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Regionrådsberedningen SKRIVELSE
2020-01-29 RS 2019-1024

Regionstyrelsen

Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och
Regionen Île-de-France

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning
Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen Île-de-France.

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen Île-de-
France godkänns.

2. Regiondirektören ges i uppdrag att vidta erforderliga
åtgärder för att genomföra avtalet.

Regionrådsberedningens motivering
Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm. 
Region Stockholm fick då ett bredare ansvar för hela Stockholmsregionens 
utveckling. Det innebär att man framåt ska vara en samlad röst för hela 
regionen - en röst som företräder länsbornas intressen mot staten i frågor 
som är viktiga för vårt län. Det innefattar frågor såsom villkor för 
företagande, bostadsbyggande, tillväxthinder, kompetensförsörjning, 
klimat och infrastruktur.

EU: s Regional Competitiveness Index (RCI), raknar Region Stockholm som 
Europas mest konkurrenskraftiga region. Region Stockholms vision är att
stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion att 
leva, verka och bo i. För att åstadkomma detta behöver stockholmsregionen 
vara en attraktiv och hållbar storstadsregion för både invånare och företag.
Vidare ska stockholmsregionen vara ledande inom tillväxt och som 
kunskapsregion med stärkt internationell ställning genom fler etableringar, 
besök och ökad internationell handel.

Detta kräver målmedvetet arbete på såväl kommunal som regional, 
nationell och internationell nivå. Utifrån det nationella strategiska 
partnerskapet, mellan den svenska och franska regeringen som ingicks 
november 2017, önskar Region Stockholm och Regionen Île-de-France 
stärka vänskapsbanden och de politiska och ekonomiska banden mellan de 
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två regionerna. Region Stockholm och Regionen Île-de-France har mycket 
att lära av varandra och kan på vissa områden komplettera och på andra 
områden förstärka gemensamma styrkor. 
 
Syftet är att samarbeta inom områden av gemensamt intresse, arbeta 
tillsammans för att identifiera prioriterade samarbetsområden och 
sammanföra aktörer från Parisregionen och Stockholmsregionen. Men 
också om att utveckla gemensamma projekt som gynnar aktörer från båda 
regionerna i genomförandet av gemensamma regionala strategier samt 
främja det nationella avtalet. Partnerskapet ska bidra till hållbar tillväxt, 
innovativa lösningar, nya affärsmodeller och nya kompetenser, och 
därigenom till att skapa nya jobb och bevara den sociala 
sammanhållningen. 
 
Områden av gemensamt intresse kommer att identifieras genom 
gemensamma analyser, samtal och efter förhandlingar. Av avtalet framgår 
att dessa områden planeras vara följande: 

 Inom industriområdet; främjandet av nära tematiska partnerskap 
mellan kompetenscentra (i Frankrike: konkurrenskrafts-centra, i 
Sverige: kluster, mellan andra institutioner och organisationer), 
särskilt inom följande sektorer: autonoma och uppkopplade fordon, 
ren energi, artificiell intelligens och bioteknik. Syftet är att 
underlätta överföring av kompetens och stödja innovativa företag. 

 På det ekonomiska området; stärkt samarbete mellan 
undertecknade parter för att öka de två regionernas attraktionskraft, 
utvecklandet av gemensamma projekt och samarbetsmöjligheter. 

 Inom området stadsplanering och smarta städer; utveckling av 
partnerskap mellan offentliga aktörer för hållbar mobilitet samt 
erfarenhetsutbyten inom området kollektivtrafik i respektive region. 

 Inom miljöområdet; utbyte av erfarenheter inom förvaltning av 
naturresurser och grön finansiering. 

 
Regionstyrelsen menar att ett tätare samarbete mellan Region Stockholm 
och Regionen Île-de-France gynnar båda regioner genom närmare utbyte 
för att åstadkomma gemensamma mål. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen Île-de-France 
 
 
 
 
Irene Svenonius  
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Regionstyrelsen

Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och 
Regionen Île-de-France

Ärendebeskrivning
Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen Île-de-France.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen Île-de-France 

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen Île-
de-France godkänns.

