län, Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm och Julie Tran (C), Region Östergötland.
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strukturen och remitterade detta till den 
29 januari 2021. En Bättre Sits har under 
hösten berett ett remissvar på inriktnings- 
underlaget, som kommer att utgå från  
Systemanalys 2020 och tidigare överens-
kommelser i En Bättre Sits-samarbetet. 

Storregional godsstrategi 
Genom En Bättre Sits Storregional 
systemanalys 2016 åtog sig En Bättre 

Sits-samarbetet att utveckla en storregional 
godsstrategi med syfte att förbättra gods- 
transporterna i Stockholm-Mälarregionen. 
Arbetet med den storregionala godsstra-
tegin påbörjades 2017 och under 2018 
publicerades en första delrapport gällande 
mål, nuläge och utmaningar. Arbetet med 
den storregionala godsstrategin fortsatte  
i Systemanalys 2020s temagrupp Stor- 

regional godsstrategi med regelbundna av-
stämningar i En Bättre Sits Lilla Gruppen. 
Temagruppen har bestått av 20 politiska 
företrädare från de sju En Bättre Sits-länen, 
samt Region Gävleborg. En tjänsteman-
naberedning med bred representation har 
varit knuten till gruppen.  

Förslaget till storregional godsstrategi 
presenterades under det politiska mötet i 
En Bättre Sits den 31 januari. Vid sidan 

av diskussionen om övergripande priorite-
ringar för att förbättra transportinfrastruk-
turen för gods pekar godsstrategin på ett 
stort behov av samverkan och samordning 
för att Stockholm-Mälarregionen ska bli 
en ledande logistikregion. Godsstrategin 
fastställdes i Mälardalsrådets styrelse den 
11 december. 

Undertecknande av Systemanalys 2020. Emilie Orring (M), Region Uppsala, Andreas Svahn (S), Region Örebro län, Monica Johansson (S), Region Sörmland och  
Eva Nypelius (C), Region Gotland.

En Bättre Sits studiebesök i Norviks Hamn den 14 januari.

FOKUSOMRÅDEN 

Godstransportråd i 
Stockholm-Mälarregionen
Bildandet av ett storregionalt godstransport- 
råd är en av de bärande delarna av den 
storregionala godsstrategin. Med utgångs-
punkt i det storregionala godsstrategiarbetet 
och i nära samverkan med Trafikverket 
påbörjades planeringsarbetet för ett gods- 
transportråd under hösten med planerad start 
våren 2021. Godstransportrådet ska samla 
näringsliv, akademi och offentlig sektor för 
ökad hållbarhet i godstransporterna. 

Internationell tillgänglighet och 
den europapolitiska nivån  
För att värna den internationella tillgäng-
ligheten till Stockholm-Mälarregionen har 
En Bättre Sits ökat sitt europapolitiska 
arbete under 2020. Både det transeuro-
peiska infrastruktursystemet (TEN-T) och 
EU:s vitbok för transporter har stått under 
revidering. Den 17 februari presenterade 
En Bättre Sits sina prioriteringar för fram-
tidens TEN-T på Infrastrukturdepartemen-
tet. Bland annat frågan om att inkludera 
samtliga län i En Bättre Sits i den europe-
iska transportkorridoren ScanMed. Fort-
satta samrådssvar har löpande lämnats till 
Europeiska Kommissionen under året. Den 
24 november välkomnades Region Väst-
manland och Region Uppsala in i ScanMed 
av korridorssamordnaren Pat Cox. 

Fokusområdet maritim samverkan utgår 
från inriktningsmålet om En sammanhållen 
region och bedrivs med nära koppling till 
En Bättre Sits-processen. Målet är att öka 

kapacitet och tillgänglighet i det storre-
gionala transportsystemet genom utökad 
maritim samverkan. Vid sidan av detta är 
målet att sprida goda exempel med mari-
tim bäring från regionen. Arbetet bedrivs 
med fokus på ökad tillgänglighet avseende 
persontrafik respektive godstrafik på vatten 
samt ökad kunskap om vattenkvalitets-
frågor.  

Under 2020 har arbetet fortsatt med  
fokus på förbättrad tillgänglighet för person- 
transporter och godstransporter på vatten. 
Bland annat i det så kallade FLYT-projektet 
tillsammans med Trafikverket och KTH.  
FLYT-projektet presenterades på Mälar-
dalsrådets maritima dag den 8 december. 
Under den maritima dagen berördes även 
frågor om vattenkvalitet och godstransporter 
på vatten. 

Stockholm-Mälarregionen är en kunskaps-
region med utbildning och forskning av hög 
internationell klass, många högutbildade och 
ett kunskapsintensivt näringsliv. En välfun- 
gerande och konkurrenskraftig försörjning av 
kunskap och kompetens är avgörande för 
regionens utveckling och tillväxt. Utgångs-
punkten för arbetet är de funktionella utbild-
nings- och arbetsmarknadsregionerna.

