



som görs samt att mäta förflyttningar på Stockholms position som
besöksdestination. Målgruppsanalysen e-postas ut till styrelsen.
Näringsdepartementet har sänt ut en remiss till 250 remissinstanser gällande
besöksnäringsutredningen – En samlad politik för hållbar turism och växande
besöksnäring.
Länk till Visit Stockholms svar:
https://www.regeringen.se/497211/contentassets/7235ba0cf25d47f8ac212f9d590e
2afc/visit-stockholm.pdf.
Länk till utredningen:
https://www.regeringen.se/4addac/contentassets/153ef49a58224148be5ae509ebb6
19b0/sou-2017_95-webb.pdf.
Antal kryssningsanlöp beräknas till 270 stycken under året med cirka 650 000
passagerare. Ordföranden, tillika ordförande i Stockholms Hamnar rekommenderar
appen Cruise Stockholm: https://itunes.apple.com/se/app/cruisesthlm/id443181588?mt=8.

§ 18. Muntlig rapport från Invest Stockholm
Anna Gissler informerade i korthet om:
 Under perioden har Invest Stockholm bidragit till 10 landade investeringar och
arbetar med 3 stora datacenterförfrågningar. För datacenter arbetar man med de två
stora hubbarna Sandviken/Gävle och Norrköping/Linköping.
 Under våren har en NKI konferens hållits med 250 deltagare från SBA kommuner
och statliga myndigheter. Stockholms stads NKI har ökat från 70 till 71.
 SBR samverkar med Business Arena kring medverkan i Almedalen där man
kommer att hålla lunchseminarium samt erbjuda möjligheter för runda bordssamtal
och paneldebatter för SBA kommunerna.
 Framtagna arbetsmarknads- och tillväxtanalyser, lokalt per stadsdelsområde, utgör
grundmaterial för gemensamma handlingsplaner och tätare samarbete med stadens
förvaltningar. En analys e-postas ut till styrelsen.
 Olika former av samarbeten genomförs för att skapa förutsättningar för att få fler
företag att etablera sig och stanna kvar inom ytterstadsområdena.
§ 19 VD rapporterar
Olle Zetterberg informerade i korthet om:
 Olle presenterade den Citybranding analys som tagits fram av Garbergs på
uppdrag av SBR. Analysen har tagits fram via intervjuer med 6 europeiska städer
samt Hong Kong. Rapporten e-postas ut till styrelsen.
 Olle Zetterberg går på semester veckan efter midsommar och slutar på SBR den 30
juni. Anna Gissler går in som tf VD den 1 juli. Caroline Strand går in som tf VD
under Anna Gisslers semester v 29 och Karin Mäntymäki under v 30 till v 32.
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