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Stockholms läns landsting 
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Box 22550, 104 22 Stockholm 

Stockholm den 26 september 
2016 

Remissvar RUFS 2050 från Företagarna Stockholms län 
 
Inledning 
 
Företagarna delar visionen för RUFS 2050 och kommer att ha dokumentet som 
en parameter i vårt arbete framöver, likt vi haft med den tidigare RUFS 2010. Vi 
har i vårt remissvar lagt in delar av de slutsatser vi dragit i vårt eget 
företagarpolitiska program som är framtaget i samråd med Företagarnas 
föreningar runt om i hela länet (finns som bilaga). 
 
Bakgrund och vår utgångspunkt i remissvaret 
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 Sveriges kommuner svarar de små företagen för 32 procent 
(Välfärdsskaparna 2013), jämfört med 22 procent för de stora företagen och 24 
procent för offentlig sektor.  

I Stockholm län är siffran för de små företagen 38 procent. 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- Mälardalen har tre miljoner invånare – en tredjedel av Sveriges 
befolkning och svarar för nära 40 procent av BNP. Det 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 vara av högsta prioritet i RUFS 2050. 
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Gemensamt för många av våra medlemsföretag är att det är en eller flera 
personer, som tagit steget att starta, äga och driva företag. Ägarperspektivet 
med fokus på företagaren, individen, är viktigt för oss i Företagarna. 
 
Ett positivt och framåtsyftande lokalt företagarklimat är otroligt viktigt. På 
regional och lokal nivå återfinns framför allt problem med infrastrukturen - 
transporter och bostäder, lokal service, problem med offentlig upphandling och 
osund konkurrens.  

 
Vi upplever att merparten av kommunerna i Stockholms län har en positiv attityd 
till företagande och entreprenörskap. Vi upplever också att dialogen med 
kommunpolitiker och tjänstemän förbättrats i positiv riktning. Något vi hoppas 
kan utvecklas ytterligare. Utan människor, som vågar satsa, ta risker, utveckla 
sina företagsidéer och allt detta dessutom utan ett skyddsnät likställt med 
anställda skulle Sverige vara ett mycket fattigare land. Det är de ägarledda 
företagen som skapar tillväxt och välfärd. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svar på frågorna i remissen: 
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Mål och delmål 
• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 
Företagarna Stockholms län anser att visionen att ha Europas mest attraktiva 
storstadsregion 2050 håller, även om den kan vara svårt att följa upp och mäta då 
tidsperspektivet är väldigt långt. Många av de företagare vi har kontakt med svårt 
att sätta sig in i hur regionen och deras företagande kommer att se ut så långt 
fram i tiden. Framtagandet av delmål tror vi underlättar och att vikten av 
uppföljning är oerhört viktigt för att göra RUFS 2050 mer överskådlig och 
lättillgänglig. Vi ser också att det är av största vikt att RUFS 2050 tas i stor 
enighet över partigränser så att dokumentet håller över tid. Att det är ett 
dynamiskt dokument som går att uppdatera efter att Sverige och världen 
förändras ser vi som en självklarhet.  
 
Mål 1, en tillgänglig region med god livsmiljö. 
 
Våra kommentarer kring delmålen: 
-Kollektivtrafikmålet 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 vara högt 
prioriterat. 
- 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. 

- Vattenvägarna får inte glömmas bort och bör kunna utvecklas i takt med övrig 
kollektivtrafik i länet. 

-Bostäder med koppling till lokaler och kollektivtrafik bör också vara högt 
prioriterat. Inte minst med tanke på våra regionala stadskärnor. 

- 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.  

 
Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 
Våra kommentarer kring delmålen: 
Stockholmsregionen har fler företagare, yngre företagare och fler kvinnor som 
är företagare än övriga landet. Stockholms län ligger även i topp när det gäller 
nyföretagandet.  Stockholms län är dragloket i regionen och lever väl upp till 
epitetet tillväxtmotorn i Sverige. Därför ser vi också att målen kring 
jämställdhet som bra och viktiga i RUFS 2050 för att denna utveckling ska 
kunna gynnas även på sikt.  
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Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion 
Våra kommentarer kring delmålen: 
Ett delmål gällande företagandet i länet bör finnas med här. Att det finns med i 
den inledande texten med sedan inte följs upp av ett delmål ser vi som mycket 
märkligt. Ett exempel skulle kunna 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. 
 