Mälardalsrådets styrelse har identifierat 
två utmaningar för kunskapsregionen där 
det finns en samverkanspotential som 
kunskaps- och kompetensförsörjningsar-
betet syftar till att främja. Dessa är: Bättre 

Maritim samverkan 

FOKUSOMRÅDEN 

Undertecknande av Systemanalys 2020. Kaisa Karro (S), Region Östergötland, Denise Norström (S), Region Västmanland, Irene Svenonius (M) och Kristoffer 
Tamsons (M), Region Stockholm.

Storregional strategisk 
kompetensförsörjning
(En Bättre Matchning)
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matchning mellan utbildning och efter-
frågad kompetens samt En region som 
främjar innovation. Under verksamhetsåret 
har arbetet utgått från dessa två utmaning-
ar och konkretiseras till två huvudsakliga 
områden: En Bättre Matchning (EBM) och 
Innovation i offentlig sektor.

En Bättre Matchning är ett storregionalt 
samarbete mellan regionalt utvecklingsan-
svariga i de åtta länen Stockholm, Uppsala, 
Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergöt-
land, Gävleborg och Dalarna. Mälardalsrå-
det koordinerar samarbetet som leds av en 
styrgrupp bestående av regionala politiker 
med ansvar för det regionala utvecklings-
uppdraget samt en representant för Mälar-
dalsrådets styrelse.  

En Bättre Matchning arbetar för ett 
utvecklat samarbete mellan regionerna och 
högskolor och universitet för att på sikt 
stärka relevansen mellan arbetsmarknadens 
behov och lärosätenas utbud.

Huvuddelen av arbetet utgår från tre 
beslutade utbildningsområdena som kän-
netecknas av att de alla är bristyrken som 
riskerar att hämma Stockholm-Mälarregio-
nens och Sveriges utveckling:

• Samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 
• IT/Data-yrken
• Pedagogiska yrken med fokus på lärare

Samhällsbyggare inom infra-
struktursektorn 
Den ekonomiska aktiviteten i Stockholm- 
Mälarregionen är starkt beroende av väl-
fungerande infrastrukturlösningar. Utan 
effektiva lösningar för både person- och 
godstransporter hämmas produktion och 
tillväxt. Idag råder dock brist på arbetskraft 
i infrastruktursektorn, vilket innebär att 
de infrastrukturinvesteringar som planeras 
riskerar att hämmas. 
Under 2020 presenterade Mälardalsrådet 
en ny rapport om bristen på samhällsbyg-
gare inom infrastruktursektorn. Rapporten 
visade att bristen på den arbetskraft som 
inte bara bygger, planerar utan också 
underhåller landets räls och vägar fortsät-

ter att öka. I Stockholm-Mälarregionen 
beräknas denna kompetensbrist innebära 
en samhällsekonomisk värdeförlust om 
15–25 miljarder kronor under den kom-
mande tioårsperioden. För att stärka kom-
petensförsörjningen av samhällsbyggare 
arbetar En Bättre Matchning vidare utifrån 
tre av rapportens förslag:

• Etablerandet av storregionala 
  kompetensråd  

• Förbättrade möjligheter till utbildning i 
  Stockholm-Mälarregionen

• Ökad attraktivitet och breddad 
  rekrytering  

Rapporten har väckt stort intresse från olika 
parter, bland annat från Trafikverket som i 
sitt förslag på inriktningsplanering för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen tar upp 
kompetensförsörjningsfrågan som ett priori- 
terat område. Då flera av myndighetens 
förslag ligger väl i linje med de beslutade 
prioriteringarna har en dialog förts med 
myndigheten i syfte att etablera samverkan 
och skapa synergi kring frågorna. 

15-25
miljarder kronor är den beräknande samhällsekononomiska 
värdeförlusten pga brist på samhällsbyggare

IT/Data-yrken 
Utifrån den dialog med universitet och 
högskolor som inleddes under 2019 ge-
nomfördes under våren en pilotstudie inom 
IT/Data-området. Syftet var att i ett gemen-
samt arbete med högskolor och universitet 
i Stockholm-Mälarregionen undersöka hur 
regionalt utvecklingsansvariga utifrån de-
ras uppdrag att tillhandahålla analyser och 
prognoser om arbetsmarknadens behov kan 
stärka lärosätenas utbildningsplanering. 
Ett flertal arbetsmöten genomfördes under 
våren där representanter från sex lärosäten 
(Mälardalens högskola, Stockholms uni-
versitet, KTH, Örebro universitet, Uppsala 
universitet och Högskolan i Gävle) deltog. 
Inom ramen för arbetet genomfördes även 
intervjuer med ett tjugotal representanter 
från de deltagande lärosätena. Intervjuerna 
bidrog till att skapa en ökad förståelse hos 
regionerna för lärosätenas utbildningspla-
nering och på vilket sätt de kan bidra till 
att stärka den. 

