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Protokoll Nr 1/2021
fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB
tisdagen den 9 februari 2021 kl. 16:00
Ledamöter

Anna König Jerlmyr (M) Ordförande
Arvid Vikman (S) Vice ordförande
Ulla Hamilton (M)
Patrik Silverudd (L)
Petra Schagerholm (MP)
Claes Nyberg (C)
Marie Jokio (S)
Aleksandar Zuza (S)
Rolf Brattström (V) §§10-13
Inga Näslund (S) §§1-9 ersätter Rolf
Brattström (V)

Suppleanter

Börje Häggman (M)
Ann-Katrin Åslund (L)
David Collste (MP)
Jonas Naddebo (C)
David Bruhn (KD)
Inga Näslund (S) §§10-13
Anders Larsson (S)
Kristina Öberg (S)

Övriga närvarande

Staffan Ingvarsson VD
Caroline Strand Tjänsteman
Hans Aspgren Tjänsteman
Daniel Carlsson-Mård Borgarrådssekreterare
Christina Grönskog Tjänsteman
Erica Grünewald Sekreterare

Justerare

Anna König Jerlmyr, Arvid Vikman Rindevall

Datum för justering
Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Erica Grünewald

Sid. 2 (5)

§ 1 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsesammanträdet den 8 december lades till handlingarna.

§ 2 Justering av röstlängd
Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.

§ 3 Utseende av protokollsjusterare
Jämte ordföranden Anna König Jerlmyr (M) utsågs Arvid Vikman Rindevall (S) att
justera dagens protokoll.

Beslutsärenden

§ 4 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB
SBR 2021/6
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Anta Stockholms Stadshus ABs förslag till finanspolicy under förutsättning av
koncernstyrelsens beslut den 1 februari 2021.
2. Beslutet ersätter tidigare beslutad finanspolicy (dnr 1.1.3-302/2019).
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Anmälningsärenden

§ 5 Rapport Starta Eget Stockholm 2020
SBR 2021/8
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande:

Att godkänna rapport avseende Starta Eget Stockholm 2020.

§ 6 Sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar 2020
SBR 2021/7
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang 2020.
2. Godkänna sammanställning av avslagna ansökningar av stöd till evenemang 2020.

§ 7 VDs resor i tjänsten 2020
Beslut fattade i enlighet med delegationsordningen
SBR 2021/5
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av beslut fattade enligt delegationsordningen.
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§ 8 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd
SBR 2021/9
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshindersrådets möte den 12 november 2020

§ 9 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region
SBR 2021/10
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business
Region

§ 10 VD rapporterar
Staffan Ingvarsson informerade i korthet om:
• Arbetet med återstarten av Stockholm när vaccineringen kommit så långt att det
är möjligt, planeringen är att det kan bli till sommaren.
• Med utgångspunkt i näringslivspolicyn stimulera tillväxten och företagsklimatet
• Underlätta tillsyns- och planfrågor på kort sikt i återstarten men också för att på
lång sikt nå målet att ha Sveriges bästa företagsklimat 2025
• Tillsammans med fastighetsägare och Visita Stockholm genomföra insatser för
att hjälpa City i återstarten.

§ 11 Muntlig rapport från Visit Stockholm
Caroline Strand informerade i korthet om:
• Preliminära siffror för antalet gästnätter 2020 visar att Stockholms län backade
med -55 %. Sverige backade totalt -36 %. De internationella gästnätterna
backade med -72 % och de inhemska med -45 %.
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År 2020 hade länet 6,9 miljoner gästnätter att jämföra med året innan då det var
15,3 miljoner.
Hotellnäringen i Sverige förlorade 14,7 miljarder i logiintäkter förra året, varav
7,1 miljarder inom Stockholms län.
Transportstyrelsens prognos för flygets återhämtning pekar på ett fortsatt tapp
på -55 % under 2021 och att flyget är tillbaka på 2019 års volymer tidigast år
2026.
Samarbete och dialog har inletts med tågoperatörer nationellt och inom det
europeiska ECM-samarbetet för att stärka vår tågstatistik. Verktygslådor för
marknadsföring och insikter ”Tool-Box” till tågoperatörerna arbetas fram.
Samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen kring besöksnäringens
kompetenskrav i syfte att kunna styra utbildningsinsatser rätt utifrån behov.
Handelns omställning som påbörjats redan innan pandemin påskyndas, varor till
hemmet går bra medan andra varor till arbete, fest och resor går sämre.
Restaurangerna har det fortsatt tufft med ett omsättningstapp på -60 % sedan
den 1 mars 2020.
Ny design på webbplatsen för besökare och talanger har lanserats i januari,
visitstockholm.com. En viktig prioritering för webben är att den ska vara
användbar för besöksnäringen.
Arbetet med återstarten av Stockholm som ska planeras nu och komma igång så
snart omständigheterna medger att det går att öppna upp staden.

§ 12 Muntlig rapport från Invest Stockholm
Hans Aspgren informerade i korthet om:
• Den nya avtalsperioden för SBA, 2021-2025. Verksamhetsplanen för 2021
epostas till styrelsen.
• NKI-arbetet fortsätter och kommer från och med i år också att omfatta ett
nöjdupphandlingsindex.
• Inom investeringsfrämjande fortsätter det sk. retention- och expansionsarbetet
inom strukturen för ett Key Account Mananger system (KAM) för alla
medlemskommuner inom SBA i syfte att ha en utbredd dialog med de
utlandsägda företagen.
• Inom marknadsföringen fortsätter kommunikationen mot potentiella
investerare, företag och talanger om än digitalt så länge pandemin pågår.
• Fokus inom Connect Sweden-samarbetet är återetableringen av flyglinjer till
Arlanda.

§ 13 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.
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