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Protokoll Nr 1/2022
fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholm Business Region AB
tisdagen den 8 februari 2022 kl. 16:00
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Justerare
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Sekreterare

Erica Grünewald
Stockholm Business Region AB
Stockholm Stad
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§ 1 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsesammanträdet den 7 december lades till handlingarna.
§ 2 Justering av röstlängd
Genomgång av närvaro samt utseende av tjänstgörande suppleanter.
§ 3 Utseende av protokollsjusterare
Jämte ordförande Anna König Jerlmyr (M) utsågs Arvid Vikman (S) att justera dagens
protokoll.
Beslutsärenden

§ 4 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv 2022
Program för verksamhet som utförs av privata utförare, Stockholm stads EU-policy,
Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad
SBR 2021/239
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Stockholm Business Region antar Program för verksamhet som utförs av privat
utförare.
2. Stockholm Business Region antar Stockholms stads EU-policy samt att i nära
samverkan med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen utarbeta och anta egna
riktlinjer för sitt EU-policyarbete.
3. Stockholm Business Region godkänner Krav för bilar i upphandling av
transporttjänster.

Anmälningsärenden

§ 5 Stockholms Innovationsstipendium 2021.
Anmälan av presidiebeslut
SBR 2021/198
Beslut
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Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av presidiets beslut beträffande utdelning av Stockholms
Innovationsstipendium 2021.

§ 6 Stockholms Accelerationsstipendium 2021
Anmälan av presidiebeslut
SBR 2021/197
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av presidiets beslut beträffande utdelning av Stockholms
Accelerationsstipendium 2021.

§ 7 Samordningsprojekt av tre VM- och EM mästerskap 2022-2025
Handbolls-VM (herr) 2023, ishockey-VM (herr) 2025 och förstudie om en ansökan om
fotbolls-EM (dam) 2025
SBR 2022/17
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna Stockholm Business Regions förslag till inriktning för samordningsprojektet.

Sid. 5 (7)

§ 8 Rapport Starta Eget Stockholm 2021
SBR 2021/245
Beslut
Förelåg två förslag till beslut.
Att ärendet skulle behandlas på sammanträdet samt att ärendet skulle återremitteras efter
förslag från Arvid Vikman m.fl. (S) och Rolf Brattström (V).
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande:
1. Att ärendet ska behandlas på sammanträdet.
2. Att godkänna rapport avseende Starta Eget Stockholm 2021.
Reservation angavs av Arvid Vikman m.fl. (S) och Rolf Brattström (V)
"Vi välkomnar återrapportering av den nya kundvalsmodellen för företagsrådgivning.
När bolaget genomför den här typen av förändringar är det viktigt att det finns rutiner för
att genomföra gedigen uppföljning och utvärdering. Vi har i flera turer kring denna fråga
sett underlag som inte kunnat ge en fullgod bild av konsekvenserna. Bolaget skulle
behöva arbeta fram en norm för hur utvärderingar ska se ut som sedan används som
standard. Det behövs för att styrelsen ska kunna ta sitt fulla ansvar. Tyvärr kan vi
konstatera att många av de frågetecken och farhågor som vi lyfte i början av processen
fortfarande kvarstår.
Det är positivt att statistik samlas in för att kunna utvärdera insatser över tid. Som
rapporten konstaterar är jämförelser med tidigare tidsperioder svårt, både på grund av
det i grunden förändrade arbetssättet för modellen men också på grund av den globala
pandemin m.m. Med mindre strukturella förändringar och en mer stabil omvärld kan
dock statistikinsamling vara ett kraftfullt utvärderingsverktyg och fungera som
beslutsunderlag i den fortsatta processen för utvärdering av modellen. Vi ser dock några
uppenbara punkter där insamlingen behöver kompletteras, eller om data redan finns
redovisas för styrelsen.
Företagen är viktiga för Stockholm. Därför måste de medborgare som vill ha hjälp och
stöd i processen att starta företag måste få bästa tänkbara stöd i Stockholm. För att veta
hur stödet fungerar måste vi också veta vad de som använder tjänsterna tycker. Det bör
vara ett grundfundament i utvärderingen av systemet och vara en kvalitetsfaktor i
utformningen framåt. I majoritetens målsättning för den nya modellen finns detta dock
inte med som parameter. Där beskrivs syftet endast som att få fler företag som erbjuder
tjänsten. Med den bakgrunden är det lättare att förstå att modellen inte heller utvärderas
utifrån kundernas nöjdhet. Här behöver dock syftet förtydligas och skrivas om för att
riktas mot den enskilde företagaren i mycket större utsträckning.
En av våra farhågor vid införande av systemet var bristen på verktyg och möjlighet till
styrning av de prioriterade grupper kommunfullmäktige pekat ut som viktiga att nå vid
nyföretagande. Här kan vi konstatera trots tidigare revideringar av modellen saknas
adekvata verktyg. Att det finns leverantörer som idag har ett fokus på några av dessa
grupper är bra, hur väl deras arbete fungerar kan vi tyvärr inte utläsa då andelen av den
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prioriterade grupperna som sökt eller fått företagsrådgivning inte redovisas. Ett
inneboende problem för modellen är även den dag dessa leverantörer upphör eller byter
inriktning för sin tjänst, staden riskerar då stå med medel för företagsrådgivning och
utpekade grupper dessa ska riktas till men helt utan en faktisk tjänst eller verktyg för att
kunna prioritera dessa. Vi önskar därför att rapporten redovisar i vilken grad modellen
har levererat företagsrådgivning mot de prioriterade grupperna för över tid kunna
utvärdera effektivitet för detta mål.
En annan farhåga som vi lyfte vid införande av modellen var de ekonomiska
konsekvenserna för bolaget. Gällande kostnader för tjänsten är det positivt om samma
kvalitet kan upprätthållas för ett lägre pris, så länge arbetsvillkor samt tillgänglighet
m.m. inte försämras. Vi finner det dock något besvärande att rapporten både konstaterar
att en prisjämförelse mellan den tidigare och nuvarande modellen princip inte är möjlig
samtidigt som en sådan prisjämförelse redovisas. De ekonomiska konsekvenserna för
bolaget blir som befarat därför mycket svårt att följa både inför och nu efter beslutet om
ny modell har genomförts. Vidare skulle vi se det som värdefullt om rapporten kunde
redovisa hur stor del av de budgeterade medlen för modellen som brukats under året.
Till sist vill vi lyfta frågan om kvalitetssäkring. Som tidigare nämnt ser vi att servicen
huvudsakliga syfte är att leverera en tjänst till medborgarna, brukarnas nöjdhet är därför
fundamental. Vi önskar att rapporten redovisar hur kvalitetssäkringen av leverantörerna
sker nu när modellen är på plats och har redan har revideras för att nå önskade resultat.
Även om utgångspunkten är att alla leverantörer gör ett gott och korrekt arbete ser vi det
som viktigt att även bolaget redovisar hur det förebyggande arbetet mot oegentligheter
går till. Vi har nyligen uppmärksammats om aktörer inom vuxenutbildningen som
misstänkt för oegentligheter. När det är allmänhetens medel som ska betalas ut till
företag och föreningar är det därför alltid viktigt med kvalitets- och
kontrollmekanismer."