Resultat och lärdomar från arbetet 
sammanställdes i ett PM som diskuterades 

under ett resultat- och dialogmöte där sju 
regioner och lika många lärosäten deltog. 
Dokumentet presenterar ett flertal utveck-
lingsområden kopplade till en mer generell 
samverkan mellan regioner och lärosäten 
men också områden knutna till relevan-
sen mellan IT/Data-utbildade och arbets-
marknadens behov. PM:et tar även upp att 
dialog och samverkan mellan lärosäten och 
regioner behöver ske på både regional och 
storregional nivå för att:

• möjliggöra mer likvärdiga arbetssätt 
  och strukturer 
• lärosäten rekryterar från och försörjer   
  flera län med kompetens 
• möjliggöra lärande och erfarenhetsutbyte   
  mellan länen
 • få större tyngd i ett påverkansarbete mot 
   nationell nivå i frågor där lärosäten och 
   regioner har gemensamma intressen

Arbetet fortsätter under 2021 utifrån de 
utmaningar som PM:et nämner. 

Digitalt möte i En Bättre Matchning om pilotstudien för stärkt lärarförsörjning.FOKUSOMRÅDEN 
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Pedagogiska yrken med fokus  
på lärare
Under hösten inleddes arbetet med En 
Bättre Matchnings andra pilotstudie, den-
na gång med fokus på lärarförsörjningen 
och hur regioner, lärosäten och kommuner 
kan arbeta tillsammans storregionalt för 
stärkas den.

Försörjningen av lärare är en känd 
utmaning för flera nivåer av den offentliga 
och i flera fall även den privata sektorn 
med flera genomförda och pågående in-
satser. Pilotstudiens inledande del handlar 
därför om att identifiera, analysera och prio- 
ritera vilken eller vilka typer av insatser 
där ett storregionalt samarbete kan bidra 
till konkret nytta.

Under 2020 har två dialogmöten 
genomförts med kommuner och lärosäten 
i Stockholm-Mälarregionen. Under det 
första mötet deltog nio högskolor och 
universitet. Till det uppföljande mötet 
bjöds även kommunala förvaltnings-
chefer in för att diskutera kring vilka 
frågor man såg behov av ett storregionalt 
samarbete. För att ytterligare bidra till 
behovsanalysen har enskilda intervjuer 
genomförts med förvaltningschefer och 
ansvariga politiker från ett tiotal kommuner. 

Arbetet är pågående och dess inledande 
del kommer att slutföras under ett resultat- 
och dialogmöte i februari 2021.

Innovation i offentlig 
sektor
Innovationsbarometern
Mälardalsrådet bjöds under början på året 
in för att återigen delta i projektet Innova-
tionsbarometern. Projektet genomfördes 
första gången under 2018–2019 och leddes 
då av Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) med deltagande från Vinnova, 
Göteborgs stad och Mälardalsrådet. En en-
kätundersökning genomfördes för att mäta 
innovation i offentlig sektor.

Under perioden 2020-2021 leds projek-
tet av Vinnova, därutöver deltar Statistiska 
centralbyrån (SCB), SKR, Göteborgs stad 
och Mälardalsrådet. Syftet är att vidare-

utveckla enkäten inför ett utskick som 
planeras till början av 2021.

Utöver det riktade arbetet på innovation 
i offentlig sektor har ett kontinuerligt kun-
skapsinhämtande och spridande av goda 
exempel skett i verksamhetens fokus-
områden.

Internationella jäm-
förelser och lärande 
Stockholm-Mälarregionens utveckling 
och position i världen beror på de globala 
sambanden där städer och regioner blir allt 
mer betydande för länders utveckling och 
konkurrenskraft. Mälardalsrådet arbetar 
med omvärldsbevakning och internatio-
nella jämförelser genom att ta in interna-
tionella perspektiv i det löpande arbetet 
samt arrangera en internationell studieresa 
vartannat år för en triple helix-delegation.
Efter beslut i styrelsen om inriktning och 
resmål inleddes 2019 planeringen av Mä-
lardalsrådets nionde internationella studie-
resa, till Manchester den 5-7 februari 2020. 
Delegationsledare var Mälardalsrådets 
ordförande Kristoffer Tamsons (M), och de 
45 platserna fördelade sig enligt följande: 
16 representanter från politik, 8 från akade-

mi/forskningsparker och 15 från näringsliv, 
3 chefstjänspersoner från regionen samt 3 
från kansliet.  
     Programmet omfattade en rad ämnen  
med nära koppling till Mälardalsrådets 
fokusområden, däribland det storregionala 
samarbetet i Greater Manchester och The 
Northern Powerhouse, det storregionala 

infrastruktursamarbetet Transport for the 
North, Manchesters förnyelse från indu-
stristad till världsstad med stark tjänste-
sektor samt University of Manchester med 
frågor kring breddad rekrytering, forsk-
ning och innovation samt samverkan med 
andra sektorer i utbildningsplaneringen.  
Manchester har gjort en utvecklingsresa 
och det är tydligt att invånarna och de 
ledande företrädarna för regionen delar 
samma målbild och värderingar, symbo-

liserade som det strävsamma arbetsbiet. 
Greater Manchesters borgmästare Andy 
Burnham, Manchesters kommunstyrelse- 
ordförande Sir Richard Leese och Salfords 
borgmästare Paul Dennett delade alla sam-
ma berättelse om hur norra England reser 

sig genom samarbete och inkludering.  
En deltagarutvärdering skickades ut efter 
resan. Arrangemanget fick genomgående 
högt betyg på programinnehåll, upplägg 
och möjligheten till utveckling av relatio-
ner över sektorsgränserna. 

