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		Stockholms läns landsting

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm

		Stockholm den 31 oktober 2017





Kommentarer till Utställningsförslaget RUFS 2050 från Företagarna Stockholms län (TRN 2017-0052)



De ägarledda företagen skapar tillväxt, välstånd och arbete. 4 av 5 jobb har de senaste decennierna kommit i företag med upp till 50 anställda. Småföretagen och deras anställda är de klart största skattebetalarna på kommunal nivå. Totalt sett för Stockholms kommuner svarar de små företagen för 32 procent (Välfärdsskaparna 2017). De små företagen är också den enskilt största arbetsgivaren i Sverige. Med detta sagt menar vi att frågor som rör möjligheten för de mindre företagen att kunna expandera, anställa och utveckla sina verksamheter bör vara högt prioriterade i arbetet med RUFS 2050.


Stockholm är en storstadsregion med stark tillväxt och i många fall med ganska svår växtvärk. Det finns betydande tillväxthinder på såväl lokal, regional och nationell nivå. Trots detta uppger sju av tio småföretag att de vill växa. 



Den positiva trenden kan fortsätta förutsatt att företagandet uppmuntras i skolan, i samhället och i det offentliga samtalet. Attityden till företagandet och företagaren – entreprenören behöver förbättras. Fler unga måste uppmuntras och ges förutsättningar att starta och driva företag i vår region. Även dessa frågor anser vi fortsatt vara av högsta prioritet i RUFS 2050.



Vi har definierat några punkter vi vilja kommentera igen utifrån utställningsförslaget som vi också tog upp i vårt tidigare remissvar. 



# Kollektivtrafiken och att den fungerar och byggs ut i snabb takt är en mycket viktig faktor för våra medlemmar som idag bland annat har svårt att rekrytera kompetens från andra sidan länet pga för långa restider. Detta hämmar tillväxten. Vi ser att detta måste fortsatt vara högt prioriterat. Med det sagt kan vi också känna en viss oro att cykeltrafiken ska öka så markant. Vi kan se en fara i att godstrafik och andra nödvändiga resor med bil/lastbil kommer att försvåras vilket skulle kunna minska effektiviteten hos våra företag.



# Bredbandsuppkoppling- En kritisk och mycket viktig faktor framförallt för företagare i skärgård och landsbygd i vår region. Vikten av god uppkoppling på våra vägar och i hela kollektivtrafiknätet bör också finnas med som en viktig del.

# Vi ser att det är av största vikt att flygkapaciteten i regionen tas i beaktande oavsett var den ska ligga. Besluten måste tas nu om detta ska vara möjligt, inte minst vad gäller Bromma och deras avtal som löper ut 2038. Vi ser också att en utbyggnad av Arlanda är nödvändig oavsett om Bromma finns kvar eller inte. 



# Vi ser fortfarande att målen kring företagande bör förtydligas med delmål som inte bara handlar om att det ska startas nya företag. Ett bättre mått kan till exempel vara andel företagare som anställer ytterligare en person. Ett annat kan vara hur stor andel gymnasieelever som får testa sina entreprenöriella egenskaper genom Ung Företagsamhet eller liknande koncept. Andel nystartade företag skulle också kunna vara en parameter även om den inte säger så mycket om livskraften och långsiktigheten i företagandet.





Vi vill också passa på att skicka våra kommentarer kring de prioriterade åtgärderna som fanns med i det första förslaget:





Matchning på arbetsmarknaden- Vi ser tydligt att ett av de absolut största problemen för företagare i vår region är att hitta lämplig arbetskraft. Denna prioriterade åtgärd ser vi alltså som essentiell för den fortsatta tillväxten i länet. Våra undersökningar (Småföretagarbarometern 2016) visar att var femte företagare i Stockholm inte hittar den arbetskraft de behöver vilket är det enskilt största hindret för expansion. Att dessa företagare också står för en betydande del av de kommunala skatteintäkterna gör att denna fråga är grundläggande för länets fortsatta utveckling. Det handlar alltså inte bara om att stärka vår konkurrenskraft utan om att vi ska få in tillräckligt med skattemedel för att kunna behålla och utveckla välfärden. 