§ 9 VDs resor i tjänsten 2021
SBR 2021/230
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna anmälan av beslut fattade enligt delegationsordningen.

§ 10 Sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar 2021
SBR 2021/229
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
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1. Godkänna sammanställning av stöd till evenemang 2021.
2. Godkänna sammanställning av avslagna ansökningar av stöd till evenemang 2021.

§ 11 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd 2021
SBR 2021/9
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna protokollet från funktionshindersrådsmötet 18 november 2021.

§ 12 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region
SBR 2021/236
Beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Godkänna bilagd redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business
Region.

§ 13 VD rapporterar
Staffan Ingvarsson informerade i korthet om:
 Stadens lättnadspaket för näringslivet, mer information skickas med e-post till
styrelsen.
§ 14 Muntlig rapport från Visit Stockholm
Caroline Strand informerade i korthet om:
 I morgon 9/2 släpps restriktionerna och Stockholm öppnar upp. Prognosen för
antalet gästnätter 2021 var 9 miljoner och resultatet för hela året landade på drygt
9,2 miljoner gästnätter. Prognos för 2022 är 12 miljoner gästnätter.
 Under de sista månaderna 2021 ankom det fler tåg till Stockholms Central än
under motsvarande period 2019.
 Bokningsläget på hotellen per den 1 februari är fortfarande lågt och rör sig inte så
snabbt uppåt. Stora evenemang och möten är betydande och bokar upp mycket i
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Stockholm, t ex vid Stockholm+50 i juni är 35 % av stadens hotellkapacitet
uppbokad och under Lollapalooza har det bokats upp 12 % per idag.
”Stockholm exploderar av aktivitet”, med avstamp i alla förberedelser
genomförda 2021 som nu ska aktiveras med fokus på marknadsföring nationellt
och på närmarknaderna. Närmast marknadsförs sportlovsveckor i Stockholm.
Omställning Stockholm – hitintills har 110 företag har deltagit i projektet som
syftar till att rusta näringen långsiktigt med kunskap, ta till sig digitaliseringen
och utveckla evenemangsnäringen för att kunna ta affärer.
Attraktion Stockholm som syftar till att slätärka samverkan mellan akademi,
näringsliv och staden för att attrahera stora möten och kongresser till Stockholm.
Position Stockholm City som arbetar med platsutveckling för livskraftiga
stadsmiljöer
För 2022 beräknas 300 kryssningsfartyg anlöpa Stockholms hamnar och 450
utställningar och evenemang är redan upplagda i Visit Stockholms kanaler.

§ 15 Muntlig rapport från Invest Stockholm
Anna Gissler informerade i korthet om:
 Målet för antalet investeringar 2021 var 15 stycken, utfallet blev 24 stycken. Den
största investeringen har ett värde om 2,6 miljarder kronor. Målet för 2022 är 25
stycken investeringar.
 För investeringar inom SBA-regionen (53 kommuner) har de största områden
varit finans, ICT, handel men också avancerad produktion som flyttats hem från
Asien under pandemin. De länder som flest investeringar kommer ifrån är
Tyskland, Danmark och USA.
 Creative Tech Week som genomfördes i november med deltagare inom gaming,
musik, e-sport och mode.
 Stockholm ScaleUp Program som vänder sig till män och kvinnor med utländsk
bakgrund för att stötta tillväxten i tidiga och mindre bolag.
 Fokus på Stockholm som Impact Capital och de bolag som bedriver verksamhet
med ett samhälleligt syfte som kopplar till något av FNs hållbarhetsmål.
Stockholm är ledande i Europa mätt i riskkapital som satsas på StartsUps inom
impact-sektorn.
 Fortsatt satsning i sommar på entreprenörsutbildning för ungdomar inom ramen
för stadens satsning på feriejobb till unga
§ 16 Övrigt
Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.
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