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Länen samlade bakom två nya rapporter om
gods- och kompetensförsörjningen i regionen
Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur,
innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser och
lärande. Härmed anmäls två nya rapporter som samlar Stockholm-Mälarregionen i arbetet
med regionens godstransporter- och kompetensförsörjning.

Delrapport om mål, nuläge och utmaningar för godstransporterna
Stockholm-Mälarregionen är med sina 4 miljoner invånare Sveriges största konsumentmarknad med
stor import och export. Varje år exporteras varor för totalt 530 miljarder kronor från regionen. I takt
med att regionen växer och det internationella utbytet vidgas, ökar även behovet av godstransporter.
Godstransporterna förväntas vara 65 procent större år 2040 än vad de är idag.
Samtidigt som godstransporterna ökar måste resor till jobb och studier kunna garanteras. De sju
länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har tagit fram en gemensam delrapport om mål,
nuläge och utmaningar för godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. Delrapporten är ett första
steg mot en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Godsstrategin är en viktig del i
underlagsarbetet till den kommande storregionala systemanalysen för transportinfrastrukturen 2020.

Storregional systembild över högskoleutbildningen
Bristen på rätt kompetens utgör näringslivets främsta tillväxthinder. En stärkt matchning mellan
utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden är nödvändig och har lyfts fram av regionens företrädare
som en prioriterad fråga i det regionala utvecklingsarbetet.
Under 2017 initierade Mälardalsrådet ett storregionalt samarbete mellan de regionalt
utvecklingsansvariga i de sju länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro,
Östergötland och Sörmland. Arbetet koordineras av Mälardalsrådet under namnet En Bättre
Matchning och syftar till att beskriva högskolornas utbildningsplanering i relation till den regionala
arbetsmarknadens kompetensbehov. Den framtagna rapporten är ett underlag för en fortsatt dialog
om regionens kompetensförsörjning.

Tack för ditt engagemang för regionen! Nu fortsätter vi samverka för en starkare StockholmMälarregion. Vi kommer gärna och berättar mer. Hör av dig!
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