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Protokoll Nr 4/2021
fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB
tisdagen den 21 september 2021 kl. 16:00
Ledamöter

Anna König Jerlmyr (M) Ordförande
Arvid Vikman (S) Vice ordförande
Ulla Hamilton (M) §§9-12
Patrik Silverudd (L)
Petra Schagerholm (MP)
Claes Nyberg (C)
Marie Jokio (S)
Aleksandar Zuza (S)
Rolf Brattström (V)
Börje Häggman (M) §§1-8

Suppleanter

Börje Häggman (M) §§9-12
Ann-Katrin Åslund (L)
Jonas Naddebo (C)
Inga Näslund (S)
Elisabeth Löfvander (V)

Övriga närvarande

Staffan Ingvarsson VD
Caroline Strand Tjänsteman
Anna Gissler Tjänsteman
Daniel Carlsson-Mård Borgarrådssekreterare
Christina Grönskog Tjänsteman
Erik Hellsing Facklig
Negar Sabaghzadeh Facklig

Justerare

Anna König Jerlmyr, Arvid Vikman

Datum för justering
Paragraf

§§1-12

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 25 maj 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 2 2021 samt årsprognos för koncernen Stockholm
Business Region
SBR 2021/117
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna och överlämna utfallsrapport tertial 2 2021 samt årsprognos för koncernen
Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

§ 5 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
SBR 2021/101
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Stockholm Business Region får i uppdrag att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm
2021-2024.
2. Stockholm Business Region antar Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023.
3. Tidigare beslutat program för trygghet och säkerhet (dnr 1.3.1-411:10/2013) upphör
att gälla.
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§ 6 Strategi för långtidslagring av digital information
SBR 2021/94
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Stockholm Business Regions strategi för långtidslagring av digital
information.

Anmälningsärenden

§ 7 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region
SBR 2021/10
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business
Region

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

Godkänna protokollet från funktionshindersrådets möte den 20 maj 2021.

§ 9 VD rapporterar
Staffan Ingvarsson informerade i korthet om:
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Sveriges BNP växte med 10% under andra kvartalet jämfört med samma period
förra året. BNP-prognosen för helåret 2021 pekar på +4 % för Sverige och +5 %
för Stockholm.
En bred återhämtning efter pandemin där förväntningarna är starka, handeln har
haft en bra sommar och både tjänstesektorn och tillverkningsindustrin går bra. 7
av 10 branscher visar positiva siffror för nyanställningar i utfallet för kvartal 2
och i prognosen för kvartal 3. Byggsektorn och partihandeln visar däremot
negativa siffror avseende nyanställningar.
Arbetslösheten börjar sjunka, men arbetslösheten bland ungdomar och
utrikesfödda är fortsatt hög.
De konkurser som befarades i början av pandemin har uteblivit och trenden med
ett ökat företagande håller i sig.
Besöksnäringen ser en långsam återhämtning där affärsresandet inte förväntas
vara tillbaka på 2019 års nivå förrän under år 2025-2026.

§ 10 Muntlig rapport från Visit Stockholm
Caroline Strand informerade i korthet om:
 2019 var Stockholm på 13:e plats bland Europas besöksdestinationer med 15,3
miljoner gästnätter, 2020 landar Stockholm på 6:e plats med 6,9 miljoner
gästnätter.
 För årets sju första månader ligger gästnätterna på samma nivå som motsvarande
period 2020, där januari och februari 2020 hade normal beläggning innan
pandemin.
 Antalet svenska gästnätter i juli 2021 var lika stort som antalet i juli 2019.
 Antalet tågankomster har ökat jämfört med 2019.
 Bokningsläget den 1 september 2021 var 29 % att jämföra med att det brukade
vara 60 % innan pandemin. Det minskade affärsresandet kommer att bli
bekymmersamt under hösten.
 Sommarens marknadsföringskampanjer i samarbete med näringen där
kampanjerna initerats av Visit Stockholm för att sedan konverteras ner till
produkter av näringen.
 100 kryssningsfartyg som anlöpt Stockholm i sommar varav 90 fartygs
passagerare kunnat gå i land, i organiserade ”bubblor” för att skapa trygghet.
 Samverkansprojekten med syfte att stärka näringen:
o Omställning Stockholm för digital utveckling inom evenemangsindustrin
o Stockholm Archipelago för produktutveckling i skärgården
o Attraktion Stockholm för mötesindustrin i samarbete med akademin
o Position Stockholm City för att utveckla och aktivera city
§ 11 Muntlig rapport från Invest Stockholm
Anna Gissler informerade i korthet om:
 Starta Eget kampanjen som lanserades i augusti, med annonsering på bussar och
digitala tavlor har gett en ökning av trafiken till bokningssidorna hos Starta Eget
med +329 %. Den engelskspråkiga delen av kampanjen har gett mycket gott
resultat. Totalt har kampanjen gett över 700 0000 exponeringar.
 Workshops har genomförts med alla kommuner inom SBA om den analys av
framtidens näringsliv som tagits fram.
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Av årets mål om 15 investeringar har 9 investeringar landat hitintills,
huvudsakligen inom datacenter, batteritillverkning, e-handel och logistik.
Fastighetsmässan Mipim som genomfördes på plats i Cannes i början av
september med 2 500 besökare. Härnäst genomförs Business Arena Stockholm
som en digifysisk mässa och sedan Expo Real på plats i München.
NKI-konferensen som hålls i oktober, en dialog mellan deltagande SBAkommuner, SKR och Svenskt Näringsliv om hur myndighetsutövning och
etableringsservice kan bidra till ett bättre företagsklimat.

§ 12 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet

Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Anna,Jerlmyr
Nils Arvid,Vikman

Datum
2021-09-29
2021-09-28

