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Protokoll Nr 3/2021
fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB
tisdagen den 25 maj 2021 kl. 16:00
Ledamöter

Anna König Jerlmyr (M) Ordförande
Arvid Vikman (S) Vice ordförande
Ulla Hamilton (M) §§5-15
Patrik Silverudd (L)
Petra Schagerholm (MP)
Claes Nyberg (C)
Marie Jokio (S)
Aleksandar Zuza (S)
Rolf Brattström (V)
Börje Häggman (M) §§1-4 ersätter Ulla Hamilton
(M)

Suppleanter

Börje Häggman (M) §§5-15
David Collste (MP)
Inga Näslund (S)
Anders Larsson (S)
Kristina Öberg (S)
Elisabeth Löfvander (V)

Övriga närvarande

Staffan Ingvarsson VD
Daniel Carlsson-Mård Borgarrådssekreterare
Caroline Strand Tjänsteman
Hans Aspgren Tjänsteman
Erica Grünewald Sekreterare
Christina Grönskog Tjänsteman

Justerare

Anna König Jerlmyr, Arvid Vikman

Datum för justering
Paragraf

§§1-15

Sekreterare

Erica Grünewald

Stockholm Business Region AB
Stockholm Stad
Drottninggatan 33, Box 16282, 103 25 Stockholm
Stockholmbusinessregion.se / investstockholm.com / visitstockholm.com
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§ 1 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsesammanträdet den 9 mars lades till handlingarna.
§ 2 Justering av röstlängd
Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.
§ 3 Utseende av protokollsjusterare
Jämte ordförande Anna König Jerlmyr (M) utsågs Arvid Vikman (S) att justera dagens
protokoll
Beslutsärenden

§ 4 Utfallsrapport tertial 1 2021 samt årsprognos för koncernen Stockholm
Business Region, uppföljning av Miljöprogram tertial 1 2021 samt Miljö- och
klimathandlingsplan för koncernen Stockholm Business Region.
SBR 2021/64
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna och överlämna utfallsrapport tertial 1 2021 samt årsprognos för koncernen
Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
Godkänna koncernen Stockholm Business Regions uppföljning av Miljöprogram tertial
1 2021.
Godkänna koncernen Stockholm Business Regions Miljö- och klimathandlingsplan.

§ 5 Underlag till budget 2022, med inriktning 2023-2024 för koncernen Stockholm
Business Region
Treåringen
SBR 2021/61
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
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Godkänna och överlämna underlag till budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för
koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
Särskilt uttalande angavs av Arvid Vikman-Rindevall m.fl. (S)
"Vi välkomnar mycket av det goda arbete bolaget genomför. Den globala pandemin har
redan förändrat näringslivet till stor del men de långsiktiga förändringarna ligger
fortfarande framför oss. För att bolaget ska kunna stå rustat för att stärka näringslivet
och attraktivitetskraften för vår stad och region framgent behövs tillräckligt med
resurser. Detta blir extra viktigt i ett läge när bolagets engagemang i flertalet
stadsövergripande process och projekt ökar. För att dessa ska ge det utfall som önskas är
det därför viktigt att tillräckligt med medel kan säkras för att skapa ett näringsliv och
besöksnäring som både är grönt och socialt värdeskapande."

§ 6 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid
koncernen Stockholm Business Region
SBR 2021/70
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm
Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår.

§ 7 Harmonisering av ersättningsnivåer i kundvalet Starta eget Stockholm samt
förenkling av modellen.
2020/000108
Beslut
Förelåg förslag från Arvid Vikman-Rindevall m.fl. (S) och Rolf Brattström (V) om att
ärendet återremitteras.
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
Att inte återremittera ärendet
Återstod ett förslag, Stockholm Business Regions förslag till beslut.
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande:
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1. Att godkänna de nya ersättningsnivåerna i Starta eget Stockholm.
2. Att godkänna att Modul 1 blir en eventkalender.
3. Att godkänna att Modul 2 och 3 slås samman och utgör ett enda steg i Starta eget
Stockholm nyföretagarrådgivning, ny förenklad modell.
4. Att uppdra åt VD att besluta om eventuella nödvändiga följdändringar i avtal och
bilagor.
Reservation angavs av Arvid Vikman-Rindevall m.fl. (S) och Rolf Brattström (V)
"Vi har tidigare varnat för genomförandet av grundläggande förändringar i stadens stöd
för nyföretagande mitt under en pågående pandemi. Det blir extra viktigt att stadens
tjänster och service fungerar tillfredställande när läget på arbetsmarknaden och
näringslivet i stora delar är under betydande prövning.
Vi hade gärna sett att mer kunskaper från det tidigare systemet kunde tas tillvara i
utvecklingen av en ny modell samtidigt som vi ansåg att konsekvenserna för bolaget
gällande kontroll och ekonomi inte var tillräcklig underbyggda i det förändring som
fördes fram.
Förändringen skulle även efterföljas av ett utvärderingsarbete för att säkerställa att denna
viktiga tjänst fungerade tillfredställande i sin helhet och nådde de utpekade grupperna.
Vi kan nu tyvärr konstatera att systemet inte verkar varit utformat på ett godtagbart vis
och att förändringar behöver komma till för att säkerställa dess funkalitet. Vi kan
beklaga att detta sker trots att den tidigare utlovade utvärderingen av systemet
fortfarande inte har redovisats.
Det som i ärendet presenteras som en harmonisering av ersättningsnivåer anser vi
innebär genomgående förändringar i modellen som helhet gällande bland annat struktur,
auktorisering samt därtill ersättning. Vi anser att utvärderingen av systemet funktion
behöver presenteras för styrelsen innan förslag på förändring är aktuella. Detta för att
styrelsen ska kunna ta ett underbyggt beslut om förhållandena och den framtida
utvecklingen för det nya systemet med kundvalsmodell."

