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• vara en levande stad med ett aktivt 
näringsliv 

• vara centrum för företagare och 
företagande 

• vara en förebild för ett hållbart samhälle

Företagarnas Vision

Stockholm ska 

• Målformuleringar –> Genomförande/
handlingsplan 

• Tidplan 

• Ägarskap

• Uppföljning

• Från ord till handling – realisering

Så här ska det gå till

– hur



STOCKHOLM SKA VARA CENTRUM FÖR 

FÖRETAGARE OCH FÖRETAGANDE:

• Stockholm ska vara en utvecklande och att-
raktiv plats att vara företagare på. Vi menar att 
företag blir framgångsrika om rätt förutsättningar 
finns i form av t ex tillgänglighet av lokaler, korta 
beslutsvägar, snabba ledtider på kommunal nivå 
samt rimliga arvoden för tillstånd etc. 

• Det ska vara enkelt att starta ett företag. Proces-
serna för att starta eget måste kortas ner. 

• Stockholm ska ha Sveriges bästa företagskli-
mat. Politiken har ett ansvar att stötta företagare 
genom allt från snabba ledtider till mer företagar-
tillvända attityder. 

• Stockholm ska vara en trygg och säker plats att 
var på och bedriva näringsverksamhet i. Detta är 
ett politiskt ansvar. Det gäller allt ifrån belysning 
till fler poliser på gator och torg. 

• Medborgares kompetens ska tas tillvara och 
alla människor ska ges möjlighet att bidra till vårt 
samhällsbygge. Fler måste komma i arbete och det 
måste bli enklare att anställa.

• Regelkrånglet ska en gång för alla minska och 
de regler som finns bör vara ändamålsenliga.  

Företagarna Stockholms Stad presenterar 
denna valplattform baserad på medlemmarnas 
uppfattningar och åsikter.

STOCKHOLM SKA VARA EN LEVANDE STAD: 

• Stockholm ska vara en socialt hållbar och inklu-
derande stad. Företagare som skapar en mångfald i 
arbetstillfällen och utbud är en förutsättning för att 
vår stad ska vara attraktiv och levande.

• Med ett gynnsamt företagsklimat och positiva at-
tityder till företagande kan fler företagare bidra till 
fler arbetstillfällen för människorna som bor här.

• Stockholm ska vara en mötesplats där det finns 
ett rikt kulturliv och stort urval av restauranger 
och caféer där både näringsliv och medborgare vill 
delta i utvecklingen. För det krävs en ökad trivsel 
på gator och torg!

• ”Butiksdöden” ska motverkas genom samverkan 
mellan kommunen, fastighetsägare och företagare. 
Stockholm ska vara en levande stad med mångfald 
och näringsverksamheter.

• Bygg fler bostäder! För att locka fler företag och 
anställda till regionen måste bostadssituationen 
prioriteras.

VAD behövs för att företag kan 
etableras, verka och utvecklas i 
Stockholm: 

Målformuleringar

STOCKHOLM SKA VARA EN FÖREBILD FÖR 

ETT HÅLLBART SAMHÄLLE:

• Stockholms näringsliv ska präglas av hållbarhet, 
grön tillväxt och klimatsmarta lösningar. 

• Politiken ska skapa förutsättningar och ge inci-
tament till företagare att verka med och utveckla 
hållbara lösningar i sina verksamheter.

• Transporter och infrastruktur ska vara hållbara 
och anpassade till stadens, och framtidens, behov.

• Allt arbete som sker utifrån ovanstående 3 
målformuleringar benämns Levande Stockholm. 
Det är begreppet som ska användas i alla samman-
hang, såväl internt som externt.


