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Näringslivspolicy för Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen av förslag till Stockholms stads näringslivspolicy.
Sammanfattning
Enligt det uppdrag som gavs i kommunfullmäktiges budget 2019
har kommunstyrelsen tillsammans med Stockholm Business Region
AB i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser tagit
fram ett förslag till stadsövergripande näringslivspolicy.
Stockholms stads näringslivspolicy syftar till att vägleda stadens
näringslivsarbete.
Fyra fokusområden har definierats där staden behöver stärka sitt
näringslivsarbete:
1. Stimulera tillväxt och företagsamhet
2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens
Stadsdelsnämndens ansvar återfinns inom fokusområdena 1- 3, men
främst inom fokusområde 3.
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Förvaltningen är övergripande positiv till denna policy. De
ansvarsområden som stadsdelsnämnderna tilldelas, till exempel att
stärka företagarperspektivet i stadens strategiska trygghetsarbete
och att involvera det lokala näringslivet i platssamverkan, bedömer
vi som rimliga.
Förvaltningen vill framföra synpunkter på olika delar av policyn.
Vi ser exempelvis att policyn behöver bli mer specifik i
ansvarsfördelningen för policyns olika åtgärder och att
kommunstyrelsen bör få uppdraget att se över nämndernas
reglementen för att säkerställa policyns ansvarsfördelning.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen fick i kommunfullmäktiges beslut om budget
2019 för Stockholms stad i uppdrag att tillsammans med Stockholm
Business Region AB och i samverkan med berörda nämnder och
bolagsstyrelser ta fram en näringslivspolicy.
Ett förslag har utarbetats under våren 2019. Farsta
stadsdelsförvaltning har ingått i stadsledningskontorets arbetsgrupp
i arbetet med framtagandet av näringslivspolicyn.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till ett stort antal
instanser, bland annat alla stadsdelsnämnder, för yttrande senast den
30 oktober.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
Remissen i sammanfattning
Ambitionen med stadens näringslivsarbete är att Stockholm ska ha
Sveriges bästa företagsklimat 2025 och ett internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv. Samtliga nämnder och
bolagsstyrelser ska bidra till detta. Stadens medarbetare ska verka
med ett näringslivsperspektiv och problemlösande inställning till
företagens etablering och utveckling.
Syfte och omfattning
Näringslivspolicyn syftar till att lägga fast en gemensam riktning
för näringslivsarbetet för stadens nämnder och bolagsstyrelser.
Näringslivspolicyn definierar inriktning och ansvarsområden för
stadens näringslivsarbete. Utvecklingen av näringslivsarbetet enligt
kommunfullmäktiges mål ska konkretiseras i nämndernas och
bolagsstyrelsernas arbete.
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Mål
Näringslivspolicyn specificerar de övergripande målen för stadens
näringslivsarbete i fyra fokusområden. Inom de fyra fokusområdena
beskrivs utgångspunkter, önskad effekt, åtgärder, samordning,
organisation och genomförandeansvar. De fyra fokusområdena
sammanfattas kort nedan.
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Fokusområden
1. Stimulera tillväxt och företagsamhet
Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och företagens roll för att
skapa arbetstillfällen är avgörande för en positiv tillväxt. För att fler
företag ska kunna startas och växa är det viktigt att staden bidrar till
långsiktiga och goda förutsättningar i hela Stockholm. För att möta
företagens behov behöver olika samarbetsforum mellan staden och
näringslivet finnas.
2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
Detta fokusområde tar upp arbetsprocesser kring
myndighetsutövning, kommunikation, kontaktvägar, regelverk,
digitalisering och upphandling. Utgångspunkten är att dessa ska
förenklas och förtydligas.
3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
Det tredje fokusområdet betonar att näringslivets behov ska tas med
tidigt i stadsplaneringen. Frågor som berör företagens vardag och
närmiljö betonas också i detta fokusområde. Det handlar om den
dagliga driften i stadsmiljön, såsom renhållning, parkering,
skyltning, snöröjning, klotter och trygghets- och säkerhetsfrågor.
Staden ska intensifiera arbetet med platssamverkan som syftar till
att skapa trygga och attraktiva offentliga platser.
I stadens översiktsplan pekas tio områden ut som renodlade
verksamhetsområden. Dessa områden ska innehålla för staden
strategiskt viktiga verksamheter.
