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Nyföretagarrådgivning
Kundvalsmodellen Starta eget Stockholm

Stockholm Business Regions förslag till beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

Kvarvarande medel från 2020 års budgetram ska överföras till 2021 års budget avseende
nyföretagarrådgivning.

Staffan Ingvarsson
Erica Grünewald

Ärendet
I september 2019 fattade styrelsen för Stockholm Business Region beslut om att införa en
kundvalslösning för nyföretagarrådgivning utifrån framtagen rapport, ”Kundvalsmodell för
nyföretagar- och innovationsrådgivning i Stockholms stad”.
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Kundvalsmodellen finansieras inom en årlig ram vilken fastställs i stadens budget. För
perioden juli-december 2020 uppgår budgeten till 2,9 mnkr. SBR är i kundvalsmodellen
ansvarig för auktorisation, uppföljning och kvalitet och ersätter auktoriserade leverantörer för
nyföretagarrådgivning utifrån beslutad ersättningsmodell.
Kundvalsmodellen lanserades i juli månad och har i början av november 34 auktoriserade
leverantörer registrerade. Den pågående pandemin har dock påverkat uppstarten av
kundvalsmodellen och så även kunders och leverantörers möjligheter att mötas för rådgivning
även om den snabba digitaliseringen erbjudit nya möjligheter.
SBR ser i spåren av pandemin ett möjligt ökat behov av nyföretagarrådgivning under 2021.
Per dagens datum går det inte att fastställa omfattningen på eventuella kvarvarande medel för
nyföretagarrådgivning per den 31/12 2020. Bolagets bedömning är dock att det på grund av
pandemins begränsande effekt under 2020 kommer det troligen att finnas medel kvar inom
ramen för 2020 års budget.
Bolaget anser mot bakgrund av pandemin och det förmodade ökande behovet av
nyföretagarrådgivning att det är av vikt att kvarvarande medel från 2020 års budgetram för
nyföretagarrådgivning balanseras till 2021 års budget för ändamålet.
Med anledning av pandemin och det därför inte varit möjligt att genomföra alla de aktiviteter
som medlen är avsedda för anser SBRs revisorer Ernst & Young, efter konsultation, att
kvarvarande medel kan balanseras till 2021 års budget.
SBR föreslår därför styrelsen besluta att kvarvarande medel från 2020 års budgetram ska
överföras till 2021 års budget avseende nyföretagarrådgivning.

Stockholm Business Region AB
Stockholms stad
Drottninggatan 33, Box 16282, 103 25 Stockholm
www.investstockholm.com / www.visitstockholm.com /
www.stockholmbusinessregion.se

2 (2)

