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Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen, i enlighet med bilaga 1-6 till
promemorian, godkänns.
2. Visningsenheten får utgöra en resultatenhet.
3. Gemensamma och centrala it-lösningar får utgöra en resultatenhet.
4. Redovisade omslutningsförändringar om 665,7 mnkr godkänns.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges budget upprättar respektive nämnd en verksamhetsplan
för kommande år.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Den grönblåa majoriteten har som ambition att utveckla Stockholms stad i syfte att
skapa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad där människor trivs och vill
bo, känner trygghet, tillit och framtidstro, vill bilda familj, bygga relationer och
åldras. Dessa ambitioner kommer till uttryck i kommunstyrelsens verksamhetsplan
för 2021, vilken i sin tur återspeglar målen och inriktningen för kommunfullmäktiges
budget för samma år.
Kommunfullmäktiges budget anger tre inriktningsmål för staden: 1) en modern
storstad med möjligheter och valfrihet för alla; 2) en hållbart växande och dynamisk
storstad med hög tillväxt; 3) en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för
framtiden. Med utgångspunkt häri redovisas i verksamhetsplanen mål, aktiviteter och
indikatorer med årsmål för respektive verksamhetsmål, samt budget för
kommunstyrelsen.
Stockholm drabbades först och hårdast när covid 19-pandemin kom till Sverige i
våras. Ingen stockholmare har lämnats oberörd och några av oss har till och med mist
nära och kära. Arbetsbördan inom flera av stadens verksamheter har varit oerhört
hög. Framför allt äldre och riskgrupper har drabbats hårt genom isolering från
anhöriga och närstående. Dödstalen har varit höga och sorgen djup för dem som varit
värst drabbade. Företag har gått i konkurs, människor har förlorat sina jobb eller
blivit permitterade, kultursektorn har åderlåtits och besöksnäringen har tvingats på
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knäna. Samtidigt befinner vi oss fortfarande mitt i pandemin och krisen är långt ifrån
över. Stadens arbete har i stor utsträckning varit inriktad på att mildra de värsta
effekterna av pandemin och arbetsbördan har varit hög och påfrestande för flera av
stadens anställda och verksamheter.
Stockholm har dock visat att staden har klarat svåra kriser förr. En ny tid nalkas,
med ökad digitalisering, förändrade beteenden och vanor, men också en längtan
tillbaka efter det vardagliga, som fysiska möten och upplevelser. I den återstarten ska
Stockholm vara väl rustat att kunna resa sig igen, och den resan ska planeras, i
samarbete med de som gör Stockholm till en attraktiv plats med hög livskvalitet.
Vikten av att staden ligger i framkant vad gäller användningen av digitala verktyg
och arbetssätt har förstärkts under det gångna året. Vi fortsätter bland annat arbetet
med införandet av det nya verksamhetssystemet Esset. Det är viktigt att staden nu tar
möjligheten att ge socialtjänsten och äldreomsorgen moderna IT-system som är
byggda utifrån användarnas och medborgarnas behov. Det är också viktigt att
införandet sker med stor hänsyn för att verksamheternas ordinarie arbete så långt som
möjligt måste kunna fortgå som vanligt.
Ett stort antal stödåtgärder har genomförts under 2020, i form av exempelvis
hyresreduktioner, som underlättat för bland annat företagare och aktörer i utsatta
branscher. Det är tydligt att även 2021 kommer att präglas av pandemin, och att
liknande och ytterligare åtgärder kan komma att behövas. Vaccineringen har börjat
och det finns därmed anledning att känna hopp och tillförsikt inför framtiden.
Samtidigt är det emellertid viktigt att återigen påminna om att pandemin inte är över
ännu. Kommunstyrelsens verksamhetsplan tar hänsyn härtill och fastslår att
ytterligare åtgärder kan komma att behövas för att bekämpa pandemin, men också att
utvärderingen av de åtgärder som hittills vidtagits kommer att behöva fortsätta i syfte
att utvinna nyttiga lärdomar inför arbetet framöver.
Till följd av pandemin befinner vi oss i en global lågkonjunktur. Genom
omfattande statsbidrag har de ekonomiska effekterna lindrats för stadens del. Det är
emellertid viktigt att understryka att bidragen från staten är tillfälliga och att staden
flera år innan pandemin haft en snabbt ökande skuldsättning till följd av kraftigt
växande investeringsvolymer. Fortsatt budgetdisciplin kommer således att vara
nödvändig framöver i syfte att värna den kommunala kärnverksamheten. Genom
ekonomiskt ansvarstagande och sunda finanser tar vi ansvar för att säkra välfärden.