Inom fokusområde tre beskrivs ett antal åtgärder där
stadsdelsnämnderna föreslås få ett särskilt ansvar.
 Stärka företagarperspektivet i stadens strategiska
trygghetsarbete och säkerställa goda förutsättningar för
företagande i hela staden.
 Värna stadens renodlade verksamhetsområden och ge dessa
förutsättningar för utveckling.
 Involvera det lokala näringslivet i arbete med
platssamverkan.
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4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens
Fokusområdet tar upp vikten av samverkan mellan näringslivet och
staden för att möta näringslivets behov av utbildning och
kompetens.
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Ansvarsfördelning och samordning
Policyn föreslås fastställas av kommunfullmäktige för att sedan
förvaltas av stadsledningskontoret. Kommunstyrelsen ska genom
stadsledningskontoret leda, samordna och följa upp stadens
strategiska näringslivsarbete. Huvudansvar för stadens
näringslivsuppdrag ligger på Stockholm Business Region AB.
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har uppdraget att säkerställa
att deras arbetssätt genomsyras av ett näringslivsperspektiv.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser mycket positivt på förslaget till näringslivspolicy.
Förvaltningen har främst behandlat de mål och aktiviteter som berör
Farsta stadsdelsnämnds ansvarområden.
Förvaltningen gör bedömningen att policyn behöver bli mer specifik
i ansvarsfördelningen för policyns olika åtgärder. Det är just i
ansvarsfördelningen som Stockholms stads näringslivsarbete brister.
I stället för ”övriga nämnder” eller ”berörda nämnder”, som det står
på flera ställen i policyn, bör ansvariga nämnder preciseras. Är
ansvaret otydligt riskerar handlingskraften bli svag. I de fall i
policyn när flera nämnder är utpekade bör huvudansvarig eller
samordnande nämnd pekas ut. Kommunstyrelsen bör även få
uppdraget att se över nämndernas reglementen för att ytterligare
säkerställa policyns föreslagna ansvarsfördelning.
Förvaltningen önskar att policyn mer uttryckligen tar upp
utmaningen och föreslår åtgärder för det som anges i
kommunfullmäktiges budget 2019 på sidan 30, nämligen ”tillvarata
den arbetsplatspotential som finns i Stockholms södra delar”.
På samma tema. I förslaget till policyn på sidan 10 anges att staden
ska ”främja småföretagande med fokus på ytterstadsstadsdelarna. Vi
gör bedömningen att den ambitionen är förminskande. I stadens
yttre stadsdelar finns en långt större potential än så. Inom Farsta
stadsdelsområde ryms förstås även stora företag.
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Inom Larsboda verksamhetsområde ligger fastigheten Sillö 4, som
var tänkt som ny lokalisering för livsmedelsverksamheterna i
Slakthusområdet. Eftersom livsmedelsföretagen har löst frågan med
annan lokalisering är nu Sillö 4 disponibel för annat näringsliv. Här
finns en möjlighet att staden samarbetar med intresserade företag att
utveckla ett branschkluster i samverkan med företag och akademi.
Det är önskvärt att näringslivspolicyn formulerar en åtgärd till rätt
nämnd för att leda denna utveckling.
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På sidan 17 i förslaget till policy anges att varje stadsdelsnämnd ska
ha en tydlig kontaktväg för företagen in till staden gällande frågor
som rör stadsmiljön. Vi föreslår att denna formulering står angivet
som en tydlig åtgärd istället för som nu i löptext.
Förvaltningen gör bedömningen att det är olyckligt att förslaget till
policy använder begreppet fokusområden som är det begrepp som
översiktsplanen använder i ett helt annat syfte. Det bidrar till
begreppsförvirring och därmed minskad styrkraft.
Förvaltningen bedömer avslutningsvis att Farsta stadsdelsnämnds
beredskap är god för att hantera de ansvarsområden som läggs på
stadsdelsnämnderna. Nämndens beslut den 23 maj 2019 gällande
prioriteringar inom det lokala näringslivsarbetet i Farsta inrymmer
väl de uppdrag som förslaget till näringslivspolicy nu föreslår ska
implementeras i stadsdelsnämndens verksamhetsplan och budget för
kommande år.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilaga
Stadsledningskontorets förslag till Stockholms stads
näringslivspolicy
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