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Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen i Stockholms stad har remitterat
Näringslivspolicy för Stockholms stad (dnr KS 2019/273) till
samtliga stadsdelsnämnder samt berörda facknämnder, kommuner,
myndigheter och organisationer för yttrande.
Näringslivspolicyn är ett stadsövergripande måldokument som utgår
från kommunfullmäktiges mål som syftar till att lägga fast en
gemensam riktning för stadens näringslivsarbete.
I policyn presenteras fyra fokusområden där näringslivsperspektivet
behöver förstärkas. Policyn knyter också an till FN:s 17 globala mål
för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.
Förvaltningen anser att näringslivspolicyn skapar förutsättningar för
bättre livsvillkor i stadsdelsområdet och att den är ett stöd i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
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Bakgrund
Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit
fram ett förslag till näringslivspolicy för Stockholm. Ambitionen är
att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett
internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.
Ett gott företagsklimat bidrar till fler jobb, ökad arbetskraft och
ökad välfärd. Ett tydligt näringslivsperspektiv är därför viktigt för
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att staden ska attrahera olika företag att etablera sig i Stockholm,
både inhemska och internationella.
Staden har höga ambitioner för en fortsatt god välfärd och ett bra liv
i alla delar av Stockholm. Näringslivet är en viktig samarbetspart
för att uppfylla flera av kommunfullmäktiges mål, men också som
leverantörer och utförare av kommunala kärnverksamheter.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen.
Jämställdhetsanalys

Eftersom kvinnor har svårare än män att finna arbete i de stadsdelar
som har lägst andel sysselsatta är det viktigt att särskilt fokus läggs
på kvinnors möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.
Ärendet
Näringslivspolicyn är ett stadsövergripande långsiktigt
måldokument. Policyn utgår från kommunfullmäktiges mål om
att Stockholm ska vara en hållbart växande och dynamisk storstad
med hög tillväxt, ett gott företagsklimat och ett internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv.
Policyn syftar till att lägga fast en gemensam riktning för stadens
näringslivsarbete som ska gälla för stadens samtliga nämnder och
bolagsstyrelser. Policyn är i första hand ett internt dokument som
riktar sig till stadens alla medarbetare.
Policyn definierar inriktning och ansvarsområden för stadens
näringslivsarbete och ska tydliggöra hur samordning och samverkan
ska ske. Arbetet ska konkretiseras i nämndernas och
bolagsstyrelsernas verksamhetsplaner och bidra till ökad
måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål:
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En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.
Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett
internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

De övergripande målen för stadens näringslivsarbete har
specificerats genom fyra fokusområden där näringslivsperspektivet
behöver förstärkas:
1. Stimulera tillväxt och företagsamhet
2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens
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Varje fokusområde beskrivs med utgångspunkt utifrån valda
insatser som gör störst nytta, önskad effekt, åtgärder, samordning
och organisation.
Stockholms stad ska också vara ledande i genomförande av FN:s 17
globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Flera av
målen har en koppling till näringslivsutvecklingen och ska därför
bidra till att dessa mål uppnås.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen välkomnar en stadsövergripande näringslivspolicy.
Policyn skapar tydlighet om vad som ska uppnås, prioriterade
åtgärder, ansvar och hur samverkan ska ske.
Förvaltningen är positiv till de åtgärder som presenteras i policyn.
Under fokusområde 1, Stimulera tillväxt och företagsamhet,
fokuserar en åtgärd på ytterstadsdelarna. Förvaltningen anser att det
är särskilt viktigt att tillväxt och företagsamhet riktas mot de
stadsdelar som har högre andel arbetssökande jämfört med staden
som helhet. Det kan i vissa fall förutsätta att utbildningsinsatser
styrs mot boende i området för att matcha kompetenskraven. Ett
utvecklat näringsliv är även positivt för tryggheten, då fler
människor kommer att vistas i områdena. Förvaltningen ställer sig
positiv till att utveckla samverkan med Stockholm Business Region
(SBR) och andra relevanta aktörer.
Förvaltningen anser liksom policyn att alla medarbetare oavsett
verksamhet har genom sitt uppdrag en viktig roll i hur Stockholm
stad upplevs. Det handlar om bland annat om bemötande,
tillhandahållande av service och om kommunikationsinsatser som är
enkla att förstå och tillgänglig.
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För att åstadkomma en attraktiv stad som lockar människor, företag
och besökare behövs ett ökat byggande, som föreslås under
fokusområde 3. Förvaltningen anser att det är viktigt att vid
stadsplanering och i stadsutvecklingsprocesserna särskilt beakta de
förutsättningar som råder i ytterstadsdelarna. Ett exempel är att vid
bostadsbyggandet i de centrala delarna skapa möjligheter för
kommersiell verksamhet i bottenplan. Ökad service bidrar till både
ökad attraktivitet och trygghet i området.
Förvaltningen är även positiv till att staden intensifierar arbetet med
platssamverkan och ser med fördel på att arbetet initieras i
ytterstadsområdena. Platssamverkan som metod ökar delaktigheten,

Tjänsteutlåtande
Dnr ST 2019/242
Sida 4 (4)

vilket på sikt kan leda till ökad tillit och förtroende till samhället
och människor emellan. Ökat företagande i ytterstaden är också en
viktig del i det strategiska brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Detta arbete bygger på en väl utvecklad
samverkan mellan olika aktörer, exempelvis fastighetsägarna.
En förutsättning för företagens tillväxt och utveckling är tillgången
till arbetskraft med relevant kompetens. Det finns goda möjligheter
att i samverkan med olika aktörer utveckla bättre strukturer för att
matcha näringslivets behov av arbetskraft genom olika
arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.
Förvaltningen anser att näringslivspolicyn skapar förutsättningar för
bättre livsvillkor i stadsdelsområdet och att den är ett stöd i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
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