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§8
Näringslivspolicy för Stockholms stad
Yttrande till kommunstyrelsen
HL 2019/409

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stads nya näringslivspolicy ska ta ett nytt helhetsgrepp
kring näringslivsfrågor i staden. Detta görs genom att fokusera på
fyra separata områden vad gäller näringslivsfrågor. Staden ska
arbeta med tydligare roll- och ansvarsfördelning mellan nämnderna.
Förvaltningen ställer sig positiv till policyn men önskar samtidigt
ett förtydligande gällande hållbar tillväxt samt mer åtgärder
kopplade till attitydförändringar.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Anette Hellström m.fl. (M), Lara Siadat (MP),
Johan Vesterlund (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Henrik Åkerlund
(SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) lade fram ett förslag och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
"- Att delvis godkänna förvaltningens svar på remiss
- Att revidera näringslivspolicyn enligt denna skrivelse
Den näringslivspolicy som nu ligger ute på remiss består av en del
självklarheter och många delar oroväckande signalord. Istället för
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den föregående mandatperiodens fokus på en stad som håller
samman, som är demokratiskt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar, får vi nu ett dokument där kommunens huvuduppgift tycks
vara som ett servicecenter åt företag.
Goda förutsättningar för företagande är förstås en helt
okontroversiell fråga, och de förutsättningarna är ofta sådana som
hursomhelst ligger nära kommunens kärnuppgifter; att människor
ska ha bostad, utbildning, anställningstrygghet, välfärd och omsorg.
I en stad med trygga anställningar, god omsorg, satsningar på
utbildning och tillgång till bostäder finns det goda förutsättningar
att starta och driva företag, samt att hitta arbetskraft med relevant
kompetens. Men att lägga fram en policy som föreslår att ´Stadens
medarbetare ska verka med ett näringslivsperspektiv oavsett
funktion i staden´ visar på en oroande okunskap om stadens
anställdas villkor och huvuduppgifter.
Det är anmärkningsvärt att föreslagen näringslivspolicy vare sig i
syfte, mål, fokusområden eller i föreslagna åtgärder tar upp
näringslivets roll i klimatomställningen. Stadens näringslivspolicy
behöver ha sin utgångspunkt i att främja ett näringsliv som bidrar
till den stora omställningen till en fossilbränslefri och hållbar stad,
men detta perspektiv lyser med sin frånvaro.
Vidare menar Vänsterpartiet att en näringslivspolicy behöver
omfatta delar som både förbättrar de seriösa företagens möjligheter,
medarbetarnas arbetsvillkor och servicen till medborgarna.
Inspirerande exempel kan hämtas från föregående mandatperiod, då
bland annat den utvecklade äldreboendeplaneringen bidrog till att
stärka de seriösa aktörernas möjligheter att bidra till utbyggnaden
av äldreboenden och högre krav på arbetsvillkoren i den privata
hemtjänsten stärkte såväl de seriösa företagens
konkurrensmöjligheter som de äldres möjligheter att få
hemtjänstinsatser med högre kvalitet och utan utnyttjande av
personal."