Kommunstyrelsen bidrar härtill bland annat genom att verka för att staden ska
vara kostnadseffektiv och leverera en verksamhet av hög kvalitet, samt att genom
styrning och noggrann uppföljning av stadens verksamheter säkra en långsiktig
balans i ekonomin. Andra viktiga delar i detta arbete är utvecklandet av stadens
lokalplaneringsprocess, där möjligheten för externa aktörer att bidra till stadens
lokalbehov ska beaktas i stor utsträckning.
Pandemin har slagit hårt mot jobb och sysselsättning och människors möjligheter
till självförsörjning. Mycket av kommunstyrelsens arbete för 2021 är därför inriktat
mot att bidra till ekonomins återhämtning, till exempel att genom samordning och
uppföljning bidra till att berörda nämnder arbetar aktivt med de målgrupper som
drabbats särskilt hårt, såsom nyanlända och personer med olika typer av
funktionsvariation. Arbetet för förstärkt integration, vilket är väsentligt för att uppnå
majoritetens målsättning om att Stockholm ska vara en socialt hållbar stad, kommer
att fortsätta. Kommunstyrelsen kommer att stötta arbetsmarknadsnämnden i arbetet
med etableringscentrum i syfte att skapa en väg in till stadens insatser för nyanlända.
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Kommunstyrelsen har också ett viktigt uppdrag att samordna berörda nämnders och
bolagsstyrelsers, samt SHIS Bostäders, arbete med att tillskapa genomgångsbostäder
för nyanlända utifrån en långsiktig planering och söka resurs- och kostnadseffektiva
lösningar för genomgångsbostäder.
En annan viktig del av detta arbete är åtgärderna som staden har vidtagit och
ämnar vidta framöver för att förbättra stadens företagsklimat. Genom att främja
entreprenörskap skapar vi goda förutsättningar för jobb och tillväxt, egenmakt för
människor och minskat utanförskap. Arbetet med stadens näringslivspolicy kommer
att fortsätta med syfte att nå målet Sveriges bästa företagsklimat 2025. Stockholm
ska vara den mest attraktiva staden för företagsetableringar och flera av
kommunstyrelsens åtgärder kommer att inriktas mot det målet. Det handlar bland
annat om att erbjuda en snabb och effektiv service mot företag som vill etablera sig
här, men också om att verka för att staden ökar samarbetet med externa aktörer på
marknaden som vill investera i infrastruktur, bostäder, sim- och idrottshallar och
övriga samhällsfastigheter. Att ta tillvara de goda krafter som finns i samhället
genom att bjuda in dem att medverka i utvecklandet av detsamma är en förutsättning
för stadens fortsatta utveckling. Stadsledningskontoret ska bevaka att stadens
myndighetsutövning utvecklas i syfte att erbjuda goda förutsättningar för
näringsverksamhet, särskilt mot bakgrund av stadens snabba omställning för bättre
service under det gångna året och pandemins negativa effekter på Stockholms
näringsliv.
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö är fortsatt prioriterade frågor. Ett
kontinuerligt arbete för att stärka stadens attraktivitet som arbetsgivare, inte minst
avseende rekrytering och utveckling av chefer, ska bedrivas. Arbetsmiljöarbetet ska
bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv för stadens medarbetare. Kommunstyrelsen
ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt
utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen i
frågor om exempelvis kompetensutveckling inom till exempel demens.
Äldreomsorgens hälso- och sjukvårdsuppdrag och gränssnittet mellan det
kommunala och regionala ansvaret har belysts särskilt under pandemin.
Äldrenämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska utreda hur stadens
hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och
tillgång till likvärdig vård och omsorg. Kompetensutvecklingssatsningar ska också
genomföras för att höja kunskaperna i svenska språket inom äldreomsorgen och
kommunstyrelsen ska stödja dessa insatser. Under året ska efterfrågan av
äldreomsorg för den judiska och romska minoriteten utredas av äldrenämnden, i
samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.
Stadens höga mål för bostadsbyggandet ligger fast och kommunstyrelsen ska
bidra till att säkerställa att en hög takt i byggandet kan säkerställas i en avmattad
konjunktur genom bland annat samordning och utveckling av arbetssätt som kommer
att krävas. Det är också angeläget att investeringarna i blandade boendeformer
fortlöper. Samtidigt har staden en låneskuld, vars ränta riskerar att minska
möjligheterna till investeringar i kärnverksamheten. Det understryker vikten av att
privata byggaktörer ges möjligheter att ta ett större ansvar för nyproduktionen av
bostäder i Stockholm, inte minst vad gäller nya hyresrätter.