Mål 4: En resurseffektiv och resilient region 
Våra kommentarer kring delmålen: 
I det stora hela håller vi med om delmålens relevans för att nå det övergripande 
målen. Vi ser också gärna att kopplingen till utbyggnaden av kollektivtrafiken 
nämns här som en viktig del att minska de privata bilresorna. Detta skulle inte 
bara bidra till goda miljövinster utan även ökad effektivitet hos länets företagare.  
 
• Anger målen rätt ambitionsnivå? 
Vi ser att ambitionsnivån gällande företagandet behöver stärkas, framförallt 
under mål 3. Även delmålen kring kollektivtrafiken då detta påverkar företagarna 
i länet mycket. Eftersom företagarna i länet står för 38% av de kommunala 
skatteintäkterna anser vi att det är av största vikt att sätta mål som syftar till att 
de kan växa, fortsätta anställa och utveckla sina verksamheter.  
 
 
Prioriterade åtgärder 
 
Våra kommentarer kring de prioriterade åtgärderna: 
 
De regionala stadskärnorna- Här ser vi att det finns ett behov av att 
förtydliga ytterligare och lyfta upp denna åtgärd högre upp i prioriteringen. Vi ser 
att dessa är otroligt viktiga inte bara för de som bor och verkar i anslutning till 
dessa utan att det finns ett stort miljöperspektiv i utvecklingen av stadskärnorna 
som bör få utrymme. Det finns även utmaningar med dessa som bör tas i 
beaktande. Stockholms län är förhållandevis ett ganska litet geografiskt område 
och vi ser stora fördelar med att koppla ihop länet med Mälardalsregionen.  
 
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.  
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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.  
 
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
 
• Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
Delaktighet av alla parter och en tillgänglighet av resultaten så att det går att ta 
del av material och beslut på ett enkelt sätt för alla dess målgrupper. Detta kan 
handla om att dela upp RUFS 2050 i mindre delar riktat mot specifika 
målgrupper, en tillgänglighet på webb och sociala medier mm. 
 
• Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen? 
Företagarna Stockholms län har redan idag RUFS 2010 som en viktig 
bakgrundsfaktor i vårt arbete. Vi ser att vår uppgift i genomförandet handlar om 
att på ett lätt och begripligt sätt kommunicera våra prioriteringar utifrån RUFSen 
till våra förtroendevalda i våra föreningar. Detta så att den också kan genomsyra 
deras lokala verksamheter. Vi ser också att vi har en uppgift att informera om 
specifika delar i RUFS 2050 till våra medlemmar när det känns befogat. Vi har 
också en uppgift att i våra möten med politiker och andra beslutsfattare ha RUFS 
2050 som en parameter i diskussionerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilaga:  
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FÖRETAGARPOLITISKT PROGRAM FÖR FÖRETAGARNA 
STOCKHOLMS LÄN 2016-2018 
 
Nya utmaningar i en internationell och digitaliserad värld 

Världen förändras i ett allt snabbare tempo. Digitaliseringen ger nya 
möjligheter för nya idéer, nya innovativa företag och nya 
marknadsföringskanaler och -sätt för företagaren att kommunicera med sina 
kunder.  Det innebär också nya utmaningar och risker för befintliga företag om 
man inte är öppen och snabbrörlig i sitt förändringsarbete. Hållbarhetsfrågan 
blir allt viktigare för företagen - stora som små. Kraven på att minska 
miljöpåverkan ökar. 

Allt detta påverkar företagarens vardag och utvecklings- och 
överlevnadsförmåga.  

Samtidigt fortsätter urbaniseringen. Storstadsregionerna växer. Vi i 
Stockholm- Mälardalsregionen lever i den mest snabbväxande regionen i 
Sverige. Regionen är också Sveriges tillväxtmotor utan konkurrens.  

Den snabba utvecklingen och tillväxten har gett påtagliga växtverksbekymmer. 
Det mest tydliga är den skriande bristen på bostäder och en infrastruktur som 
inte hängt med i den snabba befolkningsutvecklingen och rörligheten av 
arbetskraft i regionen.  

Nu har det hänt och händer positiva saker när det gäller infrastrukturen i länet. 
Äntligen är Förbifart Stockholm påbörjad. Citybanan tas snart i drift och en 
snabbare mer samordnad regional- och pendeltågstrafik över länsgränserna är 
på gång. Tunnelbanan i länet står inför nödvändig utbyggnad. 

