Remissvar
2021-02-26

Stockholm

registrator.rlk@sll.se

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen
Dnr: RS 2020–0780

Läkemedelsindustriföreningen (Lif) har genom remiss den 22 december 2020
beretts tillfälle att lämna synpunkter på Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.
För Lif och dess medlemmar är väl fungerande förutsättningar för näringslivet i
Stockholmsregionen av yttersta vikt både med tanke på att internationella företag
lägger sina investeringar i regioner med goda förutsättningar ur ett framtidsperspektiv
och med tanke på de medlemmar som redan har sin verksamhet i Stockholm.
Lif har med intresse läst strategin och lämnar nedan följande generella synpunkter
och specifika kommentarer till strategin.
Generella synpunkter
•
•

•

•

Lif anser att Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen är väl
genomtänkt.
Lif är mycket positiv till att vikten av att positionera Stockholmsregionen som
ett dynamiskt internationellt centrum för näringsliv och forskning tydligt
uttrycks. För Lifs medlemmar är detta en mycket viktig del och det är bra att
det lyfts så tydligt
Genomförs allt som beskrivs i strategin är Lif övertygad om att Stockholmsregionen kommer att vara en bra plats att leva pår för medborgarna och
intressant för Life Science.företagen - inklusive de forskande läkemedelsföretagen - att verka i.
Framgångsfaktorn är att genomföra rätt saker i rätt ordning samt att
samverkan kan underlättas i så hög utsträckning som möjligt.

Specifika kommentarer
Lif är mycket positiva till att vikten av stabila och väl fungerande samverkansformer
lyfts så tydligt. Det är en förutsättning för såväl framgång som transparens. Stabila,
transparenta och inkluderande samarbetsformer är en tydlig framgångsfaktor när det
handlar om långsiktiga strategiska åtaganden. Strategin lyfter också vikten av att vara
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tydlig vad gäller roller, koordinering och långsiktighet, vilket är kritiska områden som
både behöver utvärderas och ständigt utvecklas.
Balansen mellan insatser för att gynna lokala små och medelstora företag och insatser
riktade mot globala företag är viktig och lyfts konkret, vilket är mycket positivt. Ska
Stockholm fortsatt vara en attraktiv region för såväl stora som små läkemedelsföretag
är det viktigt att förutsättningarna är goda för såväl små innovativa företag som globala
företag. Behoven är i mångt och mycket överlappande men det är viktigt att denna
aspekt finns med i såväl strategi som praktisk implementering.
Att 4,5% av BRP avsätts för FoU-investeringar är ett bra och realistiskt mål som kan
ge de effekter som eftersträvas. Även i detta sammanhang lyfts balansen mellan det
nationella och internationella på ett bra sätt. Det är viktigt att regionen också tar fram
en plan för hur målet skall följas upp och sedan mäter, följer upp målet och redovisar
resultatet.
Strategin tar höjd för ett fungerande ekosystem för forskning och innovation vilket är
centralt. Det krävs dock en ökad tydlighet kring vissa relevanta delar:
• Hur testmiljöer ska utformas för att möta behoven från såväl hälso- och
sjukvården som näringslivet idag och i framtiden
• Vilken kompetens som kommer att krävas framöver för att möta alla parters
behov
Lif instämmer i att regionens innovationssystem upplevs som fragmenterat och
underfinansierat och anser att det krävs en taktisk plan för att både synliggöra och
lyfta det som redan är bra men även för att agera på det som kan bli än bättre utifrån
målet att bli en ännu attraktivare region för näringslivet. De områden som i strategin
lyfts som svagheter behöver en genomförandeplan. Ett tydligt exempel är den viktiga
insikten om att snabb tillgång till tester och kliniska prövningar är av central betydelse
för Life Science-företagen. Det är insiktsfullt att strategin också omfattar samverkan
för att nyttja öppna data i syfte att skapa så bra förutsättningar för analys som möjligt.
Arbetet för att realisera dessa möjligheter måste intensifieras eftersom det behöver
tas höjd för att morgondagens behov markant överstiger dagens behov.
Samordning mellan Life Science-strategierna på nationell och regional nivå är av
central betydelse för att få kraft i arbete med att förbättra förutsättningarna inom hela
Life Science-området i Sverige. Det är därför nödvändigt att Region Stockholms
Näringslivs- och tillväxtstrategi, Forskningsstrategi och Life Science-strategi är
samordnade med tydliga mål och tydliga aktivitetsplaner så att tre viktiga och
överlappande områden drar åt samma håll även när strategierna ska implementeras
ute i verksamheten. Exempelvis är företagssponsrade kliniska prövningar en viktig del
i alla tre strategierna och då är det viktigt att både strategi och taktik går hand i hand
så att Stockholm med fler företagssponsrade kliniska prövningar skapar förutsättningar för såväl patienter, forskande läkemedelsföretag, forskande anställda i
regionen och även skapar goda förutsättningar för att bli en attraktiv region inom
svensk Life Science.
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Lif är engagerade i såväl det regionala som nationella Life Science-arbetet och ser
fram emot att fortsätta den regionala dialogen samt bidra aktivt till implementeringen
av denna strategi.
Med vänliga hälsningar

Anders Blanck
Generalsekreterare
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