Offentlig upphandling- Vi ser en oroväckande trend i att de offentliga upphandlingarna allt för ofta stänger ute de mindre företagen genom att vara för stora alternativt ställa sådana specifika krav som enbart de större företagen kan leva upp till. Vi skulle vilja se ett delmål om vikten av att arbeta mot att dela upp upphandlingar i mindre delar. 



Digitala infrastrukturen- Detta är en mycket bra prioriterad åtgärd. Vi skulle dock gärna se en utökning av detta till att även innefatta våra vägar och hela kollektivtrafiknätet.



Östra Mellansverige - Vi ser detta som en viktig prioriterad åtgärd då vi idag ser hela Stockholm-Mälardalen som en arbetsmarknad och kommunikationerna är då oerhört viktiga för att detta ska kunna vara möjligt. 



Vi ser med tillförsikt på den nya RUFS 2050 och ser fram emot en fortsatt god dialog kring länets utveckling!



Bengt Bengtsson, 
Ordförande Företagarna Stockholms län



Emma Tonnes, 
Regionchef, Företagarna Stockholm län/Mälardalen och Gotland



Helena Fond, 
Bitr. Regionchef, Företagarna Stockholm län/Mälardalen och Gotland
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Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Box 22550, 104 22 Stockholm 


Stockholm den 31 oktober 2017 


 


De ägarledda företagen skapar tillväxt, välstånd och arbete. 4 av 5 jobb har de 


senaste decennierna kommit i företag med upp till 50 anställda. Småföretagen 


och deras anställda är de klart största skattebetalarna på kommunal nivå. Totalt 


sett för Stockholms kommuner svarar de små företagen för 32 procent 


(Välfärdsskaparna 2017). De små företagen är också den enskilt största 


arbetsgivaren i Sverige. Med detta sagt menar vi att frågor som rör möjligheten 


för de mindre företagen att kunna expandera, anställa och utveckla sina 


verksamheter bör vara högt prioriterade i arbetet med RUFS 2050. 


 


Stockholm är en storstadsregion med stark tillväxt och i många fall med ganska 


svår växtvärk. Det finns betydande tillväxthinder på såväl lokal, regional och 


nationell nivå. Trots detta uppger sju av tio småföretag att de vill växa.  


 


Den positiva trenden kan fortsätta förutsatt att företagandet uppmuntras i 


skolan, i samhället och i det offentliga samtalet. Attityden till företagandet och 


företagaren – entreprenören behöver förbättras. Fler unga måste uppmuntras 


och ges förutsättningar att starta och driva företag i vår region. Även dessa 


frågor anser vi fortsatt vara av högsta prioritet i RUFS 2050. 


 
Vi har definierat några punkter vi vilja kommentera igen utifrån 
utställningsförslaget som vi också tog upp i vårt tidigare remissvar.  
 
# Kollektivtrafiken och att den fungerar och byggs ut i snabb takt är en mycket 
viktig faktor för våra medlemmar som idag bland annat har svårt att rekrytera 
kompetens från andra sidan länet pga för långa restider. Detta hämmar 
tillväxten. Vi ser att detta måste fortsatt vara högt prioriterat. Med det sagt kan vi 
också känna en viss oro att cykeltrafiken ska öka så markant. Vi kan se en fara i 
att godstrafik och andra nödvändiga resor med bil/lastbil kommer att försvåras 
vilket skulle kunna minska effektiviteten hos våra företag. 
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# Bredbandsuppkoppling- En kritisk och mycket viktig faktor framförallt för 
företagare i skärgård och landsbygd i vår region. Vikten av god uppkoppling på 
våra vägar och i hela kollektivtrafiknätet bör också finnas med som en viktig 
del. 


# Vi ser att det är av största vikt att flygkapaciteten i regionen tas i beaktande 
oavsett var den ska ligga. Besluten måste tas nu om detta ska vara möjligt, inte 
minst vad gäller Bromma och deras avtal som löper ut 2038. Vi ser också att en 
utbyggnad av Arlanda är nödvändig oavsett om Bromma finns kvar eller inte.  