Uppföljning och fortsatt arbete på hem-
maplan hanteras inom ramen för Greater 
Stockholm Network. Bland lärdomarna 
finns stärkt och vidareutvecklat samarbete 
över sektorsgränserna i Stockholm-Mälar- 
regionen, sektorsöverskridande goda 
exempel samt stärkt kompetensförsörjning  
genom breddad rekrytering till högre 
utbildning – fler studenter från studieovana 
hem som börjar studera, klarar utbildningen 
och får jobb.

Delegationen för studieresan till Manchester.

Kristoffer Tamsons (M) och Andy Burnham, Mayor of 
Greater Manchester.

Besök på MediaCity och BBC.

FOKUSOMRÅDEN 
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Mälartinget och 
rådsmötet 
Årets Mälarting, som skulle hållits i Eskils- 
tuna, flyttades fram till 2021 på grund  
av pandemin. Istället arrangerades ett 

webbinarium med efterföljande rådsmöte 
digitalt den 21 augusti. Temat på webb-
inariet var Framtidens resor och belyste 
översiktligt en del av de frågor som skulle 
ha tagits upp på Mälartinget, bland annat 
arbetet med den storregionala systemana-
lysen samt godsstrategin. Även frågan om 
hur dagens unga ställer sig till framtidens 
resor togs upp samt hur Coronapandemin 
påverkar ungas syn på livet och fram-
tiden.

Mälardalsrådets rådsmöte genomfördes 
för första gången digitalt. Rådsledamöter 
och ersättare deltog via ett digitalt verk-
tyg, totalt 120 ordinarie ledamöter och 55 
ersättare. Övriga intresserade kunde följa 
rådsmötet live, och mötet publicerades 
även på Mälardalsrådets Facebook-sida. 
Under rådsmötet tillkännagavs pristagarna 
för Mälardalsrådets stipendium. Stipendiet 
delades ut till fem studenter eller student-
föreningar i Stockholm-Mälardalen som 
bidragit till att utveckla regionen som 
kunskapsregion.  

Webbinariet och rådsmötet uppmärk-
sammades i en bredd av kanaler. Totalt 
har över 900 personer sett webbinariet 
och rådsmötet. Under augusti publicer-
ades 13 inlägg om Mälartinget på sociala 
medier.

Storregionala 
mötesplatser och 
nätverk

Ann-Sofie Lifvenhage (M), riksdagsledamot

Greater Stockholm 
Network (triple helix- 
samverkan)
Mälardalsrådets styrelse etablerade 2018 
nätverket Greater Stockholm Network 
för strategisk samverkan mellan akademi, 
näringsliv och politik i Stockholm-Mälar-
regionen. Inspiration har kommit från Mä-
lardalsrådets internationella studieresor till 
storstadsregioner som arbetar strukturerat 
med triple helix-samverkan för en stärkt 
internationell konkurrenskraft. 

Greater Stockholm Network leds av en 
styrgrupp med tre representanter varde-
ra från sektorerna politik, akademi och 
näringsliv. Nätverket erbjuder en arena 
för ledande befattningshavare i Stock-
holm-Mälarregionen med seminarier och 
aktiviteter som tar sin utgångspunkt i 
Mälardalsrådets fokusområden. 

Nätverksmöten hålls som regel två 
gånger per år. Det planerade mötet i mars 
2020 ställdes in pga pandemin. I septem-
ber hölls ett digitalt nätverksmöte där ca 
40 personer deltog från akademi, närings-
liv och offentlig sektor. Två områden dis-
kuterades: 1) Studieresan till Manchester 
med särskilt fokus på breddad rekrytering 
till högre utbildning samt 2) Framtidens 
resor med information om Trafikverkets 
inriktningsplanering, Systemanalys 2020 
och Godstransportråd i Stockholm-Mälar-
regionen.  

I gruppdiskussionerna gjordes ett antal 
medskick till det fortsatta arbetet som dis-
kuterades vid styrgruppens möte i novem-
ber för fortsatt uppföljning under 2021.

Riksdagsarbete
Riksdagsledamöterna från Stockholm-Mä-
larregionen är viktiga aktörer i Mälardals-
rådets policyarbete. Genom deras funktion 
som representanter för medlemmarnas 
medborgare, verksamma på den nationella 
nivån, är de både sändare och mottagare i 
påverkansarbetet.