En dialog kommer även att föras med privata fastighetsägare för att säkerställa att
talangbostäder skapas och privata initiativ som underlättar härtill ska bejakas. Detta
är en viktig del av den grönblåa majoritetens mål att vara den mest attraktiva staden
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för företagsetableringar och spelar följaktligen även en viktig del i stadens
ekonomiska återhämtningsprocess.
Staden kommer även fortsättningsvis att ha höga ambitioner på miljö- och
klimatområdet. Målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri och klimatpositiv
stad 2040 och en fossilbränslefri organisation 2030 ligger fast. Kampen mot den
globala uppvärmningen är prioriterad för den grönblåa majoriteten. Stockholms stads
miljöprogram 2020-2023 och Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 med
tillhörande klimatbudget kommer kommunstyrelsen att fortsätta implementera under
året. Det är vår målsättning att staden ska vara ledande i genomförandet av
Parisavtalet genom att visa mod och vilja att ligga i framkant på klimatområdet, samt
vara ett föredöme för andra städer genom att även fortsättningsvis vidta
verkningsfulla, evidensbaserade åtgärder för att för att nå målen om en
fossilbränslefri och klimatpositiv stad senast 2040.
För den grönblåa majoriteten är tryggheten en högt prioriterad fråga. Trygghet är
väsentligt för såväl den sociala hållbarheten som för företagares möjlighet att idka
näringsverksamhet. Utifrån säkerhets- och trygghetsprogrammen kommer
kommunstyrelsen att leda en samordnad satsning för en trygg, säker och välskött
stad. Arbetet med krisberedskap och planeringen för civilt försvar ska länkas
samman i en sammanhållen beredskapsplanering. Förutsättningar för beredskapslager
ska utredas, kunskapshöjande åtgärder inom säkerhetsskydd ska genomföras och
utvecklingsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska fortsätta. Fysiska åtgärder i
stadsmiljön ska fortsätta för trygghetsskapande och i brottsförebyggande syfte.
Arbetet för att staden inte ska ha några utsatta eller särskilt utsatta områden ska
fortsätta, bland annat i samverkan med polisen inom ramen för de
samverkansöverenskommelser som har ingåtts.
Vidare ska kommunstyrelsen fortsätta, och utveckla, arbetet med
stadsövergripande ordningsvakter, till exempel genom ansökningar om nya platser
där ordningsvakter får verka. I samarbete med berörda förvaltningar, bolag och
myndigheter ska regional samordning utföras för att motverka organiserad
brottslighet, och en utsedd funktion ska förstärka och samordna stadens insatser mot
brott i välfärdssektorn, vilket är viktigt för att värna legitimiteten för våra
välfärdstjänster.
Lika viktigt i det trygghetsskapande arbetet är förebyggande sociala insatser, en
skola som ser och uppmärksammar alla barn och en välfungerande socialtjänst.
Förebyggande arbete är nödvändigt för att varaktigt motverka brottslighet och här
spelar skolan en nyckelroll. En god skolgång utgör ett skyddsvärn mot sociala
problem och en språngbräda mot en ljus framtid.
Arbetet kommer att utvecklas för att kunna erbjuda medborgarna en rättssäker,
likställig och tillgänglig socialtjänst vid ett så tidigt skede som möjligt. Det kommer
bland annat innebära utvecklad samverkan mellan skola, förskola, fritidsverksamhet
samt med polisen och andra myndigheter.
Funktionsvariationsperspektivet ska beaktas i stadens verksamheter.
Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, utveckling och uppföljning av stadens
arbete med de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Arbetet är inriktat
mot att stärka barns rättigheter enligt barnkonventionen, jämställdhet, nationella
minoriteters rättigheter, hbtq-personers rättigheter, delaktighet och inflytande för
personer med funktionsnedsättning.
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Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen, i enlighet med bilaga 1-6 till
promemorian, godkänns.
2. Visningsenheten får utgöra en resultatenhet.
3. Gemensamma och centrala it-lösningar får utgöra en resultatenhet.
4. Redovisade omslutningsförändringar om 665,7 mnkr godkänns.

Stockholm den 10 februari 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilagor
1. Verksamhetsplan KS 2021
2. Blankett-set KS VP 2021
3. Plan för upphandling VP KS 2021
4. Kompetensförsörjningsplan VP KS 2021
5. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan VP KS 2021
6. System för internkontroll VP KS 2021
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Emilia Bjuggren, Jan
Valeskog och Kadir Kasirga (alla S) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Att delvis godkänna förslaget i promemorian
2. Att kommunstyrelsen inom ramen för personalpolitiken aktivt ska jobba för att öka
andelen trygga anställningar och begränsa antalet timanställningar, framförallt inom
äldreomsorgen.
