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UPPFÖLJNINGSRAPPORT NÄRINGSLIV
För att nå resultat och sammanhållet kunna kommunicera hur arbetet med att stötta
näringslivet fortskrider kommer stadsledningskontoret samlat följa arbetet. I samband med
stadens tertialrapporter och verksamhetsberättelse ska en särskild näringslivsrapport tas fram
som beskriver rådande läge i stadens näringslivsarbete med näringslivspolicyns fyra
fokusområden som grund. Underlaget för den uppföljningen utgör ett komplement till
ordinarie rapportering i ILS och omfattar uppdrag, direktiv och aktiviteter i budget 2022 som
bedöms vara av vikt för att samlat ge en bild av pågående näringslivsarbete.

Nämnd
Stadsdelsnämnderna, Kungsholmen

Kontaktperson för eventuella frågor
Marianne Dowander

Telefon
08 508 08 757

E-post
marianne.dowander@stockholm.se

Uppföljning av direktiv och aktiviteter med näringslivskoppling i
budget 2022
Beskrivning (mål och syfte)
Detta underlag utgör ett komplement till ordinarie uppföljningen i ILS. Syftet är att få utförliga
svar om pågående uppdrag, aktiviteter och processer samt vad dessa syftar till. Rubrikerna är
satta utifrån näringslivspolicyns fyra fokusområden som bedöms vara aktuella för respektive
nämnd och bolagsstyrelse. Besvara följande frågor nedan i textrutorna (klicka här för att ange
text).

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet
Beskriv samverkan med det lokala näringslivet inom stadsdelsnämndens geografiska område.

Samverkan sker genom regelbundna samverkansmöten med företagarföreningarna i
stadsdelen, genom trygghets- och säkerhetsråd samt platssamverkan.
Beskriv nämndens arbete med ”Växla upp Stockholm”
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Förvaltningen samverkar med Stockholm Business Region och lokala företagarföreningar.
Vid behov slussas företagare vidare till stadens olika förvaltningar och bolag samt till
Start.stockholm/företagsservice.

2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
Hur sker samverkan med socialnämnden, rättsvårdande myndigheter och skatteverket i arbetet mot
den svarta ekonomin och organiserad brottslighet i näringslivet?

Under tertialet har förvaltningen fokuserat på att öka kunskapen om välfärdsbrott hos
socialtjänstavdelningens enhetschefer genom spridning av Att upptäcka, utreda och
förebygga välfärdsbrott – handlingsplan 2022-2025. Eftersom arbetet med välfärdsbrott
ska genomsyra hela organisationen i alla led kommer en liknande presentation att hållas
för förvaltningsledningen.
Genom uppföljning av upphandlingar.
I övrigt följer förvaltningen socialtjänstens och polisens rutiner.

3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

Beskriv nämndens arbete med att utveckla stadens renodlade verksamhetsområden med hänsyn till
näringslivet, beskriv också eventuell samverkan med andra nämnder och bolag i det arbetet.

Enligt Jacob Broman, SLK, berörs inte Kungsholmen SDN av detta, varför frågan lämnas
obesvarad.

Hur samverkar och utvecklar nämnden arbetet med platssamverkan och platsaktivering på
prioriterade platser eller områden för att skapa en trygg närmiljö för det lokala näringslivet?

I platssamverkan för Hornsbergsstrand, Fridhemsplan och för Stadshagen bjuder
förvaltningen in verksamheter från näringslivet som verkar inom ramen för stadsdelens
platssamverkansområden. Här får de möjlighet att bidra med sin lägesbild, kunskap och
behov, vilket i sin tur kan fångas upp av staden eller annan aktör som har rådighet inom
just det området. Även de verksamheter från näringslivet som inte deltar i platssamverkan
kan antas få fördelar av samverkan då arbetet förväntas bidra till en tryggare närmiljö på
sikt.

Hur samverkar nämnden för att underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet?
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Flera företagare, kulturutövare och medborgare deltog aktivt under nationaldagsfirandet i
Rålambshovsparken i juni.
Föreningsbidrag ges bl a till Konstrundan på Kungsholmen.
Hyreskostnader för möteslokaler reduceras.

Hur sker samarbetet med att bistå i Stockholm Business Region ABs och
arbetsmarknadsnämndens arbete för ökad hållbar tillväxt och företagande inom stadsdelens
geografiska område?

Dialogmöten arrangeras, genomförs och följs upp.
Vid behov bjuds stadens olika förvaltningar och bolag in som föreläsare och till dialog vid
samverkansmöten med företagarna.

Hur sker samarbetet med Stockholm Business Region AB att stärka dialogen med företag och
branscher om deras behov och hinder för tillväxt?

Genom nätverksmöten, samt se svar på frågan ovan

Övriga upplysningar
Klicka här för att ange text.

