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Socialdepartementet

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067,
104 22 Stockholm

Uppdrag avseende den Europeiska läkemedelsmyndigheten
Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län att bistå regeringen i
arbetet med Sveriges kandidatur för att lokalisera Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till Sverige, med placering i Stockholm/Uppsala–
området. Uppdraget ska utföras i nära samråd med Länsstyrelsen i Uppsala
län.
I arbetet ingår att föra en dialog med det sekretariat som tillsatts med stöd av
regeringens beslut den 8 december 2016 (S2016/07570/FS).
Länsstyrelsen ska bl.a. ta fram information om
1.

vad som kan erbjudas EMA i fråga om lokaler och övriga möjligheter
för att underlätta en eventuell flytt till Sverige,

2.

flygförbindelser, andra kommunikationsmöjligheter i regionen och
tillgång till hotell för besökande,

3.

vad personalen på EMA och medföljande kan erbjudas i fråga om bl.a.
bostäder, internationella skolor, medföljandeprogram och administration kopplat till inflyttning, och

4.

närheten till medicinsk forskning och akademi.

I arbetet ingår att inhämta information från berörda aktörer såsom
Stockholms läns landsting, Uppsala läns landsting, kommunerna i Solna,
Stockholm och Uppsala kommun, Stockholms Handelskammare, Karolinska
institutet och Läkemedelsverket.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 91
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Ärendet

Regeringen beslutade den 8 december 2016 att tillsätta ett sekretariat vid
Regeringskansliet för att verka för att få Europeiska läkemedelsmyndigheten
till Sverige.
Regeringen föreslår nu att Länsstyrelsen i Stockholms län ska bistå
sekretariatet med att ta fram information om hur en eventuell flytt av EMA
till Sverige kan underlättas på bästa sätt. Utgångspunkten är att EMA:s
dagliga arbete inte ska påverkas negativt av en flytt utan att myndighetens
dagliga arbete ska kunna fortgå och att myndigheten ska erbjudas mycket
goda förutsättningar för sitt framtida arbete. Länsstyrelsen i Stockholms län
ska även ta fram information som kan bidra till att EMA:s personal erbjuds
goda allmänna levnadsvillkor vid en eventuell flytt till Sverige.

På regeringens vägnar

Gabriel Wikström

Sara Rosenmüller
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Utdrag till
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/EU
Finansdepartementet/BA
Utrikesdepartementet/EU/FH EI/Prot
Utbildningsdepartementet/F
Finansdepartementet/SKA S1/SKA S3/SFÖ
Näringsdepartementet/ISB IFK/EUI EU
Sekretariatet för Sveriges kandidatur avseende den Europeiska
läkemedelsmyndigheten
Regeringens nationella samordnare för frågor inom området för
livsvetenskap (life science)
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