 


# Vi ser fortfarande att målen kring företagande bör förtydligas med delmål som 
inte bara handlar om att det ska startas nya företag. Ett bättre mått kan till 
exempel vara andel företagare som anställer ytterligare en person. Ett annat kan 
vara hur stor andel gymnasieelever som får testa sina entreprenöriella 
egenskaper genom Ung Företagsamhet eller liknande koncept. Andel nystartade 
företag skulle också kunna vara en parameter även om den inte säger så mycket 
om livskraften och långsiktigheten i företagandet. 
 
 
Vi vill också passa på att skicka våra kommentarer kring de 
prioriterade åtgärderna som fanns med i det första förslaget: 
 
 
Matchning på arbetsmarknaden- Vi ser tydligt att ett av de absolut största 
problemen för företagare i vår region är att hitta lämplig arbetskraft. Denna 
prioriterade åtgärd ser vi alltså som essentiell för den fortsatta tillväxten i länet. 
Våra undersökningar (Småföretagarbarometern 2016) visar att var femte 
företagare i Stockholm inte hittar den arbetskraft de behöver vilket är det enskilt 
största hindret för expansion. Att dessa företagare också står för en betydande del 
av de kommunala skatteintäkterna gör att denna fråga är grundläggande för 
länets fortsatta utveckling. Det handlar alltså inte bara om att stärka vår 
konkurrenskraft utan om att vi ska få in tillräckligt med skattemedel för att 
kunna behålla och utveckla välfärden.  
 
Offentlig upphandling- Vi ser en oroväckande trend i att de offentliga 
upphandlingarna allt för ofta stänger ute de mindre företagen genom att vara för 
stora alternativt ställa sådana specifika krav som enbart de större företagen kan 
leva upp till. Vi skulle vilja se ett delmål om vikten av att arbeta mot att dela upp 
upphandlingar i mindre delar.  
 
Digitala infrastrukturen- Detta är en mycket bra prioriterad åtgärd. Vi skulle 
dock gärna se en utökning av detta till att även innefatta våra vägar och hela 
kollektivtrafiknätet. 
 
Östra Mellansverige - Vi ser detta som en viktig prioriterad åtgärd då vi idag 
ser hela Stockholm-Mälardalen som en arbetsmarknad och kommunikationerna 
är då oerhört viktiga för att detta ska kunna vara möjligt.  
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Vi ser med tillförsikt på den nya RUFS 2050 och ser fram emot en fortsatt god 
dialog kring länets utveckling! 
 
Bengt Bengtsson,  
Ordförande Företagarna Stockholms län 
 
Emma Tonnes,  
Regionchef, Företagarna Stockholm län/Mälardalen och Gotland 
 
Helena Fond,  
Bitr. Regionchef, Företagarna Stockholm län/Mälardalen och Gotland 
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Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Box 22550, 104 22 Stockholm 

Stockholm den 31 oktober 2017 

 

De ägarledda företagen skapar tillväxt, välstånd och arbete. 4 av 5 jobb har de 

senaste decennierna kommit i företag med upp till 50 anställda. Småföretagen 

och deras anställda är de klart största skattebetalarna på kommunal nivå. Totalt 

sett för Stockholms kommuner svarar de små företagen för 32 procent 

(Välfärdsskaparna 2017). De små företagen är också den enskilt största 

arbetsgivaren i Sverige. Med detta sagt menar vi att frågor som rör möjligheten 

för de mindre företagen att kunna expandera, anställa och utveckla sina 

verksamheter bör vara högt prioriterade i arbetet med RUFS 2050. 

 

Stockholm är en storstadsregion med stark tillväxt och i många fall med ganska 

svår växtvärk. Det finns betydande tillväxthinder på såväl lokal, regional och 

nationell nivå. Trots detta uppger sju av tio småföretag att de vill växa.  

 

Den positiva trenden kan fortsätta förutsatt att företagandet uppmuntras i 

skolan, i samhället och i det offentliga samtalet. Attityden till företagandet och 

företagaren – entreprenören behöver förbättras. Fler unga måste uppmuntras 

och ges förutsättningar att starta och driva företag i vår region. Även dessa 

frågor anser vi fortsatt vara av högsta prioritet i RUFS 2050. 

