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Revidering av Stockholms stads Vision 2040
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/483
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Stockholm kommer fortsätta att växa och visionen beskriver en stad
om tjugo år som har större barnkullar och fler äldre över 80 år.
Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm ger en strategisk utblick
för att utveckla storstaden Stockholm. Förvaltningen ställer sig
positiv till den reviderade visionen för 2040.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat revidering av Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm på remiss. Remissen har skickats till stadens
14 stadsdelsnämnder, vissa utvalda facknämnder, samtliga 25
kommuner i Stockholms län samt andra samhällsaktörer att besvara
senast den 14 november 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för HR och extern service tillsammans med förvaltningens stab. Samtliga avdelningar har haft
möjlighet att inkomma med synpunkter utifrån de egna verksamhetsområdena. Även funktionshinderrådet och pensionärsrådet har
haft möjlighet att lämna synpunkter. Ärendet behandlas i
förvaltningsgruppen den 7 november 2019.
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Ärendet
Stockholm fortsätter att växa och 2040 förväntas vi vara 1,3 miljoner invånare. År 2040 ska Stockholm vara en attraktiv storstad med
ett välfungerande näringsliv och en stad som ger förutsättningar för
en god välfärd.
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Stockholm fick sin första vision 2007: Vision 2030 – Ett Stockholm
i världsklass. År 2015 reviderades visionen till: Vision 2040 – Ett
Stockholm för alla. Nu är det dags för en ny revidering.
Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm är en vision om hur vi tar
tillvara på möjligheterna och tillsammans skapar en social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling.
Visionen är indelad i tre delar:
 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Mångsidig storstad för alla
Stockholm ska vara en öppen stad som präglas av tillit. Ingen ska
leva ett liv med våld eller förtryck. Stadens invånare ska känna delaktighet och uppleva en stark lokal demokrati. Skolan ska vara likvärdig för alla. Stockholm ska ha en fungerande arbetsmarknad.
Brukare ska mötas av en rättssäker myndighetsutövning. Såväl barn
som äldre och personer med funktionsnedsättning ska få sina behov
tillgodosedda. Ingen ska uppleva ofrivillig ensamhet.
Hållbar dynamisk och växande
Det ska vara enkelt att driva företag i Stockholm. Stockholm ska ha
en stadsutveckling som ger plats för bostäder och företag. Det ska
finnas en effektiv infrastruktur för transporter, energi och avfall.
Kollektivtrafiken är tillgänglig och utgör stommen i transportsystemet. Stockholm ska ha säkra cykelvägar, gågator och levande
torg. I staden arrangeras stora som små evenemang och festivaler.
Stadens utegym, motions- och skidspår och stadsodlingar stimulerar
till utevistelser som främjar en god folkhälsa.
Smart och innovativ storstad
Stockholms stad erbjuder offentliga tjänster med hög kvalitet till
invånare, besökare och företag. Digital teknik finns inbyggd i fastigheter, transportsystem och stadsmiljö. I Stockholm finns en bredd
av utbildningar och staden är attraktivt för företag. Stadens viktigaste tillgång är medarbetarna som är engagerade i sitt arbete.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till stadens vision 2040 om Möjligheternas Stockholm. Visionen ger en strategisk utblick för att utveckla storstaden Stockholm de kommande tjugo åren.
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Fakta och statistik
Visionen har sin utgångspunkt i kunskaper, trender och globala
strukturer. Dessa redovisas i medföljande tjänsteutlåtande (dnr KS
2019/483). Förvaltningen saknar ett avsnitt i visionsdokumentet
som visar statistik och fakta för att förklara de utmaningar som staden står inför. För en bättre förståelse ser förvaltningen gärna att
detta arbetas in i visionen.
Barns rättigheter
Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det är
därför särskilt positivt att visionen lyfter fram barns rättigheter.
Bland annat ska barn ges inflytande över stadens utveckling. Vidare
ska barn ha tillgång till lärande och trygga miljöer. Barn ska inte
fara illa och staden ska bedriva ett förebyggande arbete.
Äldre och personer med funktionsnedsättning
Förvaltningen noterar särskilt att visionen lyfter fram att Stockholm
ska vara en äldrevänlig stad där äldres behov finns med i hela
samhällsplaneringen. Visionen framhåller även att personer med
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att fullt ut delta i arbetslivet
och ideella verksamheter. Dessutom ska äldre och personer med
funktionsnedsättning känns sig trygga och uppleva en hög grad av
självbestämmande.
Mötesplatser
Förvaltningen delar uppfattningen att Stockholm ska vara en stad
med levande stadsdelar och trygga utemiljöer. Sociala mötesplatser
skapar trivsel och inbjuder till delaktighet och lokalt engagemang.
Kulturhus, medborgarkontor, bibliotek har betydelsefulla funktioner
som mötesplatser. Men för en huvudstad ska det även finnas
utrymme för ett pulserande nöjesliv.
Besöksnäringen
Inom Älvsjö stadsdelsförvaltning är Stockholmsmässan en viktig
aktör som lockar många besökare till stadsdelen. Mässans verksamhet generar arbetstillfällen för det lokala näringslivet i form av
bland annat hotell och restauranger, som i sin tur bidrar till levande
torg och utemiljöer i stadsdelen.
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Förtydligande av värdeord
Förvaltningen noterar att värdeord som smart, hållbar, möjlighet
och innovativ används flertalet gånger i visionen. Samtidigt saknas
en beskrivning eller förtydligande vad värdeorden betyder eller omfattar. Förvaltningen ser gärna ett förtydligande för hur förvaltningarna i sin dagliga verksamhet ska uppnå visionens värdeord.
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Kommunikationsplan och annat material
Samtliga stadens verksamheter ska använda visionen i sin planering
och det är därför ett viktigt strategiskt dokument. Kommunstyrelsens uppdrag att komplettera vision med en kommunikationsplan som beskriver och förklarar kommunikationsinsatser är väsentlig för hur väl visionen förverkligas.
Avslutningsvis vill förvaltningen lyfta fram behovet av kompletterande informationsmaterial som kan användas av förvaltningar och
bolag för att informera om visionen internt inom den egna organisationen. Materialet får gärna vara i förkortad form som exempelvis
en checklista.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Remissen
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