Det som oroar är Sverigeförhandlingarnas storsvulstiga planer på 
höghastighetståg för flera hundra miljarder. Som företrädare för de ägarledda 
företagen i länet är vi mycket tveksamma till denna miljardrullning. Vi är av 
den uppfattningen att denna miljardsatsning negativt skulle påverka 
utvecklingen i Stockholm och Mälardalen. Det finns en risk för negativ 
inverkan på kollektiv- och regionaltågtrafikens möjligheter att utvecklas i 
regionen.  

Lägg miljarderna på nödvändiga investeringar i våra storstadsregioner, det 
befintliga järnvägsnätet som är i akut behov av upprustning och i andra 
regioner som behöver en utbyggd kollektivtrafik. Det ger effekter på 
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bostadsbyggandet, som så väl behövs i vår region. Bristen är katastrofal och ger 
rekryteringsbekymmer för våra företag. Bostadsbristen kan på sikt även dämpa 
tillväxten i Stockholms län. 

Vi har också svårt att förstå det senaste förslaget till en ny regionindelning i 
Sverige. Arbetet är välkommet för att effektivisera den regionala planeringen 
och verksamheten men att dela på den redan integrerade huvudstadsregionen 
Stockholms och Uppsala är verklighetsfrämmande och utvecklingshämmande. 

Som företrädare för ägarledda företag och entreprenörer i Stockholms län vill 
Företagarna i Stockholm län presentera ett nytt företagarpolitiskt program. Det 
syftar till att lyfta fram frågor som är viktiga för att utveckla i hela Stockholms 
län och Mälardalsregionen. Vi fokuserar på fem viktiga områden bostäder 
och lokaler, kommunikationer, arbetsmarknad, offentlig 
upphandling/regelförenkling och internationalisering.   

Vårt mål är att tillsammans och i dialog med andra aktörer i regionen skapa 
Europas mest attraktiva region för företagare och entreprenörer. 

Stockholm augusti 2016 

 

Emma Tonnes     

Regionchef Stockholms län/Mälardalen/Gotland 

  

Bengt Bengtsson 

Ordförande Stockholms län 
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BOSTÄDER OCH LOKALER 
Den snabba befolkningsökningen på drygt 35 000 personer om året i vår 
region förvärrar en redan besvärlig bostadssituation i Stockholms län. Fler 
bostäder behövs för att den positiva tillväxten ska kunna fortsätta. Detta blir 
inte mindre viktigt då det nu spås en avmattning i tillväxten i regionen då både 
hushåll och företagare är försiktigare med sina investeringar. Många företag i 
flera olika branscher flaggar också för stora svårigheterna att hitta arbetskraft. 
En förutsättning är att det finns bostäder för den arbetskraft som behöver 
rekryteras i Stockholmsregionen. 

 
Alla Stockholms läns kommuner anser att de har bostadsbrist och 
situationen är likartad i övriga storstäder i Mälardalsregionen. 
Bostadsbristen är ett hinder för arbetskraftsinflyttning, unga människor 
och inte mist nyanlända. 

 
Även om det finns ett stort behov av nya bostäder får inte det ske enbart på 
bekostnad av att gamla industriområden tas i anspråk. Det behövs en dialog för 
att skapa utvecklingsmöjligheter för både bostäder, kontors- och 
industrilokaler, annars riskerar näringslivet att utarmas. 

 
Företagarna är av den uppfattningen att hyresregleringen måste tas bort för 
att få en bättre fungerande bostadsmarknad och för att kunna behålla 
hyresrätten som boendeform. 
 
Företagarna vill 

 
• Att hyresregleringen måste bort för att få en bättre 

fungerande bostadsmarknad. 
• Att vi får en snabbare planprocess och regelförenklingar.  
• Att kommuner och landsting gemensamt planerar för bostäder och 

kollektivtrafik. 
• Att regionen skapar nya områden för både bostäder och arbetsplatser. 
• Att det finns markområden avsatta även för industri, kontor och handel 

med bra trafiklösningar och utvecklad kollektivtrafik. 
 

KOMMUNIKATIONER 
 
VÄGAR 

Det är ett riksintresse att få Stockholmsregionens och Mälardalens 
infrastruktur vad gäller både vägburen och spårbunden trafik att fungera 
bättre. Trafikkaoset ökar i regionen och görs inget radikalt och långsiktigt 
hållbart är inte en härdsmälta långt borta. Det har blivit överfullt på de stora 
trafiklederna inte bara underrusningstid. Motorvägarna till och från 
Stockholm är mycket hårt belastade.  
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Även om alla satsningarna med Förbifart Stockholm och Citybanan är en klar 
förbättring, så är det inte tillräckligt för en snabbväxande region.  

