








§ 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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§ 16.

Övrigt
Ordförande informerade om att man såg över möjligheterna att förlägga
styrelsesammanträden på annan plats i Stockholm och att i anknytning till det ordna
studiebesök för styrelsen.
Inga övriga frågor förelåg och ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Erica Grünewald
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