Protokoll
Sida 1 (7)

Protokoll Nr 2/2021
fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB
tisdagen den 9 mars 2021 kl. 16:00
Ledamöter

Anna König Jerlmyr (M) Ordförande
Arvid Vikman (S) Vice ordförande
Ulla Hamilton (M)
Patrik Silverudd (L) §§7-14
Petra Schagerholm (MP)
Claes Nyberg (C)
Marie Jokio (S)
Aleksandar Zuza (S)
Rolf Brattström (V)
Ann-Katrin Åslund (L) §§1-6 ersätter Patrik
Silverudd (L)

Suppleanter

Börje Häggman (M)
Ann-Katrin Åslund (L) §§7-14
David Collste (MP)
David Bruhn (KD)
Inga Näslund (S)
Anders Larsson (S) §§4-14
Kristina Öberg (S)

Övriga närvarande

Lars Riddervik Lekmannarevisor
Jenny Göthberg Aukt revisor §§1-7
Jonas Zachrisson Revisor
Staffan Ingvarsson VD
Daniel Carlsson-Mård Borgarrådssekreterare
Erica Grünewald Sekreterare
Hans Aspgren Tjänsteman
Caroline Strand Tjänsteman
Christina Grönskog Tjänsteman

Justerare

Anna König Jerlmyr, Arvid Vikman

Datum för justering
Paragraf

§§1-14

Sekreterare

Erica Grünewald
Stockholm Business Region AB
Stockholm Stad
Drottninggatan 33, Box 16282, 103 25 Stockholm
Stockholmbusinessregion.se / investstockholm.com / visitstockholm.com
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§ 1 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsesammanträdet den 9 februari lades till handlingarna.
§ 2 Utseende av protokollsjusterare
Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.
§ 3 Justering av röstlängd
Jämte ordföranden Anna König Jerlmyr (M) utsågs Arvid Vikman (S) att justera dagens
protokoll.
§ 4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionen och Ernst & Young
Lekmannarevisor Lars Riddervik (M) summerade Stadsrevisionens uppdrag där
granskningen fokuserar på om verksamheten bedrivits enligt kommunfullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. En samlad
bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit
tillräcklig.
Jenny Göthberg från Ernst & Young summerade 2020 års revisionsinsats avseende
delårs- och bokslutsgranskningen samt den interna kontrollmiljön kopplat till den
finansiella rapporteringen. En samlad bedömning visar på att processerna är
tillfredställande och att inga rekommendationer kvarstår. Ernst & Young har granskat
och godkänt årsredovisningen som presenterades för styrelsen.

Beslutsärenden

§ 5 Stadsrevisionens årsrapport 2020
SBR 2021/11
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens årsrapport 2020.
2. Godkänna och överlämna detta tjänsteutlåtande till Stadsrevisionen som svar på
Stadsrevisionens årsrapport 2020.
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§ 6 Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2020
SBR 2021/28
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslutet 2020.

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2020 för Stockholm Business Region
AB
SBR 2021/12
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2020
för Stockholm Business Region AB till Bolagsverket.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.
Särskilt uttalande angavs av Rolf Brattström (V) och Elisabeth Löfvander (V)
"I årsredovisningen framgår initialt att verksamheten påverkats mycket av Covid-19
pandemin. Men därutöver ser den ut som vilken årsredovisning som helst. Det framgår
inte av Årsredovisningen/förvaltningsberättelsen att 2020 var ett riktigt dåligt år. Den
liksom revisionsrapporterna är förvånansvärt bekymmersfria. Pandemin har slagit hårt
och rakt ned i bolagets mål som ägardirektiven ger uttryck för. Nyföretagarrådgivningen
har stangerat, flyglinjer pausar eller upphör, hotellövernattningar har minskat drastiskt,
restauranger har det mycket svårt, investeringar till Stockholm verkar stå stilla.
Fastighetsmarknaden har stelnat. Internationella konferenser, och kryssningsfartyg
verkar har upphört. Vi saknar en plan B. Det är bra att bolaget har verkat för bättre
tågförbindelser med andra Europeiska städer. Men det räcker inte. Vi saknar
utvärdering/kommentarer om kundval företagsrådgivning. Hur har Nöjd
Medarbetarindex utvecklats sedan senaste redovisningen? Företagsdialogen med
stadsdelarna omnämns kortfattat. En utförligare redovisning av hur det viktiga arbetet
genomförts saknas. Vi saknar utvärdering/kommentarer om nedläggning av turistbyrån,
utöver att det gett en besparing på 2,5 miljoner. En utförligare beskrivning av bolagets
arbete med livescener och nattklubbar efterlyses även. VD har under året delvis arbetat
åt Stadsledningen med pandemiberedskap. Det vore på sin plats att redovisa
omfattningen i årsredovisningen."
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§ 8 Utfallsrapport till årsbokslut 2020 för koncernen Stockholm Business Region
SBR 2021/13
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna utfallsrapport avseende årsbokslut 2020 för koncernen
Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.
2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Redovisning av 2020 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm
Business Region
SBR 2021/14
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna uppföljning av internkontrollplan samt bedömning av bolagets interna
kontroll, enligt bilaga 1.

