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Tillväxt- och
regionplanenämnden

Yttrande över skrivelse från Robert Johansson och
Johan Heinonen (S) angående att vända trenden med
att fler lämnar Stockholmsregionen

Regionledningskontorets förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.
1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör tillväxt- och
regionplanenämndens yttrande över skrivelsen från Robert
Johansson och Johan Heinonen (S) angående att vända trenden
med att fler lämnar Stockholmsregionen.
Sammanfattning
Tillväxt- och regionplanenämnden har fått en skrivelse från Robert
Johansson och Johan Heinonen (S) angående att vända trenden med att
fler lämnar Stockholmsregionen.
Regionledningskontoret tar sedan tidigare kontinuerligt fram underlag och
prognoser om flytt- och beteendemönster som en del i den långsiktiga
strategiska planeringen i syfte att driva Region Stockholms arbete med
regional utvecklingsplanering och bidra till en växande region.
Sedan ett antal år tillbaka har inflyttningen till Stockholms län hållit en
jämförelsevis jämn nivå. Det är utflyttningen som har ökat. Statistik från
2020 visar att skillnaden mellan utflyttade och inflyttade är störst bland
19–22-åringar, men i övrigt är det förhållandevis jämt fördelat över
åldrarna. De tre vanligaste länen att flytta till från stockholmsregionen är
Uppsala, Skåne och Södermanland.
Utifrån att analyser och prognoser inte indikerar några långsiktiga
förändringar i beteenden avseende flyttmönster bedömer
regionledningskontoret att det inte finns någon anledning att i nuläget vidta
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väsentligt nya åtgärder i den lagda planeringen. Regionledningskontoret
anser att det är viktigt att fortsatt följa frågan.
Bakgrund
Tillväxt- och regionplanenämnden har fått en skrivelse från Robert
Johansson och Johan Heinonen (S) angående om att vända trenden med
att fler lämnar Stockholmsregionen.
Robert Johansson och Johan Heinonen vill få följande frågeställningar
besvarade:
1. Vad vet vi om dem som lämnar regionen?
2. Vad gör regionen för att vända den negativa trenden?

Regionledningskontorets förslag och motivering
Regionledningskontoret tar sedan tidigare kontinuerligt fram underlag och
prognoser om flytt- och beteendemönster som en del i den långsiktiga
strategiska planeringen om till exempel arbetspendling, bostadsbehov och
kompetensförsörjning i syfte att driva Region Stockholms arbete med
regional utvecklingsplanering och bidra till en växande region. Kontoret
omvärldsbevakar och följer pågående forskning inom ämnet. Region
Stockholm arbetar tillsammans med stockholmsregionens aktörer med att
genomföra RUFS 2050 och samverkar med näringslivet för att nå ökad
andel företagsetableringar, nyföretagande och ökat antal jobbtillfällen till
regionen, liksom med kommuner och fastighetsägare kring
bostadsbyggande. Utbildning, jobb och bostad är viktiga komponenter för
att vilja bo på en geografisk plats. Då regionen redan har ett av världens
bästa kollektivtrafiksystem är en fjärde parameter redan i princip uppfylld.
Sedan ett antal år tillbaka har inflyttningen till Stockholms län hållit en
jämförelsevis jämn nivå medan utflyttningen har ökat. Det är utflyttningen
som har ökat. Utflyttningen från Stockholms län till övriga län i landet har
ökat i absoluta tal under ett antal år. Jämfört med 2019 flyttade 10,7
procent fler från länet under 2020. Under 2020 flyttade 41 997 personer till
Stockholm ifrån resten av landet och 47 661 flyttade ut, vilket ger ett netto
på -5 664 personer. De tre vanligaste länen att flytta till från
stockholmsregionen är Uppsala, Skåne och Södermanland. Samtidigt
invandrade under 2020 26 687 personer från utlandet medan 17 572
personer utvandrade, vilket ger en nettoinvandring på 9 115 personer.
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Statistik från 2020 visar att skillnaden mellan utflyttade och inflyttade är
störst bland 19–22-åringar, men i övrigt är det förhållandevis jämnt
fördelat över åldrarna. De unga vuxna utgör nu en mindre grupp till antal
än tidigare i hela riket. Det är den grupp som normalt utgör den stora delen
av inflyttade, eftersom det nu är en mindre grupp så blir det färre som
flyttar. Den procentuella andelen är oförändrad. Gruppen 30 – 44 år utgör
en större grupp än tidigare i hela riket och det är den grupp som normalt
flyttar ut från Stockholms län. Barnfamiljernas flyttmönster skiljer sig inte
från hur det sett ut historiskt (procentuellt). De inomregionala
flyttmönstren beror på lokala bostadsmarknader och bostadsbestånd.
Analyser visar att arbetspendlingen har ökat.
I framskrivningar av befolkningen i Stockholms län förväntas en fortsatt
stadig ökning av länets befolkning. Vid jämförelse av historiska
framskrivningar gentemot faktiskt utfall under de senaste 60 åren har dessa
prognoser generellt underskattat befolkningsutvecklingen jämfört med
faktiskt utfall.
Utifrån att analyser och prognoser inte indikerar några långsiktiga
förändringar i beteenden avseende flyttmönster bedömer
regionledningskontoret att det inte finns någon anledning att i nuläget
förändra den planering som ligger för arbetet med regional utveckling.
Regionledningskontoret anser det viktigt att fortsatt följa frågan.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region
Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Anton Västberg
Utvecklingsdirektör
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Beslutsunderlag
1. Skrivelse av Robert Johansson och Johan Heinonen (S) angående
att vända trenden med att med att fler lämnar Stockholmsregionen,
2020-03-11

Beslutsexpediering
1.
Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-05-27
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SKRIVELSE
2021-03-11

Om att vända trenden med att fler lämnar
Stockholmsregionen
Häromveckan kunde man i Dagens Nyheter läsa om en rapport från
Stockholms Handelskammare som handlade om den negativa
nettoflyttningen från Stockholmsregionen.
Allt fler väljer att lämna regionen i jämförelse med hur många som
tillkommer.
Värst är det, enligt Stockholms Handelskammares analys, i gruppen 0-9
åringar, samt människor i åldern 30-44 år. I den sistnämnda gruppen
tappade regionen 2540 personer under år 2020.
Detta är väldigt oroande. Vi som politiker måste göra det vi kan för att
vända denna negativa trend. Stockholm måste fortsätta vara en region för
tillväxt och utveckling, där nya företag startas och växer, som lockar
arbetskraft och studenter. Och där människor väljer att stanna kvar.
Stockholmsregionen ska vara en bra plats att växa upp, arbeta, leva, och
åldras i.
Mot denna bakgrund har vi följande frågor:
- vad vet vi om dem som lämnar regionen?
- vad gör regionen för att vända den negativa trenden?
Robert Johansson
Johan Heinonen
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