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Sammanfattning
I en skrivelse till nämnden av Christer H Sjöblom m.fl. (M)
ifrågasätts beskrivningen, i Stockholms stads verksamhetsberättelse
för 2017, av att Stockholm har ett gott företagsklimat. I skrivelsen
frågar de hur stadsdelsförvaltningen arbetar för att företagsklimatet
på Kungsholmen ska förbättras, vilka kontakter och arbetssätt
förvaltningen har gentemot de lokala företagen och
företagarföreningarna, vilken aktuell lägesbild som finns för hur
företagare upplever säkerhets- och trygghetssituationen på
Kungsholmen och om vilka planer och åtgärder som finns i
stadsdelens verksamhetsplan och budget för 2018 i syfte att
förbättra företagsklimatet på Kungsholmen.
Stockholms stad driver och samarbetar idag med flera regionala
nätverk och lokala företagsgrupper med fokus på att utveckla
regionens service mot näringslivet. På Stockholms stads webbplats
stockholm.se finns bland annat en lotsfunktion för företagare, som
ska göra det enklare att hitta rätt bland lagar och regler. På
webbplatsen finns även en företagsservice med E-tjänster,
information och olika sökfunktioner för alla förekommande
områden och frågor i syfte att underlätta företagandet.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings trygghets- och säkerhetsråd
har regelbundna möten för att avhandla lokala trygghetsfrågor och
andra aktuella frågor. I rådet ingår bl.a. representanter från Övre
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Kungsholmens företagarförening, ideella sektorn och representanter
från olika myndigheter.
Förvaltningen samarbetar även i ett nätverk, med representanter
från polisen, församlingar, psykiatrimottagningar med flera för att
skapa en lokal lägesbild sammansatt av respektive aktörs perspektiv
och att diskutera förslag på olika trygghetsskapande åtgärder för
alla som bor och verkar på Kungsholmen.
Förvaltningen deltar vid och ger ekonomiska bidrag till det årliga
evenemanget Kungsholmstorgs dag där lokala företagare deltar med
olika aktiviteter.
Ett uppdrag i Stockholms stads budget för 2018 har lett till en
aktivitet i Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan för
2018. Aktiviteten går ut på att förvaltningen kommer att bjuda in till
ett samråd med det lokala näringslivet för att undersöka
möjligheterna att träffas mer kontinuerligt för att utveckla
samverkan och etablera kontaktytor mellan nämnden, förvaltningen
och det lokala näringslivet. I frågor som nämnden inte ansvarar för
kan förvaltningen förmedla synpunkter och förslag vidare till
ansvarig förvaltning inom Stockholms stad.
Ärendet
I en skrivelse till nämnden av Christer H Sjöblom m.fl. (M)
ifrågasätter de beskrivningen i verksamhetsberättelsen för 2017, av
att Stockholm har ett gott företagsklimat då Stockholms kommun
fallit från plats 22 under alliansens senaste mandatperiod till plats
123 i Svenskt Näringslivs årliga ranking. De skriver också att det är
märkligt att det i Kungsholmens stadsdelsnämnds
verksamhetsberättelse påstås att nämnden har ett gott samarbete
med företagarna i området. Moderaterna har ,efter kontakt med en
av företagarföreningarna på Kungsholmen, istället fått intrycket av
att företagarföreningen upplever att det inte finns något samarbete
med stadsdelsnämnden. Moderaterna vill att ett näringspolitiskt
kansli inrättas, med en ansvarig näringslivssekreterare.
I skrivelsen ställer Moderaterna följande frågor till förvaltningen:
Hur arbetar stadsdelsförvaltningen för att företagsklimatet på
Kungsholmen ska förbättras?
Vilka kontakter och arbetssätt har förvaltningen gentemot de företag
och företagarföreningar som finns på Kungsholmen?
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Vilken aktuell lägesbild finns för hur företagare upplever säkerhetsoch trygghetssituationen på Kungsholmen?
Vilka planer och åtgärder finns i stadsdelens verksamhetsplan och
budget för 2018 för att förbättra företagsklimatet på Kungsholmen?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom socialtjänstavdelningen. Ärendet är
behandlat i rådet för funktionshinderfrågor 2018-04-12, i
förvaltningsgruppen 2018-04-12 samt i pensionärsrådet 2018-04-16.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I Stockholmsregionen finns flera lokala företagsgrupper och
regionala nätverk som staden antingen samarbetar med eller driver.
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 55
kommuner där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar
till regionen samt att öka servicen mot de lokala företagen vid den
kommunala myndighetsutövningen. Stockholm Business Region
(SBR) är ett helägt bolag till Stockholms stad som tillsammans med
sitt dotterbolag Invest Stockholm, ansvarar för att marknadsföra och
utveckla Stockholm som en plats för etableringar. SBR arbetar med
att informera om regionens fördelar, identifiera prospekt, ta hand
om förfrågningar och följa upp de etableringar och investeringar
som görs. Fokus ligger på att utveckla regionens service mot
näringslivet. Invest Stockholm bjuder kontinuerligt in till
frukostmöten med gäster från näringslivet och Stockholms stad. De
ansvarar även för Stockholms Innovationsstipendium som delas ut
varje år för att stötta nystartade företag.