Anmälningsärenden

§ 10 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region
SBR 2021/15
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business
Region.
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§ 11 VD rapporterar
Staffan Ingvarsson informerade i korthet om:
 Stadens interna seminarium den 18 februari med 450 deltagare för att starta
arbetet med att växla upp Stockholm och implementeringen av
näringslivspolicyn i det arbetet.
 De förlängda åtgärder och stöd som staden beslutat om för att stötta näringslivet
under 2021, satsningar till ett värde om närmare 100 miljoner kronor.
 Stadens gemensamma arbete med näringslivet och den kulturförflyttning som
pågår för att stärka det arbetet.
§ 12 Muntlig rapport från Visit Stockholm
Caroline Strand informerade i korthet om:
 Årets första inkvarteringsstatistik visar att gästnätterna minskade med -61 % och
antalet flygpassagerare med -87 % jämfört med samma månad 2020.
 Av alla kommersiella gästnätter i Stockholms län är 95 % på hotell.
Bokningsläget för hotellen per den 1 mars och för mars månad var 13 %, ett
normalt år brukar det vara 4-5 gånger högre.
 En tydlig efterfrågan på resor till storstaden. Enligt en undersökning gjord för
Visit Britain av TCI Research som omfattade 14 marknader och med 8 000 svar
framkom att storstaden är en sannolik destination för nästa utlandsresa. Intresset
var störst bland kineser, spanjorer och italienare, där upp till 61 % visade intresse
för en storstadsresa.
 Evenemangsbranschen som är hårt drabbade, vilket slår hårt på
investeringsförmåga och kompetensförsörjningen inför återstarten. Konkurrensen
mellan städer gällande värvarinsatser för evenemang har blivit starkare.
 Bolaget arbetar i samverkan med besöksnäringen, handeln och fastighetsägarna
för att skapa hopp samt genomföra aktiviteter och säkra beredskap för återstarten.
 Projektet Omställning Stockholm som hjälper små och medelstora företag i den
digitala omställningen.
§ 13 Muntlig rapport från Invest Stockholm
Hans Aspgren informerade i korthet om:
 Omvärlden som är starkt påverkad av pandemin, det globala BNP beräknas ha
minskat med -4 % och i Sverige föll det med -2,8 % under år 2020.
 En viktig signal är det kombinerade inköpschefsindex som steg till 62,4 i
februari, där ett värde över 50 indikerar att det är bättre än månaden innan.
 IMF ser ljust på framtiden i och med vaccineringarna och spår en global ökning
av BNP med +5,5 %.
 Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer stiger, men det finns kraftiga
variationer mellan olika näringsgrenar; tillverkningsindustrin och
uppdragsverksamhet inom tjänstesektorn går bra medan besöksnäringen har det
tuffare.
 Konjunkturindikatorn för Stockholms län Q4 2020 visar konjunkturen
normaliserats, även om läget är fortsatt svagare än normalt. Företagens
förväntningar och planer för Q1 2021 visar dock att fler ser ljusare på framtiden.
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Nyföretagandet i Stockholms län har ökat med +7 % jämfört med 2019.
Konkurserna har minskat med -5 % jämfört med 2019. Enligt en rapport från
Svenskt Näringsliv har 10 000 utrikesfödda företagare i Sverige gått i konkurs
eller lagt ned verksamheten sedan pandemin bröt ut.
Knappt hälften av alla varsel i Sverige är inom Stockholms län, och av personer
som berörts av korttidsarbete finns ca 30 % i Stockholms län
Arbetslöshetsutvecklingen i Stockholm följer utvecklingen i riket.
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande hög, trots en viss förbättring under hösten.
För de utrikes födda, biter sig också arbetslösheten fast på en hög nivå.
Långtidsarbetslösheten ökar.
Globalt föll investeringsfrämjande med 42 % år 2020, jämfört med 2019.
Sektorerna ICT/Tech, Lifescience och New Materials går starkast, logistik inom
e-handel går också starkt liksom avancerad tillverkning.

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