2. Regiondirektören ges i uppdrag att vidta erforderliga 
åtgärder för att genomföra avtalet.

Regionledningskontorets förslag och motivering 
Sammanfattning
Ett samarbetsavtal föreslås mellan Region Stockholm och Regionen Île-de-
France för att stärka banden mellan de två regionerna. Samarbetsavtalet 
syftar till att främja partnerskap inom innovation, digital omvandling och 
gröna lösningar.

Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner 
samarbetsavtalet som föreslås signeras i februari 2020. Regiondirektören 
föreslås samtidigt få i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att 
genomföra avtalet. Regiondirektören har för avsikt att etablera en 
arbetsgrupp som ska arbeta med genomförandet.

Bakgrund
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Den svenska och franska regeringen ingick i november 2017 ett strategiskt 
partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar, med 
målet att leverera en ljusare, hållbarare framtid för medborgarna. 
Föreliggande regionala partnerskap syftar till att främja gemensamma 
intressen, utveckla gemensamma projekt som gynnar aktörer från båda 
regionerna i genomförandet av gemensamma regionala strategier samt 
främja det nationella avtalet. Partnerskapet ska bidra till hållbar tillväxt, 
innovativa lösningar, nya affärsmodeller och nya kompetenser, och 
därigenom till att skapa nya jobb och bevara den sociala 
sammanhållningen. 

Överväganden
Utifrån det nationella strategiska partnerskapet önskar Region Stockholm 
och Regionen Île-de-France stärka vänskapsbanden och de politiska och 
ekonomiska banden mellan de två regionerna. Syftet är att samarbeta inom 
områden av gemensamt intresse, arbeta tillsammans för att identifiera 
prioriterade samarbetsområden och sammanföra aktörer från 
Parisregionen och Stockholmsregionen. 

Områden av gemensamt intresse kommer att identifieras genom 
gemensamma analyser, samtal och efter förhandlingar. Av avtalet framgår 
att dessa områden planeras vara följande:

Inom industriområdet; främjandet av nära tematiska partnerskap 
mellan kompetenscentra (i Frankrike: konkurrenskrafts-centra, i 
Sverige: kluster, mellan andra institutioner och organisationer), 
särskilt inom följande sektorer: autonoma och uppkopplade fordon, 
ren energi, artificiell intelligens och bioteknik. Syftet är att 
underlätta överföring av kompetens och stödja innovativa företag.
På det ekonomiska området; stärkt samarbete mellan 
undertecknade parter för att öka de två regionernas attraktionskraft, 
utvecklandet av gemensamma projekt och samarbetsmöjligheter.
Inom området stadsplanering och smarta städer; utveckling av 
partnerskap mellan offentliga aktörer för hållbar mobilitet samt 
erfarenhetsutbyten inom området kollektivtrafik i respektive region.
Inom miljöområdet; utbyte av erfarenheter inom förvaltning av 
naturresurser och grön finansiering.

Samarbetsavtalet föreslås träda i kraft från den tidpunkt då det 
undertecknas av båda parter och föreslås genomföras under fem år. 
Samarbetsavtalet föreslås signeras i februari 2020 efter behandling i 
respektive regions beslutande organ. 
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Regionledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner 
Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen Île-de-France.  
Avtalet har tagits fram i samarbete mellan de två regionerna och upprättas 
både på franska och svenska, där de båda versionerna har samma status. 
Regiondirektören föreslås samtidigt få i uppdrag att vidta erforderliga 
åtgärder för att genomföra avtalet. Regiondirektören har för avsikt att 
etablera en arbetsgrupp som ska arbeta med genomförandet. 
Arbetsgruppen ska utreda eventuella juridiska frågeställningar som följer 
av samarbetet.

Ekonomiska konsekvenser
De samarbeten som mynnar ur avtalet är en del av ordinarie verksamhet 
och genomförs inom beslutad budget. 

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Anton Västberg
Utvecklingsdirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Trafiknämnden
Tillväxt- och regionplanenämnden

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-01-09