3. Att kommunstyrelsen ska fördela ut de ökade statsbidragen till skola och förskola
senast under första tertialet 2021.
4. Att kommunstyrelsen under första tertialet 2021 ska besluta om insatser och
aktiviteter syftande till att tydligt minska ungdomsarbetslösheten i Stockholm.
5. Att Kommunstyrelsen ska intensifiera arbetet mot våldsbejakande extremism och att
en uppdaterad arbetsplan ska tas fram senast under första halvåret 2021.
6. Att kommunstyrelsen under år 2021 ska prioritera pandemibekämpning framför ett
omfattande ideologiskt utförsäljningsarbete.
7. Att därutöver anföra
Vi socialdemokrater redovisade i vårt förslag till budget för Stockholms stad år 2021 en
inriktning som prioriterade en bättre välfärd genom investeringar i exempelvis skola, förskola
och äldreomsorg, ett ökat bostadsbyggande, fler insatser för ökad trygghet och bättre
beredskap samt högre ambitioner för klimatet, jobb och utveckling. Det är en inriktning som
skulle innebära en fortsatt ambition att skapa en stad för alla. Vårt förslag röstades dessvärre
ner av den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige.
Pandemin som plågar världen påverkar stadens verksamheter och stadsledningskontoret
har under år 2020 fått ägna en stor del av sina arbetsinsatser åt att bekämpa smittspridning, ge
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förutsättningar för att upprätthålla kommunal verksamhet och hantera en i grunden allt för
dålig krisberedskap.
Även under innevarande år kommer med nödvändighet konsekvenserna av pandemin att
vara den överordnade uppgiften. Och även om verksamhetsplanen rymmer insatser kopplade
till att bekämpa smittspridning och upprätthålla verksamheter samt en allmän kommentar att
flexibilitet och omställningsförmåga krävs, är det mest slående i denna del det som inte finns i
verksamhetsplanen.
Coronakommissionen konstaterar att otrygga anställningar, låg medicinsk kompetens, låg
grundbemanning och dålig samordning är grundläggande problem i äldreomsorgen. Dessa
problem är större i Stockholm än i övriga landet och var rimligen starkt bidragande orsaker
till att överdödligheten inom äldreomsorgen i Stockholm var högre jämfört med andra
regioner. Trots detta är verksamhetsplanen i det närmaste kliniskt fri från insatser som syftar
till att komma till rätta med de konstaterade bristerna. Samtidigt ges en mängd andra uppdrag,
till synes helt utan koppling till pandemin. Det är inte stadsledningskontorets fel, det är
resultatet av en grönblå budget antagen i kommunfullmäktige helt utan fokus på välfärden
och pandemibekämpningen.
Det är en politik som leder Stockholm till otillräcklig kapacitet att möta pandemin, även
under år 2021.
I de få konkreta insatser som diskuteras nämns materialförsörjningen. Vi välkomnar den
roll som stadsledningskontoret tagit, och behöver fortsätta ta, för att säkra logistik och inköp.
Vi har i samtal med stadsledningskontoret informerats om att denna funktion inte bara
kommer fortsätta under första kvartalet utan sannolikt hela första halvåret. För vår del är det
centralt att detta arbete fortsätter tills ett tydligt beslut om beredskapslager är fattat.
Antalet skjutningar i Stockholm slår nya rekord samtidigt som utvecklingen vänt i andra
svenska storstäder. Man kunde tänka sig att det skulle föranleda en aningens klädsam
självkritik men verkligheten är den motsatta. Politiken ska fortsätta precis som innan.
Förebyggande insatser nämns knappt alls och samtidigt som polisen kräver bättre
förutsättningar för skolan att jobba förebyggande beslutas en budget som ger sparkrav – igen.
Ur den aspekten är det kanske logiskt att det inte finns något enskilt målområde i
kommunstyrelsens verksamhetsplan som prioriteras så lågt som mål 1.3 ”I Stockholm når
barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige”.
Av verksamhetsplanens 15 000 ord ägnas lite drygt en procent åt skola och förskola.
Endast en aktivitet föreslås, om skolans arbete mot rasism och antisemitism. Det är
välkommet men inte tillräckligt. I övrigt är verksamhetsplanen helt tom på förebyggande
insatser för barn och unga.
I vårt budgetförslag hade vi en ambitiös plan för skolans förebyggande arbete kopplat till
exempelvis skolans ekonomiska förutsättningar, en förstärkt elevhälsovård, samverkan med
andra kommunala verksamheter och civilsamhället. Vi avvisade kraftfullt förslaget att
chockhöja avgifterna för fritidsklubbarna och därigenom tvinga ut ungdomar från pedagogisk
verksamhet till betydligt sämre alternativ, där det finns en risk att de dras in kriminella
miljöer.
