§ 12.

Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd
SBR 1.1.2-99:10/2019
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
Godkänna protokollet från funktionshinderrådets möte den 21 februari 2019

§ 13.

Muntlig rapport från Visit Stockholm
Caroline Strand informerade i korthet om:
 Första kvartalet 2019 fortsatte tillväxten med en ökning av gästnätterna med
2,8%, där de inhemska gästnätterna står för tillväxten.
 Stockholm utvecklas i takt med övriga Europa som har en tillväxt på ca 3%
mätt i antalet gästnätter.
 Kina, Tyskland och USA fortsätter växa.
 Stockholmsutbildningen har hållits för 130 personer i besöksnäringen, främst
servicepersonal som möter besökarna på plats.
 Kunskapsdagen om Kina den 3 juni med 140 personer från besöksnäringen.
 Som tredje stad i världen har Stockholm lanserat ett mini-program på WeChat
där 1,2 miljarder kineser har tillgång till information om Stockholm på sitt språk.
 IMEX mässan i Frankfurt som riktar sig mot mötessegmentet och där antalet
förbokade möten för deltagare i Sverigemontern ökat med 30% till 410 möten,
jämfört med föregående år.
 I samarbete med Norwegian har en grupp influensers bjudits in på temat The
Open City, med besök bl a. i Tensta Konsthall och möte med Iman Aldebe. Brev
från gruppen e-postas till styrelsen.
 Tillsammans med Annual Report skickas 200 fysiska toolboxar till utländska
ambassader i Stockholm, svenska ambassader och konsulat utomlands och
Business Swedens kontor, för att underlätta att sprida budskapet om Stockholm.

§ 14.

Muntlig rapport från Invest Stockholm
Anna Gissler informerade i korthet om:
 Besök i Stockholm av Microsofts globala VD Satya Nadella. Microsofts
etableringar med datacenter i Gävle och Sandviken kommer att drivas på 100%
förnybar energi.
 Infrastrukturrapporten är uppdaterad, omfattar investeringar för 111 miljarder
fram till år 2040. Antalet planerade bostäder ökar från 340 000 till 400 000 inom
SBA-regionen. Kommande kompetensbrist är inom yrken som snickare,
takläggare, rörmokare och målare där det saknas totalt ca 44 000 personer.
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§ 15.

Hotellrapporten där förutom Stockholm också 13 SBA-kommuner deltagit och
där Enköping, Täby, Uppsala och Västerås bedöms ha behov av fler hotellrum.
Flera event riktade till kvinnor som entreprenörer och investerare inom tech har
lockat 300 deltagare.
Invigningen av Entreprenörer i Sverige som syftar till att under SFI-utbildningen
tidigt erbjuda entreprenörskapsutbildning. Projektet drivs tillsammans med
Startup Stockholm, Arbetsförmedlingen och flera kommuner runt Stockholm
och är delfinansierat av Europeiska Socialfonden.
Anslag på totalt 12 miljoner från Vinnova till projektet Odlande stadsbasarer där
Invest Stockholm får 1 miljon för omvärldsbevakning och internationalisering.
Projektet leds av Nya Rågsveds Folkets Hus.
Samverkan med KTH och flera företag inom foodtech.
Första mötet med Mayor’s Advisory Board ägde rum den 23 april.
Framtagandet av en gemensam digital plattform för
arbetskraftsinvandringsprocessen drivs av eSam-gruppen inom ramen för
satsningen ”Open Sweden”.
Ny organisation på Invest Stockholm från och med den 3 juni.

VD rapporterar
Staffan Ingvarsson informerade i korthet om:
 Framtagande av en ny näringslivspolicy som sker under ledning av
kommunstyrelsen. Näringslivspolicyn fokuserar på hur staden ska arbeta för att
nå kommunfullmäktiges mål. Remiss kommer att gå ut innan sommaren och den
förväntas behandlas i kommunfullmäktige före jul. Remissen kommer att
behandlas på SBRs styrelsesammanträde i september.
 Bolagen i koncernen anordnar inga egna aktiviteter i Almedalen. VD och några
medarbetare kommer att närvara på evenemang där de inbjudits att delta som
talare.
 Den 24 juni avgörs om Stockholm-Åre får Vinter-OS 2026. Dialog har förts med
SOK för att förklara Stockholms DNA vad gäller bl.a. hållbarhetsarbete och
även med SOK och IOK om vilka förutsättningar som finns i Stockholm och
vilka insatser staden gör och kan göra vid beslutade större arrangemang. Den
dialogen kommer att fortsätta med SOK och IOK fram till och med den 24 juni.
 Under VD Staffan Ingvarssons semester vecka 28-32 kommer tf VD att vara:
Vecka 28
Caroline Strand
Vecka 29
Ulrika Rosén
Vecka 30
Erik Krüger
Vecka 31
Karin Mäntymäki
Vecka 32
Anna Gissler
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