§ 8 Utseende av styrelsens sekreterare
SBR 2021/67
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Utse Erica Grünewald till styrelsens sekreterare

§ 9 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang
SBR 2021/91
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Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Stadionklubbarnas Service Stockholm en marknadsföringsinsats om
1 000 000 kronor för marknadsföringen av Bauhaus Galan 2021 och Stockholm.

§ 10 Yttrande över Kungliga Svenska Segelsällskapets ansökan om stöd till
evenemang
Gotland Runt 2021
SBR 2021/90
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Bevilja Kungliga Svenska Segelsällskapet en marknadsföringsinsats om 600 000 kronor
för marknadsföringen av Gotland Runt 2021 och Stockholm.

Anmälningsärenden

§ 11 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd
SBR 2021/9
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshindersrådets möte den 25 februari 2021

§ 12 VD rapporterar
Staffan Ingvarsson informerade i korthet om:
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Återhämtningen kommer att ta tid och kommer att prägla verksamheten under
flera år framöver.
Många branscher är tufft drabbade, företagarna skuldsatta och många
verksamheter har lagt ner under pandemin, det kommer ta tid att starta upp dessa
verksamheter igen.
Arbetslösheten biter sig fast, särskilt bland utrikesfödda.
Koordineringen av sommaraktiviteter i staden, givet förutsättningarna i
pandemin, med evenemang på gator och kajer och framförallt i city, däribland
stadens kulturfestival.
Stadens arbete tillsammans med idrottsrörelsen för att locka stora internationella
evenemang till Stockholm under de kommande åren.
De strukturella förändringarna med digitaliserade tillståndsprocesser,
nyföretagande, servicekedjor och det etableringsfrämjande arbetet.
Tre särskilda fokusområden, att skapa en attraktiv City-kärna, på Kista där
projektet Kista 5.0 tillsammans med Ericsson ska höja Kistas status, samt på
Skärholmen och det lokala näringslivet där men även att locka potentiella
utländska investerare till södra Stockholm.
Tf koncern-VD under Staffan Ingvarssons semester blir:
Vecka 30
Caroline Strand
Vecka 31
Elin Karlsson
Vecka 32
Karin Mäntymäki
Vecka 33
Hans Aspgren

§ 13 Muntlig rapport från Visit Stockholm
Caroline Strand informerade i korthet om:
 Perioden november 2020 – februari 2021 minskade antalet kommersiella
gästnätter med -60 % jämfört med samma period ett år tidigare. Mars -59%.
 Beläggningsgraden på hotellen i april var 19 % och första hälften av maj 21 %
 Bokningsläget för sommaren är lägre än vid samma tid förra året, men ett
förändrat beteende och ökad motivation att besöka Stockholm arbetar för att
sommaren ska ge bättre siffror.
 Museerna börjar gå bättre men från låga nivåer, bl a Vasamuseet som öppnade
förra veckan och hade 550 besökare den första dagen.
 I vår analysplattform, Tourism Barometer, integreras nu även antal ankomster
med tåg
 Utifrån samarbete med Hamnen och rederierna m.fl. har en undersökning
genomförts i samarbete med Visit Sweden om reseintresset till Sverige och
Stockholm från närmarknaderna. Stockholmsbilden har belastats mindre än
Sverigebilden av pandemin. I Finland upplever man Sverige som otryggt, ett
förtroende som kommer att ta minst 1-2 år att återuppbygga genom dedikerat
arbete.
 Ett marknadsföringskoncept där Visit Stockholm tillsammans med starka aktörer
i näringslivet etablerar en plattform och där besöksnäringen sen kan addera
innehåll, och det tas ut i mikrokampanjer med möjligt att nå ut med många
riktade kampanjinsatser.
 Position Stockholm City ett samarbete med besöksnäringen om platsaktivering
och marknadsföring för att återstarta och stimulera omställning i city.
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Ny digital värdskapsutbildning för frontpersonal och det mobila värdskapet där
sommarjobbande ungdomar tillsammans med turistinformatörer samverkar med
besöksmålen och med besöksservice och ansvarsinformation på turisttäta platser.
Konståknings-VM som genomförts i en bubbla och utan publik, där en
undersökning visar att 53% av länets invånare kände till evenemanget, och att 72
% av länets befolkning tycker det är viktigt med evenemang.

§ 14 Muntlig rapport från Invest Stockholm
Hans Aspgren informerade i korthet om:
 Den framtidsstudie som genomförts för SBA-regionen och som redovisas i ett
seminarium den 2 juni. Inbjudan har e-postats till styrelsen den 24 maj. Studien
fokuserar på fyra megatrender – klimatförändringarna, globaliseringen,
urbaniseringen och digitaliseringen, samt på pandemins påverkan.
Nyckelbranscher i studien är anläggning & bygg, besöksnäringen, handeln, ICT,
life science, logistik och transport.
 Fördjupningsarbetet som påbörjas nu och pågår året ut. Horisontella analyser
med två faktorer, hållbar produktion och flygets betydelse för tillväxten. SWOTanalyser och rekommendationer till kommungrupper och enskilda kommuner. En
engelsk version av rapporten kommer att tas fram som kommunikativt redskap i
marknadsföringen av regionen.
§ 15 Övrigt
Ordförande informerade om att till hösten kommer studiebesök att anordnas i anslutning
till styrelsesammanträden.
Staffan Ingvarsson informerade om den nybildade SACO-klubben på Invest Stockholm.
Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.
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