I väsentlighets- och riskanalysen bedöms enda risken för att staden inte ska uppnå målet
på verksamhetsområdet vara bristande effektivitet i processen och konsekvenserna av ett
misslyckande bedöms som lindriga. Vi delar inte den uppfattningen. Varken bristande
kunskapsresultat eller bristande förebyggande arbete har lindriga konsekvenser.
Kommunstyrelsens roll inskränks i denna analys till stöd, samordning och utveckling samt
säkerställande av en ändamålsenlig resursfördelning till nämnderna. Det är en närmast ironisk
skrivning givet att själva budgetförslaget innebär neddragningar på förskolan och budgeten
även i övrigt, avseende skolan, är en icke ändamålsenlig resursfördelning.
Detta alltså samtidigt som kommunfullmäktige beslutat om reella sparkrav för Stockholms
förskolor för tredje året i rad och en uppräkning som inte svarar mot pris- och löneökningar
och därför kommer leda till fortsatta sparkrav och i förlängningen uppsägningar. Resultatet
leder inte till Sveriges bästa skolor och förskolor. I det läget skulle kommunstyrelsen behöva
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bli än mer aktiv i sitt uppföljningsarbete för att snabbt kunna lämna förslag till korrigeringar
av budgeten. Ett sådant exempel är att kommunstyrelsen snarast borde återkomma med
förslag hur de ökade statsbidrag för skola och förskola som regeringen tillsammans med
samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet beslutat om kan fördelas ut till skolor och
förskolor.
Även om trygghetsarbetet betonas i många vackra ord är det få konkreta nya insatser. Ett
exempel är arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE) där skrivningen är den exakt
samma som i förra årets verksamhetsplan. Trots att staden skulle förstärka sitt samarbete med
Riksenheten för internationell brottslighet vid åklagarmyndigheten och polisens
krigsorganisation kring återvändare har staden inte kunnat redovisa att arbetet bidragit till
någon enda enskild lagföring. Det bekräftar bilden som redovisades tidigare där revisorerna
konstaterat att de utredningar som gjorts på orosanmälningar i samtliga fall avslutades utan
behov av någon insats.
Staden måste nu på riktigt höja ambitionerna. Vi har tidigare föreslagit insatser för att
motverka våldsbejakande extremism inom skolverksamhet och kopplat till föreningsbidrag
samt förbättrad krishantering i vid händelser kopplade till våldsbejakande extremism. De
senare åren har det blivit uppenbart att våldsbejakande högerextrema rörelser blivit ett allt
större hot. Vi har förstått att detta också diskuterats i majoriteten men i verksamhetsplanen
syns inget av detta. Under förra mandatperioden arbetades insatser mot våldsbejakande
extremism fram i bred förankring i samtal mellan majoritet och opposition. Idag förs inget
sådant blocköverskridande samarbete. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen ska intensifiera
arbetet mot våldsbejakande extremism och att en uppdaterad arbetsplan ska tas fram
gemensamt.
I förslaget till verksamhetsplan konstateras att ”en hög takt i bostadsbyggandet ska
säkerställas i en avmattad konjunktur. Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och
styrning av stadens bostadsmål och för att agera stödjande i samordning och utveckling av
arbetssätt som kommer att krävas för att målen ska uppnås.” Vi har nu två år i rad av kraftigt
missade bostadsmål. Det faktum att andra kommuner kan klara sina målsättningar antyder att
det inte bara är en avmattad konjunktur som är förklaringen till den sänkta måluppfyllelsen.
Det gör att kommunstyrelsen har ett än större ansvar för uppföljning och styrning. I det
avseendet är det beklagligt att det inte finns en enda aktivitet i verksamhetsplanen som syftar
till att säkerställa en högre måluppfyllelse när det gäller bostadsbyggandet. En
stadsövergripande samordning av bostadsbyggandet saknas och finansborgarrådet borde
återkomma till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder och aktiviteter som bidrar till ökat
bostadsbyggande.
På samma sätt förhåller det sig dessvärre med det nödvändiga arbetet att bekämpa
arbetslösheten. Förra året fördubblades ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadsnämnden
fattade då inte nödvändiga beslut för att kunna stödja fler arbetslösa stockholmare till jobb
eller utbildning. Stadsledningskontoret tog fram flera kunskapsunderlag men lämnade få
förslag till beslut. Budgeten för år 2021 innebar dessvärre inga tydliga ambitionshöjningar
och denna politik bekräftas nu med att det i verksamhetsplanen för Kommunstyrelsen för år
2021 inte finns en enda aktivitet som kopplar till det nödvändiga arbetet mot
ungdomsarbetslösheten. Finansborgarrådet och stadsledningskontoret måste nu därför
återkomma till kommunstyrelsen med en tydligare agenda och konkreta förslag för en
minskad ungdomsarbetslöshet.
