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Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050

Svenska institutet (SI) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat
samrådsförslag.
SI väljer att inte lämna detaljerade synpunkter på förslagen i
utvecklingsplanen, utan hänvisar till det yttrande som lämnades om RUFS
2010 avseende dess aktualitet och användbarhet.
SI vill fortsatt framhålla Stockholmsregionens betydelse för hur Sverige
uppfattas utomlands, men också de stora fördelar som finns i att olika aktörer
som arbetar för att öka Sveriges attraktionskraft (städer, regioner, företag och
organisationer) samverkar och samordnar sig. I yttrandet om RUFS 2010
lyfte SI fram en större målgruppstudie som myndigheten planerade att
genomföra i Sverige under 2014 med aktörer på regional nivå. Syftet var att
ta fram ett underlag för SI:s planering att identifiera olika intressenters behov
av stöd i sina respektive internationella främjandeverksamheter. Studien visar
att utmaningarna för regionerna är gemensamma och att en ökad samverkan
mellan lokal, regional och nationell nivå också leder till ökat genomslag för
främjandeinsatser.
Vi vill i sammanhanget lyfta fram det breda kommunikationsmaterial om
Sverige till stöd för aktörer med ambitionen att främja Sverige och svenska
kompetenser och erfarenheter som SI producerar. Det omfattar tryckt såväl
som digitalt kommunikationsmaterial. Myndigheten är också redo att bistå
med underlag, erfarenheter och samarbete i det fortsatta arbetet med att
kommunicera Stockholmsregionen utomlands, utifrån vår kunskap om
internationella målgrupper.
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Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att
öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom
strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning,
vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga
relationer med andra länder.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Annika Rembe.
Utredare Kajsa Haag har varit föredragande. Avdelningschef Henrik Selin har
också deltagit i beredningen.
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