I Stockholms stads budget för 2018 har Stockholm Business Region
AB getts i uppdrag att kartlägga möjligheterna för ökad tillväxt
inom respektive stadsdels geografiska område genom en lokal
näringslivsanalys. Analysen ska göras i samarbete med
kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.
Via paraplyorganisationen Företagsgrupperna i Stockholm (FGS)
samarbetar ett tjugotal lokala företagsgrupper med Invest
Stockholm för att långsiktigt skapa ett bättre informations- och
erfarenhetsutbyte och en förbättrad kontakt med politiker och
tjänstemän i Stockholms stad. De ansvarar för evenemanget ”Lotsen
bjuder in” och för kontinuerliga frukostmöten där företagare får
konkreta tips, inspiration och tillfälle till att knyta nya kontakter.
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Invest Stockholm samarbetar också med Connect, en ideell
organisation, med målet att stötta etablerade företag till hållbar
utveckling och tillväxt. Connect driver ”FöretagsAcceleratorn” som
är ett tillväxtprogram för små och medelstora företag riktat mot
entreprenörer med ambition och förmåga att växa.
Stockholms stad är också partner till Start-Up Stockholm som är
Sveriges största rådgivningscentrum för kostnadsfri affärs- och
innovationsrådgivning till alla som vill starta, bygga och utveckla
sitt företag eller sin innovationsidé. Start-Up Stockholm erbjuder ett
brett utbud av kompetensutvecklande seminarier och bedriver
program i start- och tidig tillväxtfas för företagare.
Stockholms stads lotsfunktion ”Företagslotsen” är en kostnadsfri
service för företagare som ska göra det enklare att hitta rätt bland
lagar och regler. Genom att vända sig till lotsfunktionen får man en
överblick över de tillstånd som verksamheten behöver.
Företagslotsens service ska leda till kortare handledningstider och
minimera antalet myndighetskontakter.
Stockholms stad ger ut ett nyhetsbrev ”Företagsnytt” med
information om aktiviteter, evenemang och beslut som påverkar
företagare. På Stockholms stads webbplats stockholm.se finns också
en företagsservice med E-tjänster, information och olika
sökfunktioner för alla förekommande områden och frågor i syfte att
underlätta för företagandet. Där kan företag få hjälp med att hitta
lokaler, mark, tillstånd, nätverk och arbetskraft.
Förutom SBR:s övergripande arbete har stadsdelsnämnderna, enligt
sitt reglemente, hand om samverkan och kontakter i lokala
näringslivsfrågor.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings trygghets- och säkerhetsråd
har regelbundna möten för att avhandla lokala trygghetsfrågor och
andra aktuella frågor. I rådet ingår representanter från Övre
Kungsholmens företagarförening, utbildningsförvaltningen,
Stadsmissionen, Svenska kyrkan, polisen, räddningstjänsten, SL och
förvaltningens preventionssamordnare samt stadsdelsdirektören
m.fl..
Under 2016 ingick Kungsholmens stadsdelsförvaltning en
samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Norrmalm, där
Kungsholmen ingår. Överenskommelsen följdes upp och
reviderades i början av 2018 och anmäldes till nämnden på mötet
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den 15:e mars. Genom sitt deltagande i trygghetsrådet har
företagarföreningen haft påverkansmöjligheter inför revideringen.
Förvaltningen samarbetar även i ett nätverk, med representanter
från polisen, församlingar, psykiatrimottagningar med flera för att
skapa en lokal lägesbild sammansatt av respektive aktörs perspektiv
och att diskutera förslag på olika trygghetsskapande åtgärder för
alla som bor och verkar på Kungsholmen.
Förvaltningen deltar vid och ger ekonomiska bidrag till det årliga
evenemanget Kungsholmstorgs dag där lokala företagare deltar med
olika aktiviteter.
Ett uppdrag i Stockholms stads budget för 2018 har lett till en
aktivitet i Kungsholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan för
2018. Aktiviteten går ut på att förvaltningen kommer att bjuda in till
ett samråd med det lokala näringslivet för att undersöka
möjligheterna att träffas mer kontinuerligt för att utveckla
samverkan och etablera kontaktytor mellan nämnden, förvaltningen
och det lokala näringslivet.
Inom ramen för de initiala kontakter som förvaltningen har haft
uppfattar förvaltningen att det framför allt finns ett intresse att
samverka kring trygghets- och trafik- och parkeringsfrågor.
När det gäller trafik- och parkeringsfrågor och andra frågor som
ligger utanför nämndens ansvar kan stadsdelsförvaltningen
förmedla synpunkter och förslag vidare till ansvarig förvaltning
inom Stockholms stad.
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
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