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Färdplan för ett Stockholm för alla.
Remissvar
Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar fastighetskontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har sänt Färdplan för ett Stockholm för alla på
remiss till stadens samtliga nämnder och bolag. Yttrande ska lämnas
senast den 30 november.
Färdplanen är ett strategiskt åtagande för Stockholms stad med
viktiga prioriteringar för att främja en socialt hållbar utveckling och
anger inriktning och definierade etappmål mot Vision 2040 – Ett
Stockholm för alla.
Fastighetskontorets uppdrag fram till 2040 är att inom prioriterade
geografiska områden och det egna verksamhetsområdet arbeta med
lokaler och byggnader. Kontoret konstaterar sammantaget att syftet
med programmet ligger väl i linje med kontorets visionsarbete när
det gäller att konkretisera den långsiktiga visionen i ett längre
perspektiv än budgetens ettåriga perspektiv.
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Utlåtande
Bakgrund
Kommunfullmäktige har genom Vision 2040 – ett Stockholm för
alla beslutat om en långsiktig inriktning för stadens utveckling.
Som ett led i arbetet mot att nå visionen inrättades Kommissionen
för ett socialt hållbart Stockholm våren 2015 med uppdraget att
analysera skillnader i livsvillkor i staden och föreslå åtgärder för en
jämlik och socialt hållbar utveckling. Under 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en färdplan för ett Stockholm för
alla med utgångspunkt i kommissionens arbete, med målsättning att
sluta gapet mellan den långsiktiga visionen och de årliga
prioriteringarna i stadens budget.
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Färdplanen ska integreras i stadens budgetprocess och samtliga
nämnder och bolag ska arbeta i dess riktning och beakta planen i sin
verksamhetsplanering. Fyra huvudstrategier ska följas:
- Strategier inom uppväxt och utbildning
- Strategier inom arbete och företagande
- Strategier inom boende och stadsmiljö
- Strategier inom demokrati och trygghet
Kommunstyrelsen har skickat Färdplan för ett Stockholm för alla
(dnr KS 2018/911) på remiss till stadens samtliga nämnder och
bolag. Yttranden ska lämnas senast den 30 november.
Synpunkter och förslag
Kontoret konstaterar att stadens vision är ett viktigt strategiskt styrdokument som stödjer stadens verksamheter i en långsiktig, gemensam strävan och riktning. Syftet med färdplanen är att stärka stadens
styrning mot Vision 2040 i ett längre perspektiv än budgetens ettåriga perspektiv, men med en kortare tidshorisont än år 2040.
Kontoret konstaterar att färdplanens syfte är bra och ligger väl i
linje med kontorets visionsarbete som bedrivits under de senaste
åren. I ett separat dokument, som årligen revideras i samband med
kontorets arbete med flerårsbudgeten, ger kontoret en bild av var
fastighetskontoret ska befinna sig på 5-10 års sikt. På så sätt kan
arbetet mot den långsiktiga visionen konkretiseras – dels internt
inom kontoret men också gentemot kontorets kunder och ägare.
Kontoret konstaterar vidare att ett så omfattande program kräver ett
uthålligt samarbete mellan stadens olika facknämnder, bolag och
stadsdelsnämnder. Kontoret, som ansvarar för byggnader och
lokaler över hela staden, ska dels genom samarbeten hitta nya
användningsområden för dessa och dels utveckla lokaler efter de
behov som uppstår inom stadens verksamheter. Det ska ske inom de
ekonomiska ramar som kontoret ges.
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Bilagor
1. Följebrev Färdplan för ett Stockholm för alla, KS 2018/911.
2. Färdplan för ett Stockholm för alla.
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