Årsberättelse SBA 2016

Näringslivsservice
Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftig och ha en stark tillväxt så
krävs en god kommunal myndighetsutövning gentemot företagen i regionen. Ett gott
företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas.
Kommunens service är en av flera viktiga delar av hur man uppfattar företagsklimatet och något
kommunen själv har fullt ansvar för. Partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance,
SBA, har därför genomfört en serviceundersökning – Nöjd- Kund-Index – som mäter hur nöjda
företagen är med den kommunala myndighetsutövningen. Arbetet har gett resultat. Sedan starten
har NKI ökat från 63 (2006) till 69 (2016) inom SBA. Från och med 2016-års ärenden görs
undersökningen varje år.
Invest Stockholms insatser
• Metodutveckling och kvalitetssäkring samt koordinering med SKL
• Analysstöd och verksamhetsutveckling
• Erfarenhetsutbyte
• Rapporter
SBAs NKI-råd
Under 2015 startade ett NKI-råd inom SBA. Gruppen består idag av representanter från Eskilstuna,
Norrköping, Gävle, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Syftet är att hitta former
för regional samverkan, utbyta erfarenheter gällande myndighetsutövning samt kraftsamla
gemensamma intressen.
NKI SBA-kommunerna 2009-2016

Totalt
Brandtillsyn
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66
77
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68

2011
67
77
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66
66
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2013
66
76
57
66
65
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2015
69
76
62
67
69
74

2016 *
69
77
61
67
68
75

Diagram av NKI inom de fem myndighetsområdena 2007-2016
*Avser samtliga kommuner som genomfört undersökningen genom SBA (40 st). Frivilligt
mätår.

Investeringsfrämjande
Under året har SBRD arbetat med att paketera och sälja regionens styrkor i syfte att attrahera
utländska investeringar. Fokus har legat på följande sju branschområden:
• Life Science (Läkemedel, bio och medicinteknik)
• ICT (It och telekom)
• Cleantech (Miljöteknik)
• Hospitality (Besöksnäringsrelaterade investeringar)
• Logistics
• Automation
• Metals & Mining
SBRDs branschexperter har under året marknadsfört regionen genom olika aktiviteter i Sverige

och utomlands på mässor och andra arrangemang, ofta i samarbete med andra aktörer. I vissa fall
engageras konsulter som får uppdrag att fokuserat söka efter investerare med intresse för Sverige
och specifikt vår region.
Resultat 2016
Utöver att marknadsföra Stockholmsregionen har SBRD följt de utlandsinvesteringar som skett i
regionen. Under 2016 noterade SBRD 270 stycken utlandsinvesteringar i regionen, vilket är en
ökning från 2015 då 241 investeringar kom SBRD till kännedom. Av de 270 investeringarna
arbetade SBRD aktivt med 31 stycken av dem under investeringsprocessen. Merparten av
investeringarna (237 st) skedde i Stockholms län. Till antalet investeringar var ICT (105 st) störst
följt av handel (42 st) och Life Sciences (30 st). De tre största länderna var USA (51 st),
Storbritannien (33 st) och Finland (29 st).
För att räknas som en utländsk investering behöver ägandet i investeringen uppgå till minst 10 %,
vara långsiktig, samt leda till nya eller behållna jobb. Investeringarna delas upp i tre typer: Uppköp
& sammanslagningar, etableringar & samarbeten, och riskkapital. Endast de investeringarna som
kommit SBRD till känna via exempelvis databaser, pressmeddelanden, nätverk under 2016 har
räknats. På grund av eftersläpningar i företagsdatabaser av nystartade bolag ingår många av dessa
inte i redovisningen av nyetablerade utländska företag.
Fördelning på investeringstyp
Utlandsinvesteringarna inom SBRD fördelar sig på följande typer:
- Uppköp & sammanslagningar 103 st
- Etableringar & samarbeten 85 st
- Riskkapital 82 st
Investeringar med kvitto:
För att SBRD ska få räkna hem en investering krävs ”ett kvitto” där den internationella
investeraren intygar att SBRD varit delaktig i processen och också ger ett omdöme om upplevd
servicenivå. Utav de totala 270 identifierade investeringarna har Stockholm Business Alliance
jobbat med 31 st bolag där vi genomfört en större insats och också erhållit kvitto på vårt stöd till
företaget. Av alla investeringar med kvitton som landade i Sverige under 2016 är detta är en
majoritet.
Var kommer de 31 investeringarna från?
Investeringarna som SBRD har arbetat med kommer från följande länder:
Storbritannien (4), Japan (3), Sydkorea (3), Kina (3), Tyskland (2) , Spanien (2) , Finland (2),
Turkiet (2). Därutöver tio andra länder med en investering vardera.
Effekter
Genom dessa 31 investeringar har det uppskattningsvis skapats 200 jobb inom SBA-regionen med
omedelbar verkan, d.v.s. under år 1. Utöver de skapade jobben har strax över 1 000 jobb behållits.
Samtidigt har de aktuella investerarna uppgett att de har haft ca 1 miljard kronor i
investeringskostnader som även ger positiva kringeffekter i regionen.