 Motioner för en stärkt  
Stockholm-Mälarregion
Under den allmänna motionstiden 2020 
motionerade riksdagsledamöterna Hans 
Ekström (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M)  
för en stärkt Stockholm-Mälarregion med 
fler högskoleutbildningar inom samhälls-
byggnadssektorn och en utvecklad trans-
portinfrastruktur. Motionerna har tagits 
vidare i riksdagsarbetet. 

Möten för riksdagsleda- 
möterna 
Under året har Mälardalsrådet samlat riks-
dagsledamöterna från Stockholm-Mälarre-
gionen för att diskutera den storregionala 
infrastrukturutvecklingen och kompetensför-
sörjningen inom samhällsbyggnadssektorn. 

Den 15 oktober samlades riksdagsle-
damöterna från Stockholm-Mälarregionen 
och Trafikutskottet till ett webbinarium 
för att diskutera det kommande riksdags-
arbetet med fokus på transportinfrastruk-
turutvecklingen. Värdar var två ledamöter 
i Trafikutskottet. Omkring 30 riksdagsle-
damöter deltog på webbinariet, däribland 
presidiet i Trafikutskottet.

Den 25 november arrangerades ett web-
binarium om bristen på samhällsbyggare 
inom infrastruktursektorn och Mälar-
dalsrådets arbete En Bättre Matchning. 
Representanter för den politiska styrgrup-
pen i En Bättre Matchning presenterade 
rapporten. Även representanter från två av 
regionens lärosäten, KTH och Mälardalens 
högskola, deltog. Dialog fördes om hur 
kompetensförsörjningen för branschen kan 
stärkas. Seminariet lockade drygt 30 riks-
dagsledamöter, däribland flera ledamöter 
från Utbildningsutskottet.

Jimmy Jansson (S), mötesordförande för det digitala  
rådsmötet.

Digitalt rådsmöte.

STORREGIONALA MÖTESPLATSER OCH NÄTVERK
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Kommunikation

Mälardalsrådet driver medlemmarnas 
frågor för konkreta resultat i storregionala 
frågor. Den strategiska kommunikatio-
nen ska stärka organisationens roll som 
pådrivande aktör, informera om arbetet i 
fokusområdena och utveckla organisatio-
nens funktion som mötesplats för politik, 
näringsliv och akademi. 

Under 2020 har det opinionsbildande 
arbetet fokuserat på följande huvudom-
råden:  

En Bättre Sits 
– kommunikation om arbetet kring och 
lansering av Systemanalys 2020. Under 
året har systemanalysen och dess under-
lagsrapporter uppmärksammats i ett flertal 
redaktionella medier och i digitala kanaler. 
Detsamma gäller Stockholm-Mälar-
regionens transportpolitiska prioriteringar 
på europapolitisk nivå.

En Bättre Matchning 
– kommunikation och opinionsbildning 
kring rapporten om bristen på samhälls-
byggare inom infrastruktursektorn där 
flera redaktionella artiklar uppmärksam-
mat rapporten under året. 

Studieresan till Manchester 2020 
– kommunikation om resan och lärdomarna 
från den. 

Mediegenomslag  
Under 2020 har Mälardalsrådet omnämnts 
i 77 artiklar i redaktionella medier vilket 
är en ökning med 26 procent jämfört med 
2019. Den bedömda räckvidden är 31,7 
miljoner mottagare för de olika artiklarna 
och inslagen samt inläggen på sociala 
medier. Det är en ökning med nästan 70 
procent från 2019.  

Mälardalsrådets pressmeddelanden har 
fått ett gott genomslag under året. Flest 
läsare nåddes genom En Bättre Sits upp-
maning till regeringen att satsa på pend-

40
Med så många procent ökade antalet följare på LinkedIn.

KOMMUNMIKATION

77
I så många artiklar omnämndes Mälardalsrådet 2020.

21
publicerade redaktionella artiklar berörde  
Systemanalys 2020.

larna. Pressmeddelandet uppmärksamades 
av bland annat Sveriges Radio och SVT. 
Räckvidden var totalt 19 miljoner. Under 
oktober publicerades 21 redaktionella 
artiklar som på olika sätt berörde Syste-
manalys 2020.

I sociala medier publicerades flest 
inlägg under februari och oktober. Den 31 
januari presenterades underlagsrapporter-
na till Systemanalys 2020 samt rapporten 
om Bristen på samhällsbyggare. Fortsatt 
spridning under februari tillsammans med 
bland annat samrådsdagen om EU:s fram-
tida transporter på Infrastrukturdeparte-

mentet gav god utdelning. Under oktober 
lanserades Systemanalys 2020, vilket gav 
ett stort gensvar i social media.

