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Projekt kring utveckling av företagande inom
Stockholms läns landsting - resultatrapportering
Ärendebeskrivning
Ärendet avser en avrapportering om projektet Företagande i Stockholms
läns landsting
Beslutsunderlag
Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 10 februari 2012
Projektet Företagande – Resultatrapport 2011
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå
landstingsstyrelsen
att godkänna resultatrapporten för 2011.
Förvaltningens förslag och motivering
Våren 2011 inrättade landstingsdirektören en styrgrupp för förbättrat
företagsklimat. Landstingsdirektören har även i uppdrag 2011-10-25 § 8
(LS 1106-0914) att organisera och genomföra projektet kring utveckling av
företagande i Stockholms läns landsting. I landstingsstyrelsens beslut 201105-24 § 24 (LS 1105-0723), beskrivs ramarna för projektet. Projektet
sträcker sig över hela mandatperioden fram till och med år 2014.
I uppdraget ingår att återkomma till landstingsstyrelsen med redovisning
av resultatet vilket är syftet med detta tjänsteutlåtande med tillhörande
bilaga. Projektet rapporterar även löpande till den politiska styrgruppen.
Resultatredovisningen avser de aktiviteter som har genomförts under 2011.
Syftet med projektet är att bidra till ett bättre företags- och innovationsklimat för att gynna patienter och medborgare. Syftet med aktiviteterna har
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varit att på olika sätt öka kunskapen om och föra en dialog kring
företagsklimatet i SLL, samt att stimulera och underlätta vårdföretagande.
Projektet har bland annat tagit fram kunskapsunderlag om företagsklimatet, anordnat ett flertal seminarier/konferenser, samverkat med
externa aktörer och introducerat ett nyföretagarstöd. Nyföretagarstödet
utgörs av lättillgänglig och relevant information för den som vill starta eget
vårdföretag. Ytterligare information framgår av bilagd resultatrapport
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Resultatet av projektet förväntas leda till effektiviseringar genom
förenklingar för företagare. Landstingsdirektören fastställer årligen en
budget för projektet.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Anne Rundquist
Stf förvaltningschef
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