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Uppmaningar till stadens nämnder och anmodanden till
stadens bolag
Stadens nämnder uppmanas och bolagsstyrelserna anmodas att se över årsmål
utifrån de, i detta ärende, justerade indikatorerna och i förekommande fall ta
fram nya värden tillsammans med aktiviteter som stöder dessa. Nämnder och
bolagsstyrelser som inte har angett årsmål eller har årsmål som ska justeras ska
redovisa dessa i tertialrapport 2.
En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög
kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Stadens nämnder uppmanas och stadens bolagsstyrelser anmodas, genom
Stockholms Stadshus AB, att bistå socialnämnden i arbetet genom att
tillhandahålla platser för ungdomstjänst och att beskriva hur man har gjort det i
tertialrapport 2.
En utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst är en central del för att
nå målen för verksamhetsområdet som helhet. Socialnämnden,
utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna uppmanas att fortsätta arbetet för
att utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst och att i samband med
tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen för 2019 redovisa vilka resultat
den utvecklade samverkan har medfört.
I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet
och självbestämmande
Stadsledningskontoret konstaterar att måluppfyllelsen för indikatorerna kring
måltidsupplevelsen och möjlighet till utevistelse inte varit tillräcklig god de
senaste åren. I avstämningsärendet uppmanades därmed stadsdelsnämnderna
att under året stärka arbetet med stöd av äldrenämndens utvecklingsarbete i
frågorna. Stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta,
Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Älvsjö och Östermalm behöver dock
utveckla beskrivningarna av sina åtgärder avseende möjlighet till utevistelsen i
samband med tertialrapport 2.
Vidare uppmanas samtliga nämnder att intensifiera arbetet gällande utveckling
av arbetssätt för att kunna säkerställa en hög personalkontinuitet inom
hemtjänsten. Det gäller särskilt stadsdelsnämnderna Bromma, Skarpnäck,
Södermalm och Östermalm som i tertialrapport 1 prognostiserar att inte uppnå
årsmålet för indikatorn.
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En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv
Staden har ett permanent och växande behov av genomgångsbostäder för olika
målgrupper som varierar över tid. Bolagsstyrelsernas sammantagna prognos för
indikatorn Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi, 100
stycken, innebär att årsmålet 150 stycken inte nås. Stockholms Stadshus AB
anmodas att uppmana AB Stockholmshem och AB Familjebostäder att öka
ansträngningarna för att säkerställa måluppfyllelse på kort och lång sikt.
Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors
och verksamheters skiftande behov
Bolagsstyrelsernas sammantagna prognos för indikatorn Antal tillkomna
permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi, 100 stycken, innebär att
årsmålet 150 stycken inte nås. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana
AB Stockholmshem och AB Familjebostäder att öka ansträngningarna för att
säkerställa måluppfyllelse på kort och lång sikt.
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
I verksamhetsplanen för 2019 informerade fastighetsnämnden om att den hade
för avsikt att under året ta fram en handlingsplan för att hantera
effektiviseringsposten. I tertialrapport 1 framgår att nämnden fortsatt arbetar
med handlingsplanen. Nämnden befarar att en del av underskottet inte kommer
att kunna inarbetas under året. Fastighetsnämnden uppmanas att intensifiera
arbetet och att senast i samband med tertialrapport 2 presentera aktuell
handlingsplan samt effekter av åtgärder.
Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för
projekten Bygglogistikcenter Hjorthagen, Årstafältet etapp 1, Årstastråket
etapp 2, Brandstegen och Bryggvägen överskrider kommunfullmäktiges
beslutade budget med mer än 15 procent. Exploateringsnämnden uppmanas att
vidta åtgärder för att sänka utgifterna i projekten och vid behov återkomma till
kommunfullmäktige för reviderade genomförandebeslut.
Vad gäller projekt Östermalmshallen har fastighetsnämnden lämnat en prognos
som har ökat med ytterligare 50,0 mnkr och nu överstiger budgeten med 38
procent. Fastighetsnämnden uppmanas fortsatt sänka utgifterna i projekt
Östermalmshallen.
Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för
stockholmarna
Stadsledningskontoret konstaterar att periodens aggregerade utfall för
indikatorn Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys
uppgår till 87 procent. För att nå upp till kommunfullmäktiges årsmål på 100
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procent uppmanas arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden,
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Kungsholmens stadsdelsnämnd,
Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, Skarpnäcks stadsdelsnämnd och Skärholmens
stadsdelsnämnd att i tertialrapport 2 ta fram aktiviteter som syftar till att höja
ambitionsnivåerna för att nå årsmålet.
Exploateringskontoret samt Kulturnämnden; stadsarkivet redovisar ett lågt
utfall för indikatorn ”Andel elektroniska inköp” i förhållande till satta årsmål.
Exploateringskontoret samt Kulturnämnden; stadsarkivet uppmanas att vidta
åtgärder för att säkerställa att uppsatta målvärden nås.
Kulturnämnden; kulturförvaltningen har beslutat om aktiviteter för att uppnå
målet på 50 procent för indikatorn ”Andel elektroniska inköp” men
prognostiserar ett utfall på 30 procent. Utfall för perioden är 17 procent.
Kulturnämnden; kulturförvaltningen uppmanas därför att intensifiera sitt arbete
och till tertialrapport 2 återkomma med vilka åtgärder som vidtagits för att nå
målet.
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