Översyn avseende de digitala 
kanalerna
Mälardalsrådet ser kontinuerligt över sina 
digitala kanaler och plattformar för sociala
medier. Under året har En Bättre Sits 
hemsida uppdaterats utifrån Systemanalys 
2020 och kompletteras med animerade fil-
mer om de prioriterade åtgärderna. Film- 
erna har också spridits i sociala medier 
med goda resultat. I sociala medier har 
en satsning gjorts på att öka närvaron på 
LinkedIn. Antalet följare på LinkedIn 
har under året ökat med nästan 40 pro-
cent, från 334 till 527 följare. Inläggens 
räckvidd ökade samma tid med drygt 140 
procent år 2020 (30 993) jämfört med 
2019 (12 832).
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Stockholmsregionens 
Europaförening 
Mälardalsrådet är medlem i Stock-
holmsregionens Europaförening (SEF). 
Europaföreningen tillhandahåller 
främst allmän EU-relaterad omvärlds-
bevakning utifrån föreningens verk-
samhetsområden samt konferensbevak-
ning i Bryssel genom nyhetsbrev från 
Europakontoret. 

Reglab
Mälardalsrådet är partner i Reglab, ett 
forum för lärande om regional utveck-

ling. Mälardalsrådet deltog på Reglabs 
årskonferens i mars på temat ”Om-
ställning”. Deltagandet bidrog till ökad 
kunskap, omvärldsbevakning samt 
nätverkande med medlemsorganisatio-
ner och andra aktörer som arbetar med 
regional utveckling. 

Vidare har Mälardalsrådet under 
året deltagit i det pågående lärprojek-
tet ”Regionalt kompetensbehov”, som 
ska bidra till att utveckla det regionala 
prognosarbetet och stärka dialogen 
med utbildare och arbetsmarknadens 
parter. 

Medlemskap Medlemmar

Stockholms län
Region Stockholm
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Solna stad
Sollentuna kommun
Stockholms stad
Södertälje kommun
Sundbybergs stad
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun

Uppsala län
Region Uppsala
Enköpings kommun
Håbo kommun
Heby kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Sörmlands län
Region Sörmland
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösund kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun

Västmanlands län
Region Västmanland
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kom-
mun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

Örebro län
Region Örebro län
Örebro kommun
Karlskoga kommun

Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Nora kommun

Associerade medlemmar
Region Dalarna 
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Östergötland
Gävle kommun
Karlstads kommun
Linköpings kommun
Norrköpings kommun

Mälardalsrådet är en ideell förening med kommuner och regioner i de fem länen Stock-
holm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland som medlemmar samt associerade 
medlemmar från angränsande län.

6

Årets Mälardarling 
Årets Mälardarling är en utmärkelse till 
en person eller organisation som bidrar till 
att utveckla Stockholm-Mälarregionen. 
Utmärkelsen delas vanligtvis ut i samband 
med Mälardalsrådets aktiviteter i Almeda-
len. Då årets Almedalsvecka ställdes in 
flyttade Mälardalsrådet fram utnämningen 
till slutet av året. Årets Mälardarling blev 
initiativet Mälarpendeln för sitt arbete för 

effektiva och hållbara transporter med 
inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik 
Hamn och Mälarhamnarna i Västerås och 
Köping. Mälarpendeln är ett samarbete 
mellan Stockholms Hamnar, Hutchison 
Ports Stockholm, Mälarhamnar och Wal-
lenius Marine. Utdelningen uppmärksam-
mades bland annat i Sveriges radio.
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2020 var på flera sätt ett dramatiskt och annorlunda år, men 
gav också möjlighet till utveckling och förändring. Vad tar du 
som styrelseledamot med dig från 2020 till det storregionala 
samarbetet?

STYRELSE  

Styrelse

”Att vi åter igen enades om en gemen-
sam systemanalys. Vårt samarbete och 

våra gemensamma infrastrukturpriorite-
ringar utgör en stark och viktig kraft för 

arbetet för en bättre Stockholm- 
Mälarregion.”

Presidium

”Jag hoppas vi har lärt oss något  
om vikten av att ha sjysta anställ-
ningar för att bygga mer robusta 
verksamheter inför kommande 

kriser.”

Emilia Bjuggren (S)  
Stockholms stad, 1:e vice ordförande

Monica Johansson (S)
Region Sörmland, vice ordförande

”En positiv sak är att Mälardalsrådet  
nu också sätter fokus på hållbarhet. 

Framtidens transportsystem i Mälar-
dalen måste ha en infrastruktur för 
förnybara och hållbara drivmedel.”

Magnus Ekblad (C)
Region Västmanland, vice ordförande

”Systemanalysen visar på styrkan  
där vi kraftsamlar kring långsiktiga 

frågor, trots det svåra läget i våra egna 
regioner. Förmågan att hålla i hänger  

på att vi jobbar tillsammans och  
fokuserar på resultat.”

Kristoffer Tamsons (M) 
Region Stockholm, ordförande

”Den digitala tekniken och distansmöten 
kan paradoxalt nog föra oss närmare 

 varandra. Enkelhet och snabbhet över-
trumfar uteblivna fikapauser.  

