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Motion av Monika Lozancic (M) om kriminalitet som hinder för företagande i
Stockholm
Stockholms handelskammare har i mars 2016 presenterat en undersökning om kriminalitetens
påverkan på företagandet i rapporten Brottsplats Stockholm - Kriminaliteten hämmar
affärerna (2016:2). Rapporten pekar på en oroande utveckling i Stockholm där skillnaderna i
trygghet ökar mellan olika stadsdelar och mest i s.k. utanförskapsområden som kännetecknas
av hög arbetslöshet, låga inkomster och hög andel utrikes födda. Företag i
utanförskapsområden är i högre utsträckning utsatta för stölder, vandalisering, hot och våld.
Som en följd av detta uppger var fjärde företagare där att deras ekonomi har försämrats på
grund av utsattheten för brott och var tionde att de enbart av det skälet överväger att helt lägga
ner eller flytta verksamheten.
Förutsättningarna för företagande skiljer sig därmed av trygghetsskäl starkt åt beroende på var
verksamheten bedrivs. Kriminaliteten drabbar i första hand lokala företag och begränsar deras
förmåga att expandera och erbjuda nya arbetstillfällen. Kriminalitet blir därmed inte bara ett
resultat av, utan också en förklaring till högre arbetslöshet. Om inte företagarna, som skapar
arbetstillfällen och levande miljöer, kan bedriva verksamhet på just de platserna där de behövs
som bäst kan i förlängningen tryggheten försämras och integrationen bli lidande med ett
förvärrat utanförskap och negativ utveckling för Stockholm som följd. Detta är en utveckling
som vi inte kan acceptera.
Rapporten lyfter upp att företagsklimat och kriminalitet politiskt ofta behandlas som två
separata frågor, trots att brottsligheten har en direkt inverkan på företagens ekonomi, service
och utbud. När företagare listar hinder som finns för företagen kommer kriminalitet högt upp
(femte plats) och till och med före skattehöjningar, regelförenklingar och tillgång till
finansiering.
Inom staden arbetar dess helägda bolag Invest Stockholm Business Region AB för att
Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya
företag att starta och etablera sig i Stockholm. Som ett led i detta följs företagsklimatet upp
genom indikatorer som beslutats av kommunfullmäktige.
I syfte att snabbt uppmärksamma och sätta in verksamma åtgärder för att hindra en utveckling
där företagandet och företagsklimatet hindras på grund av kriminalitet föreslår jag att
kommunfullmäktige beslutar:
att

uppdra åt Invest Stockholm Business Region AB att skyndsamt ta fram en
indikator/indikatorer på trygghet kopplat till företagare där kriminalitetens
påverkan på företagandet inom olika stadsdelar redovisas särskilt.

att

uppdra åt Invest Stockholm Business Region AB att minst en gång om året
analysera och till kommunfullmäktige rapportera utfallet av mätningen.

att

uppdra åt Invest Stockholm Business Region AB att samtidigt med
rapporteringen av mätningen redovisa vilka verksamma åtgärder som vidtas av

staden och/eller andra aktörer i syfte att stävja kriminalitetens påverkan på
företagandet samt utforma åtgärder for att övervaka genomförandet.

Stockholm den 20 april 2016

Monika Lozancic (M)

