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Remissvar av Möjligheternas Stockholm - Vision 2040,  
dnr KS 2019/483  
 
Farsta Företagsgrupp är en medlemsorganisation som består av ca 50-tal företag som tillsammans 

representerar mer än 1000 arbetsplatser. Vår främsta uppgift är att verka, för att 

Farsta/Larsboda/Telestaden blir en ännu bättre plats för företag, företagande och företagsamhet. 

Stockholm växer och Farsta är en naturlig del av den utvecklingen. Både bostäder och ett dynamiskt 

näringsliv behövs för att skapa tillväxt och ett expansivt Farsta. Här finns även Telestaden som 

kommer att erbjuda 2000 nya bostäder och rikt kulturliv med nya näringar i området. Polisen flyttar 

in i Telestaden med 800 personer. Larsboda och Telestaden är viktiga områden för Farstas utveckling. 

Företagsgruppens ställningstagande nedan avgränsas i huvudsak till förutsättningarna som berör 

näringslivet. 

 

Företagsgruppens synpunkter  

Näringsliv 
Vi ser positivt på den målbild och ambitionsnivå som Stockholm stad målar upp i sin vision 2040. Där 
många delar av visionen kring näringsliv, bostadsmarknad och transporter går i samma linje som 
Företagsgruppens synsätt, vilket är positivt. Ett attraktivt Stockholm bygger på att förutsättningarna 
för näringslivet blir tydligare.  Här kan vi bara hoppas på att Stockholms stads dialog med näringslivet 
förbättras och att vi som företagare kommer att märka av en attitydförändring mot näringslivet.  
 
Det skulle vara önskvärt att i slutversionen lyfta och belysa några av de målkonflikter som uppstår 
när en gemensam vision för Stockholms näringsliv målas upp. Idag är det stora skillnader mellan 
ytterområden och innerstaden i Stockholm. Här skulle Företagsgruppen önska ett resonemang kring 
följande områden: 
 

Innerstaden vs ytterstaden 
- Förutsättningarna för företagare ser olika ut beroende på var företagsetableringen sker, i 

innerstaden eller i ytterstaden. Näringsliv förutsätter en god stadsmiljö där frågor som berör  
företagens vardag är välfungerande. Hit hör inte minst frågor om trygghet och säkerhet för 
företagens anställda, parkering, renhållning, skyltning, etc.  
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- I fler av ytterområdena är brottsligheten en vardag för många företagare som kraftigt hämmar 
näringslivet. Här behövs trygghetsskapande åtgärder. Här finns stora skillnader mellan Söderort, 
Norrort och innerstaden. 

 
- Här finns även frågor om jämnare fördelning av arbetsplatser mellan stadens ytterområden som 

behöver prioriteras – fler arbetsplatser till Söderort och Farsta. Ett fungerande näringsliv i 
Söderort/Farsta är en förutsättning för att nå visionens målsättningar. Idag är tillväxten ojämnt 
fördelat mellan ytterområdena och den är betydligt svagare jämfört med innerstaden.  

 

Kompetens 
- Tillgången till relevant kompetens är en av de största utmaningarna för företagare. Här behövs 

starkare kopplingar mellan utbildning/yrkesutbildning och branscher/företag. Det behövs även 

en jämnare fördelning av högre utbildning i ytterområdena. Stadsdelar med högre utbildning är 

ofta attraktiva platser för företagsetableringar. I Farsta behövs flera gymnasieskolor och 

möjligheter till eftergymnasial utbildning. Här finns stora skillnader mellan ytterområdenas och 

innerstadens socioekonomiska förutsättningar som påverkar Farstas attraktionskraft negativt.  

- Vision 2040 är ett framtidsdokument, här saknas formuleringar om ungas entreprenörskap i 
grundskola och gymnasieskolor etc. 
 

Transporter och Teknikutveckling 
- Företagsgruppen kan inte nog betona vikten av att transportsystemets betydelse för företagens 

försörjning och kollektivtrafikens betydelse för att anställda ska kunna ta sig till arbetsplatser. 
Här behövs resonemang om hur man ska värna om näringslivets transporter. 
 

- AI och digitalisering är viktiga verktyg för Stockholms utveckling och kommer att ha en stark 
påverkan på näringslivet. Här saknas resonemang om dess betydelse och riskbedömning.   

 

Visionens genomförande 
Det är positivt att genomförande ges ett eget utrymme i remissutgåvan. Att hålla samman visionen 

blir därför särskilt uppfordrande för stadens ledarskap, arbetssätt och organisation.  

- I remissutgåvan adresseras genomförande av vision 2040 till ökade samarbeten mellan flera 

aktörer i staden. Det vore attraktivt att i slutversionen lyfta synsätt kring nya samarbetsformer, 

nya organisatoriska arbetssätt, nytt ledarskap.  

 

- Företagsgruppen har alltid tagit ett stort ansvar för utveckling och att skapa bra förutsättningar 

för företagen i sina företagsområden. Här efterlyser vi resonemang hur 

civilsamhället/Företagsgruppen kan bidra till vision 2040.  

 

Med vänlig hälsning 
Farsta Företagsgrupp 
 
Margareta Widholm    Thomas Windahl 
Ordförande     Verksamhetssamordnare   

     