Men jag hoppas att vi då och då 
 ses med gott fika.”

Erik Pelling (S)
Uppsala kommun, vice ordförande

”Digitala lösningar leder till större 
deltagande, minskade kostnader, 

tidsvinster och ökad kunskap.  
Det ger synergieffekter för vårt 

storregionala samarbete.”

Anders Åhrlin (M)
Örebro kommun, vice ordförande

”Jag är positivt överraskad  
över det stora intresset för de stor- 

regionala frågorna trots pandemitider. 
Många vill delta i seminarier och  

andra möten för att utveckla  
samarbetet i Mälardalen.”

Fredrik Ahlstedt (M)
Uppsala kommun 

Ordinarie 
ledamöter

”Det jag främst tar med mig  
är vad 2020 gjorde för den  

digitala infrastrukturen. Idag är  
det lättare att träffas över stora  

geografiska områden.”

Anton Berglund (SD)  
Region Sörmland 

”Pandemin gav en knuff framåt  
för digitalisering och distansarbete  

och visade att en storregional 
arbetsmarknad var möjlig även  
för många som aldrig tidigare  

reflekterat över det.” 

Karl Henriksson (KD) 
Huddinge kommun 

”Utbytet med deltagarna och  
lärdomarna från studieresan till  

Manchester har jag kunnat ta med  
mig i arbetet och konstaterar att  

utmaningarna för att nå ett hållbart  
samhällsbygge kan vi lösa  

tillsammans.”

Malin Fijen Pacsay (MP)
Region Stockholm 

Agne Furingsten (L) 
Region Västmanland 

”Jag tar med mig att vårt arbete 
har fungerat väl trots pandemin,  
genom framför allt bra digitala  

möten och kontakter.”

Anna Hård af Segerstad (M)
Västerås stad 

”Studieresan till Manchester  
visade att triple helix-samarbete  
är viktigt för tillväxten. I oroliga  

tider är det än mer angeläget med  
storregionala samarbeten.”

”Från studieresan till Manchester 
tar jag med mig många bra 

infallsvinklar kring infrastruktur-
satsningar och breddad  

rekrytering.”  

Anna Sehlin (V)
Region Stockholm 

”Resan till Manchester visade värdet 
av att träffas, resa och uppleva 

tillsammans. Samtidigt ger digitalise-
ringen möjligheter till konstruktivt 

arbete på distans.” 

Anna af Sillén (M)
Nyköpings kommun 

”Vi kunde ena oss om den stor-
regionala systemanalysen och vad vi 

vill prioritera t ex Hjulstabron och rese-
centrum i Västerås med ombyggnad av 

spårområdet för ökad kapacitet.”

Anders Teljebäck (S)
Västerås stad 

Andreas Svahn (S)
Region Örebro län 

”Pandemin visar på vikten av 
samarbete storregionalt inom 

sjukvården, med den storregionala 
kollektivtrafiken och kompetens-

försörjningen.”

Peter Wallmark (SD)
Stockholms stad

”Jag tar med mig att nya insikter  
är utvecklande.”

Ersättare

”Jag är glad för det gemensamma  
arbetet ”En Bättre Sits” över  

läns- och partigränser som har skapat  
en långsiktig strategi för hållbara resor 

och transporter – en färdplan för  
en hållbar framtid!”

Lennart Bondeson (KD)
Örebro kommun

Simon Alm (-)
Region Uppsala

Ewa Callhammar (L)
Region Sörmland

Att regionerna ställer upp för
 varandra blev tydligt t ex när 

intensivvårdsplatser i vissa 
regioner blev fullbelagda.”

”Det positiva med pandemin  
är nog att vi lärt oss mötas digitalt  
för kortare möten. Det kan aldrig  
ersätta att mötas på riktigt men  

sparar tid och pengar.”

Mats Gunnarsson (MP)
Region Örebro län

”Vi kan träffas oftare och mer och 
på det sättet öka samarbete, utbyte 

av information och byggande 
av relationer i högre grad med  

hjälp av det digitala”

Jimmy Jansson (S)
Eskilstuna kommun

”Jag tar med mig den  
konstruktivitet och vilja att  

ta ansvar som präglade hela  
samhället, en enorm potential  

för framtiden.”

Aida Hadzialic (S)
Region Stockholm

Elof Hansjons (S)
Södertälje kommun

Ulla Hamilton (M)
Stockholms stad

”Tydliggörande av behovet av  
samarbete ”över gränser.”

Nina Höijer (S)
Region Örebro län

”En samverkan som har lett  
till kloka och genomförbara förslag,  

för en förbättrad infrastruktur i  
våra regioner.”

”Möjligheten att digitalisera  
det regionala samarbetet och  

snabbt ställa om när omvärlden  
så kräver.”