Särskilt uttalande
Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.
"Stockholm har under lång tid stått stark på en global arena och
attraherat etablering av flera multinationella företag. Detta samtidigt
som flera inhemska företag har startat och vuxit. I internationella
mätningar för innovation och start-ups hamnar Stockholm ofta i
toppen.
Vi välkomnar ambitionen att stadens arbete för näringslivsfrågor nu
uppmärksammas ytterligare. Fler jobb behöver skapas och fler
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behöver ges möjligheter till ett arbete. Av särskild vikt är att stärka
arbetet med en inkluderande arbetsmarknad och hållbar utveckling
utifrån arbetet med Agenda 2030. Samtidigt kan vi konstatera att
det föreslagna dokumentet i stort inte utvecklar stadens
näringslivsarbete i någon större omfattning, utan i flera fall bara
formaliserar eller omformulerar redan pågående processer.
I de fall där policyn gör nedslag behöver uppdraget många gånger
förtydligas och prioriteras. Åtgärderna är ofta breda och
målsättningen för det övergripande praktiska tillvägagångssättet är
odefinierad. Som exempel har stadsdelarna tillsammans med
kommunstyrelsen och Stockholm Business Region sedan innan ett
uppdrag att samverka med det lokala näringslivet. Gällande detta
viktiga arbete skjuter policyn en eventuell utveckling på framtiden
genom att kort konstatera att det ska ske en samverkan, något som
redan idag ligger inom definierat uppdrag.
Samma konstaterande som redan idag är definierade går igen i
policyn – gällande såväl allt mellan stadsutveckling till
trygghetsfrågor. Det skulle kunna anses adekvat att ett dokument för
utvecklingen av stadens näringslivsarbete i princip inte bara
konstaterar nuvarande förhållanden.
I de enstaka fall policyn innehåller uppdrag som skärps saknas
viktiga överväganden. Dit hör frågan om kompetensförsörjning som
måste tydliggöras vidare. Den bristande matchningen på
arbetsmarknaden hotar på lång sikt Stockholms tillväxt och även
stadens behov av utbildad arbetskraft. Men bristen på matchning
skadar inte bara näringslivet på ett direkt sätt. Svårigheten att säkra
kompetensförsörjningen för stadens verksamheter är en akut
utmaning för vår egen organisation. Här måste staden fortsätta
stärka samverkan mellan gymnasieskolor, vuxenutbildningen och
universiteten för att möta utmaningarna. Att yrkesutbildningarna
ska hörsamma lokalt näringsliv är en god ambition, men samverkan
för att få en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning för
näringslivet måste vara tydligare definierad. Istället för
nedskärningar behöver vuxenutbildningen ges resurser för att öka
antal utbildningsplatser och möta såväl den enskildes efterfrågan
och de behov som närings- och arbetslivet har.
Policyn diskuterar frågan om arbetsplatser, dess lokalisering och
behovet av utveckling. Arbetet för att skapa fler arbetsplatser i
ytterstaden, särskilt de södra stadsdelarna, måste fortsatt prioriteras.
Det är samtidigt viktigt att förstå att bostadsförsörjningen är en
minst lika viktig del för ett växande näringsliv. När nu nya
prognoser visar ett kraftigt sjunkande såväl bostadsbyggande som
planerande för nya bostäder kommer det både hindra möjligheten
att rekrytera nationellt och internationellt. Detta riskerar i sin tur att
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försämra rörligheten på arbetsmarknaden.
Även avsaknaden av konkreta åtgärder för en förstärkt infrastruktur
och framkomlighet i staden och regionen drabbar näringslivets
möjligheter. Här är policyn förvånande passiv helt utan nya insatser.
Förslag om tidigarelagda investeringar i tunnelbana och en
flyginfrastruktur som möjliggör fler direktlinjer lyser helt med sin
frånvaro såväl i policyn som i den praktiska politiken.
Det är också viktigt att poängtera angelägenheten av utökade medel
för att kunna realisera de uppdrag som förvaltningarna redan idag
jobbar mot. Vi har kunnat se i flera av stadens verksamheter hur
skattesänkningar har fått gå före möjligheten för förvaltningarna att
bedriva ett gott och effektivt arbete.
Socialdemokraterna vill se ett offensivt och proaktivt arbete för
stadens näringslivsutveckling som skapar fler jobb, starkare och
hållbarare företag, bättre kompetensförsörjning och en mer
inkluderande arbetsmarknad. Vi konstaterar dock att den nu
föreslagna näringslivspolicyn, i avsaknad av mer konkreta insatser,
riskerar att bli hyllvärmare i en kontext där åtgärderna redan är
konstaterade och del av ett redan pågående arbete."

Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Sverigedemokraterna ser negativt på åtgärder som särbehandlar
vissa grupper i samhället. Lika villkor sett till möjligheter till
småföretagande ska gälla samtliga medborgare i Stockholm, oavsett
var de bor.
Med utgångspunkt i detta anser Sverigedemokraterna att punken om
särskilt främjande av småföretagande i ytterstadsdelarna bör strykas
ur policyn."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/409-4 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Näringslivspolicy svar på remiss
 HL 2019/409-1 Remissbrev - Näringslivspolicy för
Stockholms stad
 HL 2019/409-2 Remissunderlag - Näringslivspolicy för
Stockholms stad SLK tjut
 HL 2019/409-3 Remissunderlag- Näringslivspolicy för
Stockholms stad, bilaga
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