På klimatområdet föreslås flera viktiga insatser, även om det även här också saknas flera
viktiga strukturinsatser som vi föreslog i vår budget. Arbetet för en klimatneutral byggsektor
nämns inte alls. Minskade utsläpp från trafiken blir, visserligen välkommet men ändå
begränsat till, att införa förmånscyklar för stadshusets tjänstemän, samtidigt som inget görs
för de stora utsläpp som följer av transporter inom exempelvis masshanteringen. Inte heller
arbetet med koldioxidlagring drivs framåt i denna verksamhetsplan. Vår kritik om att
Moderaterna stoppar förslag som är systemförändrande kvarstår och illustreras dessvärre när
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det kommer till upphandlingar och att miljö- och klimatkrav i dessa i verksamhetsplanen
villkoras av att de inte hämmar konkurrensen.
Det borde inte vara självklart för ett miljöpartistiskt borgarråd att skriva under på att
klimatkrav i upphandlingar inte får hämma konkurrensen. Tvärtom borde upphandlingar i
staden bidra till att ställa om marknader i mer klimatvänlig riktning och därmed skapa en
fungerande konkurrens som förenas med höga klimatkrav.
Om man med rätta kan anklaga nuvarande majoritet för en passivitet kopplat till pandemi,
skola, äldreomsorg, arbetslöshet, bostadsbyggande och trygghetsarbetet så går det inte att
säga motsvarande om den grönblå majoritetens ambitioner när det gäller att privatisera mer av
verksamheten och stadens fastighetsbestånd. Här är det närmast något som liknar besatthet
som råder. Inte mindre än fjorton (14) gånger är det tydligen viktigt att betona samverkan
med externa aktörer avseende samhällsfastigheter. Det finns naturligtvis fall då samverkan
med externa aktörer leder till effektivare lokalanvändning och där samverkan är önskvärd. Så
sker också redan nu.
Det den borgerliga majoriteten nu driver är något annat och att de finner det nödvändigt
att skriva det 14 gånger illustrerar en ideologiskt betingad utförsäljning och privatisering av
nybyggda lokaler. Att göra detta är en åtgärd som riskerar leda till ökade kostnader för
skattebetalarna. Riksgälden redovisade i ett remissvar om OPS-modellen till Stockholms stad
det svaga empiriska stödet för att det skulle sänka kostnaderna. Tvärtom konstaterade
Riksgälden att ”nackdelarna med OPS är otvetydiga och väl underbyggda. Den mest
uppenbara nackdelen är den väsentligt högre finansieringskostnaden för projektet till följd av
den privata överbryggningsfinansieringen. Fördelarna, i form av effektivitetsvinster, är
däremot mer osäkra och bygger främst på teoretiska ansatser som inte har kunnat beläggas
empiriskt. Empirin talar snarare för att OPS tenderar att vara ineffektivt för den offentliga
sektorn.
…
På ett övergripande plan bör det understrykas att OPS riskerar att leda till minskad
transparens, försämrad möjlighet till uppföljning och sämre offentlig budgetdisciplin.”
Därtill följer en försämrad rådighet som riskerar vara till men både för välfärdsverksamhet
som leda till ökade kostnader på sikt. Det finns alltså starka skäl att avbryta denna ideologiskt
betingade utförsäljning och kommunstyrelsen bör prioritera pandemibekämpning framför
privatiseringar år 2021.
Med detta sagt finns det också en del uppdrag i verksamhetsplanen som bidrar till att lösa
viktiga problem. Vi har nämnt beredskapslagret ovan som ett exempel. Även uppdraget att
utreda beställaransvaret för LSS-bostäder är viktigt. Att en styrgrupp har etablerats för
näringslivsfrågor under stadsdirektörens ledning bidrar förhoppningsvis också till att
näringslivsfrågor kan stärkas i stadens praktiska politik. Det vore välkommet och viktigt.
Likaså är det välkommet om arbetet med att tillgängliggöra skolidrottshallar och skollokaler i
syfte att tillgängliggöra fler lokaler för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet återupptas.
Att kravet från en socialdemokratisk motion att utreda möjligheten till en förändring av
hantering av avgift i förskola och fritidshem i fall där föräldrar är separerade är naturligtvis
också glädjande. Ytterligare en socialdemokratisk motion som tycks bli verklighet är
förslaget att ansluta till Glokala Sverige. Trots att motionen ännu – ett år efter dess
framställande – inte remitterats ut från ansvarig rotel plockas nu förslaget upp i förslaget till
verksamhetsplan. Det är välkommet.

Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Avslå föredragande borgarråds förslag till verksamhetsplan och istället godkänna
förslag till inriktning enligt vad som anges i Vänsterpartiets budgetreservation 2021
2. Därutöver anföra följande
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Med Vänsterpartiets budgetreservation för 2021 som grund skulle verksamhetsplanen för
kommunstyrelsen främja arbetet för en jämlik, jämställd och klimatssmart stad. Det är en helt
annan politik än majoritetens inriktning att låta skattesänkningar, nedskärningar och
privatiseringar gå före stärkt välfärd, fortsatt hög takt i bostadsbyggandet och trygga hem för
allmännyttans hyresgäster i ytterstaden. Privatiseringsagendan tar sig allt tydligare uttryck i
nämnder och styrelser, och kommunstyrelsens verksamhetsplan är inget undantag. Nu
genomsyras verksamhetsplanen av det politiska mantrat ”externa aktörer” som lösningen på
det mesta och har därmed ersatt tidigare borgerliga mantran om exempelvis avknoppningar,
som senare visat sig vara olagliga. Gemensamt är dock syftet att staden ska göra allt mindre,
och att marknadskrafterna ska ta över allt mer av vår gemensamma välfärd.
Inga allmännyttiga bostäder skulle säljas med Vänsterpartiets politik, till skillnad från de
ombildningar som majoriteten nu släpper fram, som ökar otryggheten i ytterstaden och
minskar tillgången på de hyresrätter med överkomliga hyror som så väl behövs. Inte minst
gäller detta de över 300 större lägenheter som det råder så stort behov av för att minska
trångboddheten. Med vår bostadspolitik skulle staden redan ha anslutit sig till det globala FNinitiativet The Shift som syftar till att se bostäder som en mänsklig rättighet, och inte en
handelsvara. Kommunstyrelsen skulle också driva frågan om en ny lag om kommuners
förköpsrätt för markförsäljning och tomträttsöverlåtelser inom kommunen.
Stadsledningskontoret skulle i samarbete med Stadshus AB i vårt budgetförslag för 2021
ha fått i uppdrag att ta fram en stadsövergripande policy med etiska riktlinjer vid uthyrning,
försäljning, markanvisning, bygglov, detaljplaneändring etc. för att säkra att staden endast gör
affärer med seriösa aktörer. Soliditetsmålen skulle utredas tillsammans med Stadshus AB för
att se över möjligheten till behövliga investeringar för att vi ska ha en hållbar och jämlik stad.
Med jämlikhets-, barn- och äldreperspektiv som tydliga delar i all stadsplanering skulle vi
bygga en stad som bättre hänger ihop, minskar segregationen och som ger plats för människor
i livets alla faser, oavsett ekonomiska förutsättningar.
Med Vänsterpartiets budget skulle stadens personalstrategiska arbete fortsätta för att med
oförminskad kraft skapa trygga anställningar och intensifiera införandet av rätt till heltid.
Kommunstyrelsen skulle ha fått i uppdrag att ta initiativ till förhandlingar om ett lokalt
kollektivavtal för att minimera användande av allmän visstidsanställning och timavlönade i
stadens verksamheter och liknande krav ställas i LOV- och LOU-avtalen för privat drivna
verksamheter. I denna fråga liksom i frågan om äldreomsorgens organisation med ett stort
antal privata aktörer står majoriteten helt svarslös i sin verksamhetsplan, trots att
Coronakommissionen lyft fram bland annat behov av högre bemanning och rimliga
arbetsförhållanden samt den fragmentariska organisationen som strukturella brister i
äldreomsorgens beredskap.
Vidare skulle en verksamhetsplan baserad på vårt budgetförslag innebära att
förutsättningar att ge bidrag till arbetsskor och betalda arbetskläder till alla anställda i
äldreomsorg, förskola och LSS-verksamheter skulle utredas och att medel skulle avsättas för
att starta med bidrag till skor i äldreomsorgen. För att öka kvaliteten och förbättra
arbetsvillkoren skulle förutsättningarna att ta över all lokalvård i egen regi utredas och inga
för verksamheterna nödvändiga delar upphandlas, i likhet med den upphandling av
vaktmästeri, posthantering och konferensservice som genomfördes år 2020. Staden ska kunna
garantera alla som arbetar i verksamheterna trygga anställningar och goda arbetsvillkor,
oavsett om arbetsuppgifterna rör sig om exempelvis lokalvård, ledarskap eller undervisning.
