PM Bakgrund Teknikföretagen SmartCitiesSweden – India Chapter

För att hjälpa små och medelstora företag att etablera sig på tillväxtmarknader
såsom Indien är det viktigt att kraftsamla och skapa välunderbyggda, strategiska
plattformar. Detta för att de samlade svenska insatserna ska ge störst effekt.
Därför har Teknikföretagen tagit initiativ till en näringslivsplattform i det svenskindiska samarbetet om smarta städer.
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Teknikföretagen är en konkurrensneutral och icke-vinstdrivande organisation och
har redan idag en roll som ”intermediär” i det strategiska innovationsprogrammet
”Produktion 2030”. I det programmet agerar Teknikföretagen programkansli och
koordinerar arbetet, vilket i sin tur finansieras av Vinnova. Teknikföretagens
breda erfarenhet av att agera facilitator och plattform för en näringslivsdriven
samverkan gör organisationen mycket lämpad för en liknande roll i det svenskindiska samarbetet kring smarta städer.
Teknikföretagen är idag ordförande i den av regeringskansliet utsedda
arbetsgruppen ”Team Sweden Smart Cities”-gruppen, som består av
representanter från berörda departement (UD, N och M/E) samt ett drygt
femtontal myndigheter och organisationer. Teknikföretagen är också med i
styrgruppen för Team Sweden Indien, samt deltar i Team Sweden Kina.
Efter Stefan Löfvéns resa till Indien 2016 inledde Teknikföretagen dialog med sin
indiska motsvarighet Confederation of Indian Industries (CII). CII har den indiska
regeringens uppdrag att koordinera programmet ”100 Smart Cities” som syftar till
att utveckla och bygga hundra smarta städer i Indien under kommande
tioårsperiod. CII tecknar strategiska samverkansavtal med utvalda länder.
Dialogen mellan Teknikföretagen och CII under 2016 ledde till undertecknandet
av ett generellt samförståndsavtal vid India Unlimited i Stockholm då Sr Damberg
deltog. I samband med Sr Baylans resa till New Delhi i oktober 2016
undertecknandes ett specifikt konsortieavtal för Smarta Städer mellan dessa båda
privata industriorganisationer. Detta avtal passar väl in i det samförståndsavtal
regeringarna har inom området Hållbara städer*.
Syftet med avtalen mellan Teknikföretagen och CII är att öka svenska
teknikföretags möjligheter att hitta innovationssamarbeten och göra affärer i de
indiska Smart Cities-projekten. Genom konsortieavtalet kommer Sverige få unika
möjligheter att i tidiga skeden få information om vilka projekt som kommer ut på
upphandling.
Teknikföretagen är även engagerade i en rad andra initiativ på området:
-

som styrelseledamot i ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0 och den exportoch investeringsplattform som IVL fått uppdrag att etablera i Hammarby
Sjöstad (SmartCitySweden),

I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRKA
Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för de kreativa företag som står för
hälften av Sveriges export. Över hela landet bistår vi teknikföretag i arbetsrätt och
branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass.
Teknikföretagen www.teknikföretagen.se
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-

som partner och deltagare i företagsdelen av till KTH’s strategiska
innovationsplattform (SIP) för Smart and Sustainable Cities,

-

som partner till SISP’s (Sveriges Inkubatorer och Science Parks) EUprojekt för kluster av SME’s för smarta städer-lösningar (”SME2GO”),

-

samt inom de egna nätverken av företag som Teknikföretagen driver.

Teknikföretagen samverkar också med det Indienbaserade nätverk för smarta
städer som Business Sweden håller i.
Det aktuella initiativet – SmartCitySweden India Chapter - bygger således på
befintliga initiativ, som genom denna plattform knyter ihop den svenska ”smarta
städer-communityn” som därmed samlat kan erbjuda efterfrågad FOI, svensk
kompetens samt innovativa svenska tekniklösningar till indiska behov.
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Projektgruppen består av Teknikföretagen, IVL (Svenska Miljöinstitutet) och
SIBC (Sweden India Business Council).
I detta arbete finns även en naturlig koppling till det strategiska
samverkansområdet för smarta städer som regeringen lanserade under våren 2016,
där Teknikföretagen kan vara en internationella näringslivsplattform i det fortsatta
arbetet.
Om Teknikföretagen
Teknikföretagen är en av Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisationer
med 3 900 medlemsföretag som står för en tredjedel av Sveriges export. Bland
medlemmarna finns globala företag som Ericsson, Scania, ÅF, ABB och Volvo
men de flesta (ca 90%) är betydligt mindre. Gemensamt är att de utvecklar varor
och tjänster i världsklass och att nästan all försäljning sker i global konkurrens.
Trots Sveriges relativa litenhet spelar vi tack vare tekniskt kunnande och
innovationskraft en betydande roll på den internationella arenan.
Teknikföretagens uppgift är att stärka medlemmarnas globala konkurrenskraft,
oavsett om de är mindre lokala eller större globala företag.
Jennie Cato
Enhetschef Teknikföretagen
Avd. Industriell Utveckling

*Sveriges och Indiens regeringar undertecknade hösten 2015 ett samförståndsavtal om hållbar
stadsutveckling. Samarbetsavtalet mellan Sverige och Indien är en plattform som skapar
möjligheter för både svenska och indiska företag, forskare och institutioner. Hur städer planeras
och utvecklas, hur trafiklösningar, bostadsbebyggelse och näringsverksamhet samordnas har
inverkan på möjligheterna att nå miljömål, hållbar tillväxt och förutsättningarna att skapa goda
livs- och boendemiljöer. Samarbetet planeras ske inom frågor som till exempel stadsplanering,
markanvändning, avfallshantering, hållbara transportsystem och frågor om vatten och sanitet.
Med detta samarbete vill regeringen stärka näringslivsutvecklingen, ekonomin, sysselsättningen
och den hållbara stadsutvecklingen i de båda länderna. Teknikföretagen har stämt av med Miljöoch Energidepartementet, som ser mycket positivt på initiativet med näringslivsplattformen, och
ser det som en leverabel under sitt samförståndsavtal.
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