Gabriel Kroon (SD)
Region Stockholm

”Digitala möten kan utvecklas  
ytterligare, vilket möjliggör för  

fler att delta på distans när  
tidsschemat för resor inte alltid  

räcker till.”

Kenneth Lantz (V)
Region Örebro län

Jenny Landernäs (M)
Region Västmanland

”Det storregionala samarbetet  
är starkt. Trots pandemin har  

många steg tagits som 2021 ser  
dagens ljus t ex utökad trafik och  
nya tåg på UVEN. Förmågan till  

omställning, vi kan när vi måste!”

Parisa Liljestrand (M)
Vallentuna kommun

”För att samhället ska fungera 
så måste kollektivtrafiken fungera  
och det har den gjort även under  

en pandemi.”

Tommy Levinsson (S)
Region Västmanland

”Det storregionala samarbetet  
har stått stadigt trots en osäker  

tid, där vi lyft fram gemensamma  
intressen mot stat och andra aktörer.  

Jag hoppas vi tar med denna  
energi framåt.”

Emilie Orring (M)
Region Uppsala

”Det tuffa år vi nu lägger  
bakom oss visar att vikten av  

samverkan är helt avgörande för  
att möta svåra utmaningar.”

Helena Proos (S)
Region Uppsala

”2020 har visat att regioner  
och kommuner kan lösa också  

överraskande och svåra problem  
när vi samarbetar.”

Johan Örjes (C)
Region Uppsala
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STYRGRUPPER 

Styrgrupper

Kristoffer Tamsons (M)
Region Stockholm, ordförande

Styrgruppen 
En Bättre Sits 

(EBS Lilla 
Gruppen)

Tomas Eriksson (MP)
Region Stockholm

Monica Johansson (S)
Region Sörmland, vice ordförande

Daniel Portnoff (M)
Region Sörmland

Nina Höijer (S)
Region Örebro län

Johan Örjes (C)
Region Uppsala

Bengt-Olov Eriksson (S)
Region Uppsala

Tommy Levinsson (S)
Region Västmanland

Tomas Högström (M)
Region Västmanland

Eva Nypelius (C)
Region Östergötland

Meit Fohlin (S)
Region Gotland

Oskar Svärd (M)
Region Västmanland

Julie Tran (C)
Region Östergötland

Jan Owe-Larsson (M)
Region Östergötland

Styrgruppen 
En Bättre 

Matchning

Irén Lejegren (S)
Region Örebro län, ordförande

Fredrik Ahlstedt (M)
Mälardalsrådets styrelse,  

vice ordförande

Eva Andersson (S)
Region Östergötland

Björn-Owe Björk (KD)
Region Uppsala

Birgitta Sacrédeus (KD)
Region Dalarna

Magnus Svensson (C)
Region Gävleborg

Gustav Hemming (C)
Region Stockholm 

Monica Johansson (S)
Region Sörmland

Denise Norström (S)
Region Västmanland

Styrgruppen 
Greater

Stockholm
Network

Aida Hadzialic (S)
Region Stockholm, ordförande

Erik Langby (M)
Sigtuna kommun

Mats Danielson
Stockholms universitet

Andreas Svahn (S)
Region Örebro län 

Helena Jerregård
Mälardalens högskola

Anders Bylund
Siemens

Linus Kjellberg
Atrium Ljungberg

Mikael Östling
KTH

Alexandra Hagen
White Arkitekter

Maria Nimvik Stern
generalsekreterare 

Sebastian Björk
processledare

Matilda Hjalte
koordinator/processtöd

Johan Hjelm
processledare 

Andreas Pernblad
processledare 

Joanna Szyfter
koordinator/processtöd

 

Mats Ellman  
Region Stockholm

Anton Västberg 
Region Stockholm

Johan Wadman
Region Uppsala

Arne Andersson
Region Västmanland

Maria Linder 
Region Västmanland

Petter Arneback 
Region Örebro län

Johan Ljung 
Region Örebro län

Kenneth Hagström 
Region Sörmland

Richard Widén 
Region Östergötland

Sofia Malander 
Östgötatrafiken

Stefan Persson
Region Gotland

Malin Lidow Heneryd
Region Gävleborg

Elsmari Juhlin 
Region Dalarna

Hanna Wiik
Region Stockholm

Tobias Arvidsson
Region Uppsala

Maria Linder
Region Västmanland 

Petter Arneback
Region Örebro län 

Kenneth Hagström
Region Sörmland

Richard Widén 
Region Östergötland 

Jan-Olof Friman
Region Gävleborg

Elsmari Juhlin
Region Dalarna

Mälardalsrådets  
kansli

Direktörsgrupp 
En Bättre Sits

Direktörsgrupp  
En Bättre Matchning 



Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur och transporter, 
kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar 
Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, 
näringsliv och akademi.

Du når oss på:

Centralplan 3  
111 20 Stockholm 
tel 08-401 459 10 
kansliet@malardalsradet.se 
www.malardalsradet.se
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