 
Regering och riksdag behöver ta sitt nationella ansvar för att lösa 
infrastrukturen i vår storregion. Fokus borde nu vara att lösa vägproblemen 
och samtidigt att bygga ut kollektivtrafikens kapacitet. 

 
Företagarnas medlemmar och företagens anställda lider varje dag av 
trafikkaoset. Samtidigt finns inte tillräckliga alternativ och kapacitet i form av 
kollektivtrafik. Anställda kommer sent till jobbet och tappar i produktivitet. 
Den infrastrukturskuld som byggts upp under de senaste decennierna påverkar 
Stockholm-Mälardalsregionen negativt. 

 
Företagarna vill 

• Att de statliga anslagen bättre tar hänsyn till folktäta 
områden som Stockholm-Mälardalsregionen. 

• Att Österleden byggs så att Stockholm får en ringled  
• Att E4 byggs ut till 6-filer hela vägen till Arlanda 

 
 
 
SPÅRBUNDEN TRAFIK 

Stockholm är ett nav för transporter i Sverige. Genom Stockholm-
Mälardalsregionen löper tre Europavägar och tre av fyra nationella 
järnvägsresor börjar eller slutar i Stockholm. Tillgängligheten är av stor 
betydelse för regionens attraktivitet och konkurrensförmåga. Den begränsade 
kapaciteten på järnvägen genom centrala Stockholm påverkar hela landets 
tågtrafik. Störningarna får effekter även på den lokala och regionala trafiken. 
Citybanan är en förbättring men det krävs mer. 

 
Kollektivtrafiken behöver byggas ut i snabbare takt. Trängseln är märkbar, inte 
så konstigt med 2,8 miljoner resor per dag med SL (enl SLs egna beräkningar). 
Utbyggnaden av tunnelbanan är ett bra första steg! Vi tror att en större 
expansion är nödvändig och det är viktigt med en gemensam plan för detta, 
självklart i samklang med bostadsbyggandet och byggandet av 
verksamhetslokaler. 

 
Det handlar också om att hitta andra nya kollektiva trafiklösningar inte minst i 
ett hållbarhetsperspektiv. Regionen borde även bättre kunna utnyttja 
vattenvägarna. 

 
Att utveckla pendlingsförutsättningarna i Stockholm- Mälardalsregionen är 
avgörande för att regionens tillväxt och företagens kompetensförsörjning i 
framtiden.  

 
Företagarna anser att Stockholms län och Mälardalsregionen måste betraktas 
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som ett enhetligt trafikområde för att kunna öka turtätheten för all spårbunden 
trafik. Därför ser vi nu med tillförsikt fram emot det nya pendlarkortet Movingo 
som lanseras hösten 2017. 

 

Vi anser också att planerna på höghastighetståg för flera hundra miljarder är 
en mycket tveksam satsning. Vi är av uppfattningen att dessa enorma summor 
pengar skulle kunna läggas på satsningar som kommer många fler människor 
och företagare till del. Det finns en risk för negativ inverkan på kollektiv- och 
regionaltågtrafikens möjligheter att utvecklas i regionen om pengarna läggs på 
en enorm satsning som kommer relativt få människor till del.  

 
 
Företagarna vill 

• Bygga ut Mälarbanan med fyrspårskapacitet hela sträckan mellan 
Stockholm och Västerås för att klara det samlade behovet av fjärr-, 
regional- och pendeltågstrafik. 

• Bygga fyraspår mellan Stockholm och Uppsala. 
• Utveckla och förlänga Roslagsbanan till Arlanda. 
• Att investeringarna för de planerade Höghastighetstågen istället 

används till infrastrukturprojekt som kommer fler till del, och det 
akuta upprustningsbehovet av nuvarande järnvägsnätet.  

 
 
FLYGTRAFIK 

Arlanda är Sveriges nav i flygtrafiken. Stockholm - Arlanda Airport är Sveriges 
största flygplats och viktig för tillväxten i regionen. Vi ser att den planerade 
utbyggnaden av Arlanda och Airport City Stockholm är en mycket viktig del i 
regionens utveckling och attraktionskraft.  

