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Regionplane- och trafiknämnden

Uppdrag att undersöka förutsättningarna för en objektiv
heltäckande undersökning av den samlade statliga nivåns
påverkan på tillväxten och välfärden i Stockholms län

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kontoret föreslår att Regionplane- och trafiknämnden beslutar
att avge skrivelse till landstingsfullmäktige i enlighet med kontorets förslag

ÄRENDET
Landstingsfullmäktige har med anledning av en motion av Maria Wallhager
(fp) m fl uppdragit åt regionplane- och trafiknämnden att undersöka förutsättningarna för en objektiv heltäckande undersökning av den samlade statliga nivåns påverkan på tillväxten och välfärden i Stockholms län.
KONTORETS KOMMENTARER
En utredning med detta syfte kan utföras om man tar sin utgångspunkt i
arbetsmarknadens funktionssätt och struktur, som är helt avgörande för vä lfärd och ekonomisk tillväxt.
Exakt vilka statliga styrmedel som är mest betydelsefulla går inte att avgöra
i förväg. De viktigaste faktorerna vaskas därför fram stegvis med följande
uppläggning:

Stockholms läns landsting
Postadress
Box 4414, 102 69 Stockholm
E-post
rtk@rtk.sll.se
Internet: www.rtk.sll.se

Besöksadress
Göta Ark Medborgarplatsen 25
Kommunikationer
T-bana Medborgarplatsen, buss 59 & 66
pendeltåg Stockholm södra

www.stockholmsregionen2030.nu

Telefon
Växel 08-737 25 00

Telefax
08-737 25 66
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1. Inledande översiktlig studie av arbetsmarknadens struktur och
funktionssätt med utgångspunkt i ett globalt perspektiv och av särförhållanden i Stockholms län jämfört med landet i övrigt. Faktorer
som sysselsättningsgrad, branscher, yrken och frånvaro kartläggs.
2. Studie av teorier om väl fungerande arbetsmarknader inom modern
forskning.
3. Översiktlig genomgång av vilka regelverk, resurser och fiskal verksamhet som har särskild relevans för arbetsmarknadens struktur och
funktionssätt.
4. Skrivbordsstudie av redan gjorda relevanta undersökningar.
5. Enkäter till/intervjuer med in- och utflyttare (företag, myndigheter
och personer). Undersökningen läggs upp med ledning av vad som
framkommit under punkterna 1-4.
6. Statens politik gentemot Stockholms län och Stockholms läns
utveckling i ett historiskt perspektiv.
7. Analys – fördjupad genomgång av regelverk mot bakgrund av
enkät/intervjuundersökningarnas resultat och gjorda kartläggningar
och analyser. Kalkyler och analyser av resursanvä ndningen och
resursströmmar. Analyserna avgränsas till de mest centrala delarna
av den statliga politiken såsom de framkommit i
enkätundersökningarna och de inledande studierna.
8. En internationell jämförelse/benchmarking med bas i p 1-7.
9. Slutsatser om behov av ändringar i den nationella politiken.
Steg 1-4 kan göras parallellt, och detsamma gäller steg 5 och 6.
Med en sådan inriktning bör utredningen kunna ge nyttiga resultat till rimliga kostnader.
Utredningen kräver sakkunskap om transfereringarna (skatte-, socialförsäkrings- och utjämningssystemet) som kontoret inte har. Även med den
avgränsning som kontoret föreslår rör det sig om ett omfattande arbete som
kräver stora arbetsinsatser om resultatet ska bli användbart.
För ett rationellt upplagt arbete behövs därför en projektanställning under ett
år, som inte kan inrymmas i kontorets förslag till personalbudget. Skall
projektet genomföras enbart med hjälp av upphandlade konsulter kommer
det dels att bli dyrare, dels dra ut avsevärt på tiden. Det är också tveksamt
om det bland kontorets ramavtals upphandlade konsulter finns tillräcklig
expertis. Till utredningen bör också knytas experter av olika slag, som
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behöver arvoderas. Däremot bedömer kontoret att de konsultmedel som
behövs kan prioriteras inom kontorets förslag till budget för 2006. Skulle
fullmäktige besluta att uppdra åt nämnden att genomföra undersökningen
behövs därför 1 mkr utöver kontorets förslag till persona lbudget för 2006.

Sven-Inge Nylund
Elisabeth Krausz

Bilagor
1. Förslag till skrivelse till landstingsfullmäktige
2. Landstingsfullmäktiges beslut

