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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förbättrade chanser för förortsföretagare att
lyckas
Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Avdelningschef

Bakgrund
I en motion i mars 2008 föreslår Rebwar Hassan (mp) att staden introducerar mentorer för att stödja förortsföretagare. Motionen har remitterats till stadsdelsnämnderna i Farsta, Hägersten-Liljeholmen och Kungshomen samt till Stockholms
Stadshus AB och stadsledningskontoret.
Sammanfattning
Förvaltningen hänvisar i tjänsteutlåtande till det mycket omfattande stöd till företagare som redan finns hos bl.a. Stockholm Business Region –
www.stockholmbusinessregion.se – där bl.a. företagslots finns som stöd för nyföretagare.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsförvaltningens avdelning för Gemensam service.
Bakgrund
Rewbar Hassan (mp) menar i en motion att nyföretagandet bland grupper med
utländsk bakgrund kan bli större om stödet till dem utformades annorlunda. Med
hjälp av lokala mentorer/coacher kan delar av problemen avhjälpas.
Stadsdelsförvaltningens förslag
Det görs redan idag – vilket motionären också påpekar – omfattande insatser för
att stödja nyföretagande. Inom staden finns Stockholm Business Region med information av olika karaktär och med en lotsfunktion för att hjälpa dem med utvecklingsidéer rätt. För detaljer kring det stöd som erbjuds hänvisas till
www.stockholmbusinessregion.se.
Statliga organ liksom olika samarbetsforum och intresseföreningar gör också
många insatser. Nämnas kan ALMI företagscentrum, Nyföretagarcentrum, NUTEC, Uppfinnarföreningen m.fl. Flertalet av dessa har informativa hemsidor som
nås via www.stockholm.se.
De lokala näringslivsorganisationerna i stadsdelarna kan också stödja nyföretagare
med information och hjälpa till med nyttiga kontakter. Stadsdelsförvaltningen
hjälper också till med information, t.ex. om vilka typer av myndighetskontakter
som är lämpliga inför etablering eller förändring av verksamhet.
Stadsdelsförvaltningen kan avslutningsvis inte bedöma om ytterligare stöd är nödvändigt för att uppnå motionärens mål.
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