 
Även Bromma flygplats är viktig för näringslivet i regionen och vi ser att en 
nedläggning inte är möjlig förr än Arlanda kan tillgodose minst samma 
kapacitet. Frågan om Bromma efter 2038 bör diskuteras ur både ett 
bostadsbrists och flygkapacitetsperspektiv.  
 
Vi saknar den avgörande byggstenen för den växande efterfrågan på 
flygkapacitet. Arlanda bör alltså byggas ut oavsett hur Brommas framtid ser ut. 
Det handlar bland annat om ytterligare en landningsbana men även att hitta 
mer miljömässiga transporter till, från och mellan flygplatserna. Detta inte 
minst med tanke på hållbarhetsperspektivet.  
 
Vi saknar den politiska enigheten för att ta ett långsiktigt beslut som klarar 
denna utveckling och utbyggnad. 

 
Företagarna vill 

 
• Att våra flygplatser länkas samman med en miljömässig (och 
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kostnadseffektiv) kollektivtrafik. 
• Att Bromma flygplats finns kvar tills Arlanda kan tillgodose minst samma 

kapacitet. 
• Att det tas ett långsiktigt och enhälligt beslut snarast kring 

flygkapaciteten i vår region så att insatser för att tillgodose denna både 
nu och efter 2038.  
 

DIGITAL INFRASTRUKTUR 

Dagens teknik möjliggör ökad flexibilitet för våra företagare. Samtidigt finns 
problem i regionens ”glesbygder” och i skärgården där uppkopplingarna via 
både mobiltelefon och bredband många gånger är omöjliga. Det är ett 
allvarligt problem som måste beaktas när företagarklimatet diskuteras i våra 
”glesbygds-” och skärgårdskommuner”. 

  
Företagarna tycker att en god ”företagarstandard” på bredband/fiber ska kunna 
erbjudas i hela regionen. Vi ser även att det är av största vikt att 
mobiltäckningen är god hela kollektivtrafiknätet och på våra vägar 

 
Företagarna vill 

 
• Att företagare och företag har samma möjlighet till effektiva 

mobila kommunikationslösningar i både glesbygd och 
tätorter. 

• Att den mobila uppkopplingen ska vara god i hela 
kollektivtrafiknätet och på våra vägar. 
 

 
ARBETSMARKNAD 

 

INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD 

Helt avgörande för tillväxten i Stockholm-Mälardalsregionen är tillgången på 
arbetskraft med rätt kunskap och kompetens. Trots att den öppna 
arbetslösheten är hög på många platser - inte minst bland unga människor och 
utlandsfödda - är arbetskraftsbrist ett av de stora tillväxthindren i regionen. 

 
Många företag har tvingats tacka nej till order på grund av svårigheter att hitta 
lämplig arbetskraft. Svårigheten att hitta rätt utbildad arbetskraft är stor. Detta 
hänger också samman med en överhettad bostadsmarknad. Personer som söker 
sig till arbete i regionen hittar ingen bostad och de små företagen har inte 
möjlighet att erbjuda hjälp med detta. 
 

De stora grupperna av asylsökande människor från andra länder behöver också 
hitta sin försörjning i vårt land. Många företagare ser en möjlighet att hitta nya 
medarbetare bland dessa.  En enklare byråkrati och bättre dialog mellan olika 
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myndigheter och smidigare hantering krävs för att få nyanlända i arbete. 
 
Företagarna i Mälardalen har på lokalt initiativ startat projekt både för att slussa 
nyanlända ut i arbete och hitta nya företagare bland dem som kommit till Sverige. 
 
I Stockholms län har samarbetet med Arbetsförmedlingen utvecklats för att öka 
servicen till små- och medelstora företag.  Projektet Jobbsökarna har 
permanentats och två arbetsförmedlare ger direkt service till våra 
medlemsföretag. 
 
Vidare är Företagarna representerade i styrgruppen för det nya 
Arbetsgivarecentret i Solna Business Park. Ytterligare center är på gång på fler 
platser i länet. 
 
 
Företagarna vill 

• Att Arbetsförmedlingen fortsätter att utveckla kontakterna med de mindre 
företagen i länet. 

• Att Arbetsförmedlingen fortsätter att modernisera sitt arbete med fokus 
på arbetsgivarna för att förbättra matchningen. 

• Att integrationsprocessen förenklas så att fler nyanlända kan hitta 
egen försörjning antingen som anställda eller som företagare. 

