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Uppdrag att undersöka förutsättningarna för en objektiv
heltäckande undersökning av den samlade statliga nivåns
påverkan på tillväxten och välfärden i Stockholms län
Nämnden beslutar
att föreslå landstingsfullmäktige att en utredning utförs i enlighet med
nedanstående samt vad som anförts i Regionplane- och trafikkontorets
tjänsteutlåtande.
Regionplane- och trafikkontoret har i sitt tjänsteutlåtande föreslagit att
nämnden skall avge skrivelse till landstingsfullmäktige som i korthet går ut
på att en utredning med detta syfte kan utföras om man tar sin utgångspunkt
i arbetsmarknadens funktionssätt och struktur. Ett upplägg av en sådan
utredning har också skisserats. Samtidigt anser kontoret att ytterligare 1
MSEK krävs i resurstillskott för att undersökningen skall kunna genomföras.
Regionplane- och trafiknämnden delar landstingsfullmäktiges uppfattning
att en undersökning av den samlade statliga nivåns påverkan på tillväxten
och välfärden i Stockholms län är väsentlig. Detta inte minst för att såväl
politiker som allmänhet skall få en gemensam och relativt klar bild över hur
statens olika beslut påverkar, såväl positivt som negativt, Stockholm och
dess invånare. Samtidigt inser nämnden att en alltför vidlyftig och omfattande undersökning både tar lång tid och kan vara alltför kostsam. Det är
dock väsentligt att en utredning i enlighet med landstingsfullmäktiges
intentioner tar fasta på några för Stockholmsregionen väsentliga frågor och i
dessa studerar både utbuds- och efterfrågepåverkan, såväl som kostnadsaspekter och eventuella begränsningar av Stockholmsregionens egen
beslutsmöjlighet. Nämnden delar kontorets uppfattning att ett område utredningen bör ta sin utgångspunkt i är arbetsmarknadens funktionssätt och
struktur. Här är det också viktigt att bl.a. kompetensfrågorna belyses och hur
statens politik påverkar arbetskraftens kompetens. Ett annat område som bör
studeras är hur den statliga politiken påverkar nyföretagandet, som är en
väsentlig del av en framtida tillväxt i regionen. Den hör också naturligt
samman med arbetsmarknadsfrågorna, eftersom företagande för många är
ett naturligt alternativ till att ta anställning. Slutligen bör också frågor kring
hur de statliga besluten påverkar den högre utbildningen i regionen finnas
med i utredningen. Den högre utbildningen är en grundbult i regionens
framtida konkurrenskraft och regionens företrädare behöver ett bättre
kunskapsunderlag för att kunna värdera och driva frågor kring högre
utbildning. I samtliga frågor bör de kostnader och intäkter staten belastar
respektive överför till regionen finnas med.

