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Tema 1
En sammanhållen region
Med sammanhållen region avses en gemensam arbetsmarknads-, utbildnings- och
bostadsregion.
Världen över pågår en trend mot ökad urbanisering. Tillsammans med regionförstoringen
innebär det att arbetsmarknadsregionerna i Stockholm-Mälarregionen successivt växer.
Fungerande infrastruktur och kollektivtrafik gör det möjligt att pendla mellan olika orter i
storregionen för att dra nytta av en större arbetsmarknad. Också rekryteringen till den
högre utbildningen vid regionens 21 lärosäten är i hög grad regional.
Stockholm-Mälarregionen är en region med stark befolkningstillväxt. 2050 väntas
befolkningen i Östra Mellansverige uppgå till över 5 miljoner invånare. Men det finns
också stora skillnader i befolkningstillväxt och utvecklingsmöjligheter i regionen. Att
stärka Stockholm-Mälarregionen som en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft ställer krav på attraktiva boendemiljöer med god
kollektivtrafikförsörjning och en väl fungerande bostadsmarknad.

Tema 2
En stark kunskapsregion
Med en stark kunskapsregion avses en region med god och hög utbildning, väl
fungerande kompetensförsörjning och stark innovationsförmåga.
Internationella rankingstudier som mäter städers, regioners och länders internationella
konkurrenskraft visar att det går bra för Stockholm-Mälarregionen i ett internationellt
perspektiv. Men det finns stora skillnader inom regionen, och efterfrågan på
kunskapsintensiv och kompetent arbetskraft ökar.
Mälardalsrådet identifierade 2011 fyra utmaningar för Stockholm-Mälarregionen som
kunskapsregion:
- fler elever med fullständiga betyg
- fler högutbildade
- bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad, och
- fler innovationer

När regionen jämför sig med övriga Europa, visar det sig att vi har en väg att gå innan vi
är bäst i klassen. Därför blir arbetet att fortsätta jämföra och mäta hur regionen utvecklas i
förhållande till EU:s 2020 mål och Europas bästa regioner viktigt.

Tema 3
En miljösmart region
Med en miljösmart region avses en region som ligger i framkant vad gäller klimat, energi
och effektivt resursutnyttjande.
I takt med globaliseringen och den ökande befolkningen ställs runt om världen allt högre
krav på effektivt resursutnyttjande och ett hållbart förhållningssätt till planetens tillgångar
och mångfald.
Stockholm-Mälarregionen har en god livsmiljö med internationella mått mätt; omfattande
naturområden, rent vatten och ren luft. Kollektivtrafikanvändandet i regionen är högt och
uppvärmning av fastigheter sker alltmer med moderna metoder som minskar utsläpp av
koldioxid. Men regionen har också utmaningar som bl a handlar om transporternas och
bebyggelseplaneringens klimatpåverkan.

Tema 4
En öppen och kreativ region
Med öppen och kreativ region avses en region som präglas av öppenhet, mångfald,
jämställdhet, tolerans, kreativitet, innovation och entreprenörskap.

Öppenhet mot omvärlden har ända sedan vikingatiden varit en viktig del av
Stockholm-Mälarregionens utveckling, och det är tack vare en internationell
marknad som många av regionens företag kunnat utvecklas. Genom att jämföra
och lära av andra storstadsregioner i världen hämtar vi influenser utifrån och
bygger relationer som bär mot framtiden.
Kreativa näringar är en växande sektor med ökande betydelse för tillväxt och
innovationskraft. Sverige är globalt ledande vad gäller kreativt klimat och många
exportframgångar har sitt ursprung inom den kreativa sektorn.

M älardalsrådet ska stär ka arbetet med de fyra temaområdena genom kansliets
processer, kommunikation och övriga ver ksamhet.
E n Bättre Sits (E BS) ± en process för att i bred samverkan mellan infrastrukturansvariga
och kollektivtrafikmyndigheter i sju län, Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland,
Örebro, Östergötland och Gotland, samverka kring infrastrukturutbyggnad och
regionaltågtrafik. En Bättre Sits koordineras av Mälardalsrådets kansli och har särskild
WRQYLNWSnWHPDRPUnGHW´(QVDPPDQKnOOHQUHJLRQ´

Inriktningsmål 2016:
- Att hålla i det storregionala infrastruktur- och kollektivtrafiksamarbetet och de
gemensamma prioriteringarna
- Att höja kunskapsnivån hos politiker och tjänstemän i regionen kring samhällsplanering
och regionens infrastruktur- och transportsystem.
- Att driva arbetet vidare med en ny gemensam systemanalys för de samverkande länen
inom EBS med sikte på färdigställande 2016.
-Att medverka till framtagande av gemensamma kunskapsunderlag för samhällsplanering
i Östra Mellansverige (ÖMS).
Stjärnbildning ± en process för att tillsammans med regionens aktörer verka för en stark
kunskapsregion. Stjärnbildning koordineras av Mälardalsrådets kansli och har särskild
WRQYLNWSnWHPDRPUnGHW´(QVWDUNNXQVNDSVUHJLRQ´

Inriktningsmål för 2016:
- Att sprida information till beslutsfattare och opinionsbildare om StockholmMälarregionens utmaningar och målsättningar som kunskapsregion.
- Att medverka till att stärka medlemmarna som kunskapskommuner.
Benchmar king Regions ± en process där politik, akademi och näringsliv jämför och lär
tillsammans av andra ledande storstadsregioner i världen för att öka insikten om
regionens internationella konkurrenskraft. Benchmarking Regions koordineras av
Mälardalsrådets kansli och bidrar till att stärka samtliga temaområden.
Inriktningsmål för 2016:
! Att sträva mot att integrera det internationella perspektivet i all verksamhet och
samtliga områden av inriktningsmålen.
Ö vrig kansliver ksamhet
Inriktningsmål 2016:
- Att ge stöd till styrelsens arbete för att höja kunskapsnivån hos politiker och tjänstemän
i regionen kring Stockholm-Mälarregionen som en miljösmart region.
± Att ge stöd till styrelsens arbete för att höja kunskapsnivån hos politiker och tjänstemän
i regionen kring den internationella, öppna och kreativa regionen, särskilt med fokus på
kulturella och kreativa näringar (KKN).