• Att Arbetsförmedlingen konkurrensutsätts för att effektivisera och 
modernisera förmedlingsinsatserna. 

 

 
OFFENTLIG UPPHANDLING OCH REGELFÖRENKLING 
 
OFFENTLIG UPPHANDLING 

Många av våra medlemmar som skulle kunna delta i offentliga upphandlingar 
väljer att inte göra det. Ofta på grund av att det ställs krav som är omöjliga för en 
mindre företagare att uppfylla, alternativt att upphandlingen är för stor för ett 
mindre företag. Företagarna förespråkar att upphandlarna i möjligaste mån delar 
upp sina stora upphandlingar i mindre delar så att även de mindre företagarna 
kan delta. Att upphandlingarna utformas på ett sätt så att endast företagare med 
kollektivavtal kan delta ställer vi oss också starkt emot. Vi är just nu i 
utvecklingsfasen av att ta fram Företagarnas Ansvarskodex som vi hoppas 
kommer att kunna likställas med kollektivavtal i upphandling och vara ett 
komplement till kollektivavtalen.  
 
REGELFÖRENKLING 

Den förra Regeringen fattade beslut om att intensifiera regelförenklingsarbetet 
på regional och lokal nivå vilket sittande Regering valt att arbeta vidare med. 
Detta gjordes bland annat genom att 2008 tillsätta Regelrådet. Detta arbete är 
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lovvärt men inte tillräckligt. Företagarna anser att det behöver renas rejält i 
regelrabatten och tillämpningen som sker av kommuner och länsstyrelser. 
Samma regler kan tillämpas olika på olika ställen i landet och när det gäller 
avgifterna kan dessa variera kraftigt från kommun till kommun. Det som 
många gånger är mest frustrerande för en företagare är handläggningstiderna. 
Dessa kan variera många veckor mellan olika kommuner, när det gäller till 
exempel ett serveringstillstånd. Det är orimliga variationer, både i tid och i 
pengar. 
 
Näringslivets Regelnämnds rapporter visar att det behövs en rejäl 
sanering av regelverket men också en harmonisering i avgiftsnivåerna. 

 
Företagarna vill 

 
• Att kommunerna alltid tar hänsyn till de mindre företagen i deras 

upphandlingar 
• Att krav på villkor enligt kollektivavtal ej ska vara ett skall-krav i 

offentlig upphandling. 
• Att kommunerna ökar servicenivån och erbjuder rimliga 

handläggningstider och avgifter som står i paritet till arbetsinsatsen. 
• Att alla kommuner på ett enkelt sätt tillgängliggör sina upphandlingar 

och förfaranden kring tillstånd digitalt. 
 
 
 
INTERNATIONALISERING 
 
Sveriges välstånd är beroende av vår export och import av varor och tjänster. 
2014 motsvarade den samlade varu- och tjänstexporten 45 procent av Sveriges 
BNP. Närmare 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad. 
Globaliseringen innebär att ekonomierna i världen är sammanflätade. För ett 
exportberoende land som Sverige skapar det enorma möjligheter men också hård 
konkurrens. 
Det finns en stor och outnyttjad exportpotential bland småföretagen. Om 
regeringens mål med exportfrämjandet ska bli verklighet så måste fler 
småföretag exportera och importera. 
 
Företagarnas undersökning ”Exportfrämjande och internationalisering” visar att 
få företag använder offentligt internationaliseringsstöd.  Företagarna i 
Stockholms län har tillsammans med Företagarna i Mälardalen via sitt 
dotterbolag Företagarna SME AB sedan 2015 varit värd för ett Enterprise Europe 
Network. Kontoret som är integrerat med vårt regionkontor i Stockholm har haft 
en mycket positiv utveckling sedan starten och varit aktivt i både Stockholms, 
Uppsala och Södermanlands län. 
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Företagarna vill 
 

• Att fler små och medelstora företag ges information och stöd för att våga 
och vilja exportera. 

 
• Att även ett regionalt exportcenter etableras i Stockholm-

Mälardalsregionen enligt tankarna i regeringens exportstrategi för Sverige. 
Men hänsyn till att en stor del av landets företag finns i vår region. 

 
• Att utveckla satsningen på affärsutvecklingscheckar som ger ett aktivt och 

konkurrensneutralt val för företagen. 
 

• Att ställa krav på samarbete och bättre koordinering mellan statliga och 
privata näringslivsaktörer i export- och internationalseringsfrämjandet. 
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