 
Vi har definierat några punkter vi vilja kommentera igen utifrån 
utställningsförslaget som vi också tog upp i vårt tidigare remissvar.  
 
# Kollektivtrafiken och att den fungerar och byggs ut i snabb takt är en mycket 
viktig faktor för våra medlemmar som idag bland annat har svårt att rekrytera 
kompetens från andra sidan länet pga för långa restider. Detta hämmar 
tillväxten. Vi ser att detta måste fortsatt vara högt prioriterat. Med det sagt kan vi 
också känna en viss oro att cykeltrafiken ska öka så markant. Vi kan se en fara i 
att godstrafik och andra nödvändiga resor med bil/lastbil kommer att försvåras 
vilket skulle kunna minska effektiviteten hos våra företag. 
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# Bredbandsuppkoppling- En kritisk och mycket viktig faktor framförallt för 
företagare i skärgård och landsbygd i vår region. Vikten av god uppkoppling på 
våra vägar och i hela kollektivtrafiknätet bör också finnas med som en viktig 
del. 

# Vi ser att det är av största vikt att flygkapaciteten i regionen tas i beaktande 
oavsett var den ska ligga. Besluten måste tas nu om detta ska vara möjligt, inte 
minst vad gäller Bromma och deras avtal som löper ut 2038. Vi ser också att en 
utbyggnad av Arlanda är nödvändig oavsett om Bromma finns kvar eller inte.  

 

# Vi ser fortfarande att målen kring företagande bör förtydligas med delmål som 
inte bara handlar om att det ska startas nya företag. Ett bättre mått kan till 
exempel vara andel företagare som anställer ytterligare en person. Ett annat kan 
vara hur stor andel gymnasieelever som får testa sina entreprenöriella 
egenskaper genom Ung Företagsamhet eller liknande koncept. Andel nystartade 
företag skulle också kunna vara en parameter även om den inte säger så mycket 
om livskraften och långsiktigheten i företagandet. 
 
 
Vi vill också passa på att skicka våra kommentarer kring de 
prioriterade åtgärderna som fanns med i det första förslaget: 
 
 
Matchning på arbetsmarknaden- Vi ser tydligt att ett av de absolut största 
problemen för företagare i vår region är att hitta lämplig arbetskraft. Denna 
prioriterade åtgärd ser vi alltså som essentiell för den fortsatta tillväxten i länet. 
Våra undersökningar (Småföretagarbarometern 2016) visar att var femte 
företagare i Stockholm inte hittar den arbetskraft de behöver vilket är det enskilt 
största hindret för expansion. Att dessa företagare också står för en betydande del 
av de kommunala skatteintäkterna gör att denna fråga är grundläggande för 
länets fortsatta utveckling. Det handlar alltså inte bara om att stärka vår 
konkurrenskraft utan om att vi ska få in tillräckligt med skattemedel för att 
kunna behålla och utveckla välfärden.  
 
Offentlig upphandling- Vi ser en oroväckande trend i att de offentliga 
upphandlingarna allt för ofta stänger ute de mindre företagen genom att vara för 
stora alternativt ställa sådana specifika krav som enbart de större företagen kan 
leva upp till. Vi skulle vilja se ett delmål om vikten av att arbeta mot att dela upp 
upphandlingar i mindre delar.  
 
Digitala infrastrukturen- Detta är en mycket bra prioriterad åtgärd. Vi skulle 
dock gärna se en utökning av detta till att även innefatta våra vägar och hela 
kollektivtrafiknätet. 
 
Östra Mellansverige - Vi ser detta som en viktig prioriterad åtgärd då vi idag 
ser hela Stockholm-Mälardalen som en arbetsmarknad och kommunikationerna 
är då oerhört viktiga för att detta ska kunna vara möjligt.  
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Vi ser med tillförsikt på den nya RUFS 2050 och ser fram emot en fortsatt god 
dialog kring länets utveckling! 
 
Bengt Bengtsson,  
Ordförande Företagarna Stockholms län 
 
Emma Tonnes,  
Regionchef, Företagarna Stockholm län/Mälardalen och Gotland 
 
Helena Fond,  
Bitr. Regionchef, Företagarna Stockholm län/Mälardalen och Gotland 
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