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Protokoll – Spånga-Tensta näringslivsråd
Närvarande:
Sus Andersson, ordförande
Celal Altun, vice ordförande
Björn Rydstedt, ledamot
Tommy Elofsson, Spånga företagarförening
Jan Westerberg, Spånga företagarförening
Håkan Rosander, Lunda Företagsgrupp
Fredrik Jurdell, stadsdelsdirektör
Charlotte Helmersson, utvecklingsstrateg, SDF
Dario Flygberg, Fastpartner
Ahmed Abdirahman, Stockholms handelskammare
Evrim Erdal, Stadsledningskontoret
Magnus Thulin, Stadsledningskontoret
Erik Helsing, Stockholm Business Region
Tidpunkt:
17 oktober 2019 kl. 10.00-12.30
Plats:
Fagerstagatan 15, Spånga
1. Mötet öppnande

Ordförande Sus Andersson hälsar alla välkomna och
öppnade sammanträdet.
2. Val av justerare

Sus Andersson och Håkan Rosander
3. Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Fagerstagatan 17
163 53 Spånga
stockholm.se

Protokollet från sammanträdet den 25 april godkändes och
lades till handlingarna.
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4. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslista, version två, godkändes.
5. Stockholms stads näringslivspolicy

Evrim Erdal och Magnus Thulin från Stadsledningskontoret
presenterade förslaget till näringslivspolicy för Stockholms
stad.
Remissen Stockholm stads näringslivspolicy är tidigare
utsänd. Stadsdelsdirektören föredrog tjänsteutlåtandet.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande
delades ut vid sammanträdet.

Näringslivsrådets synpunkter.
Rådet:
ställer sig positivt till en stadsövergripande
näringslivspolicy
efterlyser ett tydligare fokus på ytterstaden samt en
konkretisering av målen för ytterstaden.
efterlyser ett fokus på långsiktighet och hållbarhet för
företagandet i stadsdelen. Det är inte något självändamål
med ett stort antal nystartade företag om de inte är
livskraftiga.
vill ytterligare understryka vikten av företagandets
betydelse för stadens utveckling, välfärd och tillväxt
anser att stadsdelsnämnderna bör ha ett tydligt
uppdrag att samverka med näringslivet, kopplat till att
stadsdelsnämnderna har kunskap om lokala förhållanden
efterlyser tydligare gränsdragning mellan SBR och
stadsdelsnämndernas ansvar
framhåller vikten av utbildning och
kompetensutveckling för att kunna möta arbetsgivarnas
kompetensbehov
efterlyser att staden centralt lägger ett större fokus på
de grupper som är särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
framhåller att stadens förvaltningar/bolag tar ett aktivt
ansvar för näringslivsarbetet.
staden måste ligga i framkant avseende utbyggnad av
infrastruktur
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6. Näringslivsstrategi för Spånga-Tensta
Erik Helsing, SBR, gav en nulägesanalys över
företagsklimatet i stadsdelen. Presentation, Swecorapporten och områdesblad bifogas.

Protokoll
Sida 3 (4)

Ordförande berättade om Fasta stadsdelsnämnds
näringslivsstrategi. Prioriteringar inom det lokala
näringslivsarbetet i Fasta – underlag till verksamhetsplaner
under perioden 2019-2022 är tidigare utsänd.
Diskussion och inspel till Spånga Tenstas
näringslivsstrategi. Bland annat framfördes följande:
 Måste tas hänsyn till stadsdelens olikheter. Spånga,
Lunda och Tensta har olika prioriteringar och
förutsättningar.
 Trygghets- och säkerhetsfrågorna är centrala för
företagarna. De påverkar möjligheten för befintliga
företag att fortsätta verka och att locka etableringar.
 Öka inflödet av människor till stadsdelen.
 Markanvändning och tillgång till lokaler är viktiga
frågor. Brist på lokaler är en hämmande faktor för
näringslivsutveckling i stadsdelen idag.
 Infrastrukturen är viktig, såväl transporter som digital
infrastruktur.
 Engagera fastighetsägarna
 Fokusera på befintliga företag
 Om vi sätter siffermål ska det vara sådana som
stadsdelsnämnden kan påverka (smarta: specifika,
mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta). Möjliga
indikatorer som diskuterades: öka antal
anställda/arbetsställen totalt i stadsdelen/per företag
eller att öka sysselsättningsgraden.
 Målen ska vara av övergripande karaktär
 Levande, attraktiv & trygg stadsdel som ger
företagare möjlighet till etablering, utveckling och
tillväxt.

7. Rapporter
Lunda Företagsgrupp ska träffa stadsbyggnadskontoret för
att prata strategi för Lundas utveckling när förbifarten är
klar.
Spånga företagarförening planerar ett politikermöte ang.
trafiksituationen i Spånga centrum.
Fastpartner firar Tensta centrum 50 år i november.
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Ahmed Abdirahman bjöd in till The Global Villages
”Townhall meeting”, Stadshusmöten i lokalsamhället.
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Stockholms handelskammare har precis gett ut rapporten
"Stockholms transportsystem – 45 punkter för bättre
Stockholmstrafik”

8. Övrigt
Inte några övriga frågor.

9. Nästa möte
Nästa möte med näringslivsrådet planernas till den 29
november. klockan 08.00-10.00.

10. Ordförande förklarade mötet avslutat
Vid protokollet:

Charlotte Helmersson
Justerare:

Sus Andersson

Håkan Rosander

Bilagor:
1. Presentation av förslaget till näringslivsstrategi, Evrim Erdal
och Magnus Thulin, Stadsledningskontoret
2. Nulägesbeskrivning, Erik Helsing, SBR
3. Företagandet i Stockholms stad 2019, Sweco-rapport
4. Områdesblad 2019
Länk:
https://www.chamber.se/rapporter/stockholms-transportsystem45-punkter-for-battre.htm
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