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Motton av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om Stockholms möjligheter
till ett ökat företagande hos nyanlända.
Stockholm är den snabbast växande staden i Europa. Det innebär bl.a. att Sveriges och
Stockholms befolkning ökar snabbt liksom antalet arbeten i framför allt storstäderna.
Dessvärre kräver de tillgängliga arbeten ofta en högre utbildning, vilket försvårar för många
att komma i arbete och bli självförsörjande. Utbildning som enda svar på arbetslöshet passar
inte alltid in på vad alla vill. Matchningsproblem försvårar ytterligare att relativt snabbt hitta
ett möjligt första arbete på arbetsmarknaden.
I en orolig omvärld har flera tusen människor sökt sin tillflyktsort till Sverige. Det ställer
givetvis krav på Sveriges kommuner och däribland Stockholm att kunna möta de behov som
finns och framförallt skapa förutsättningar för nyanlända att få sitt första jobb. Det behövs
fler vägar och alternativ till arbetsmarknaden. En väg in är ökade möjligheter till
entreprenörskap. En politik för fler jobb, går hand i hand med en politik som underlättar för
företagande och gör det enklare att anställa.
Vart femte nybildat företag startas av en person med utländsk bakgrund. Entreprenörer och
företagare med utländsk bakgrund har alltså stor betydelse för den svenska ekonomin och
tillväxten.
Det är viktigt att vi tar tillvara på den kompetens och de entreprenöriella drivkrafter som
finns i samhället. Svenskt Näringsliv senaste granskning av det lokala företagsklimatet visar
dessvärre på en kraftig försämring för Stockholmsregionen. Stockholm har sjunkit från 22 till
plats 48. Under Moderaternas tid vid makten i Stockholms stadshus så gjorde staden en resa
från plats 132 år 2006 till plats 22 år 2014, en förbättring på hela 110 placeringar.
När det gäller kommunpolitikernas attityder till företagande ligger Stockholm på plats 200 nästan 100 platser sämre än 2014. Ett bra företagsklimat är en förutsättning för att
människor ska våga investera i att starta och driva företag. Att Stockholm stad tappar stort i
företagsmätningar är mycket oroväckande, inte minst nu när vi nu står inför flera
utmaningar när det gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Stockholm som huvudstad ska gå i bräschen för ett företagsklimat i toppklass och tillvara på
människors dynamik, nyfikenhet och innovationslust. Med ett bra näringslivsklimat blir det
lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.
Mot bakgrund av det ovan anförda yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar följande:
att Stockholms stad ska eftersträva att ligga i framkant när det gäller att ta tillvarata
nyföretagsamheten hos nyanlända
att Stockholm stad ska vara bland topp fem kommuner i Svensk Näringslivs årliga
ranking av företagsklimatet i Sverige
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att uppdra till SBR att kartlägga de faktorer som försvårar, förhindrar och fördröjer
möjligheterna att starta eget. Samt komma med förslag på en efterföljande
åtgärdsplan
att staden tar initiativ till möten där nyanlända med intresse för företagande tidigt
får möjlighet till rådgivning
att Svenska för företagare, SFF utbildningen kompletteras med affärssvenska

Stockholm 29 februari 2016
Yvonne Fernell-lngelström (M)