Kommunstyrelsen skulle med vårt budgetförslag ha fått i uppdrag att med stöd av
diskrimineringslagstiftningen se över hur stadens verksamheter skulle kunna få fler anställda
med funktionsnedsättning, då det behövs ett systematiskt arbete för att synliggöra hinder mot
att tillgängliggöra stadens arbetsplatser.
Med vår politik skulle arvodena sänkas med 17,3 mnkr för borgarråden som idag har
mycket höga löner, ansvaret för eventuella centralupphandlingar av vård- och omsorgsboende
flyttas tillbaka till äldrenämnden för ökad transparens och minskad toppstyrning samt
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användningen av konsulter inom stadsledningskontoret minskas med minst 35 mnkr. Vidare
skulle kommunstyrelsen ha fått i uppdrag att göra en extern utvärdering av hela
budgetprocessen inklusive generella effektiviseringar, från val av metod och bedömd
besparingspotential till uppföljning av resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
Med Vänsterpartiets budget skulle kommunstyrelse intensifiera arbetet med
tillgänglighetsanpassning, samordna utbyggnaden av LSS-/SoL-bostäder, utreda
klimatpåverkan av transporterna i hemtjänsten, inrätta en klimatpanel, utreda förutsättningar
för en digital lösning för medborgarförslagens gång genom stadens förvaltningar samt utreda
hur delar av sophämtningen kan återtas i kommunal regi.
Det är positivt att staden gör nya satsningar på klimatområdet men samtidigt kan man i
stadens egna dokument konstatera att åtgärderna inte är i närheten av att nå de uppsatta
målen. Det går inte att nöja sig med att konstatera att andra aktörer eller innovationer
exempelvis ska minska biltrafiken när staden inte uttömt de möjligheter som finns till
förfogande såsom bilfria gator, minskade p-tal och dylikt. Vad gäller omställningen till
förnyelsebar energi ser vi samma tendens, och med Vänsterpartiets budget finns uppdrag för
kraftfullare satsningar på förnyelsebar energi samt starkare fokus på att ligga i framkant av
utvecklingen.
Vi har också en helt annan uppfattning än majoriteten om trygghets- och
säkerhetsfrågorna som finansborgarrådet menar har fått förhöjd prioritet. Den enögda
budgetsatsningen på ordningsvakter och övervakningskameror kombinerat med de stora
nedskärningarna på fritidsgårdar, parklekar, bibliotek och medborgarvärdar ökar tyvärr
otryggheten.
Vänsterpartiets budgetinriktning med vårt trygghetspaket som innebär ett kraftigt förstärkt
socialt förebyggande arbete bland barn och unga skulle vara mycket mer verksamt i arbetet
för ett tryggare Stockholm än majoritetens politik. Vi menar att tryggheten för Stockholmarna
måste stärkas genom långsiktiga insatser som minskar ojämlikheten och verkar förebyggande.
Därför satsar vi på att staden ska anställa fler fältassistenter och stärka socialtjänsten, öppna
förskolan och anställa socialpedagoger i grundskolan.
I Vänsterpartiets budget finns också avsatta pengar för att inleda arbetet med Sluta skjut!
vilket har visat sig effektivt i Malmö. Tyvärr finns inga sådana satsningar i majoritetens
budget där allt istället ska lösas med ordningsvakter och kameror.
Staden står inför mycket stora investeringsbehov och då behövs en ansvarsfull planering i
ett livscykelperspektiv av investeringar och fler lösningar på dessa utmaningar, exempelvis
samverkan med andra kommuner om ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag för att
kunna öka investeringarna i idrottsanläggningar. Alla de investeringar som staden gör ska
komma invånarna till del och därför behållas i egen regi. Det är inte ansvarsfullt att göra stora
investeringar med gemensamma resurser för att sedan på olika sätt i princip överlåta
verksamheter till privat regi, utan att inte ens få ersättning för gjorda investeringar eller
verksamhetens immateriella värde. Det är också av stor vikt att det är staden själv som i hög
grad står för investeringar i fastigheter och anläggningar för stadens eget behov, men också
för exempelvis idrottsföreningar och andra samhällsnyttiga verksamheter. Privata
fastighetsägare tar ut marknadshyra till skillnad från fastighetsnämnden som har
självkostnadshyra. Det innebär att en verksamhet som har högre hyra får mindre resurser till
själva verksamheten. Att låta privata aktörer bygga för stadens verksamheter är ett slöseri
med stadens resurser som ska gå till verksamheten, inte till att betala höga hyror.
Pandemin skapar fortsatt stora intäktsbortfall hos det fria kulturlivet och civilsamhället i
Stockholm vilket leder till ett högre tryck och större förväntningar på de ekonomiska
stödinsatser som staden kan erbjuda. Det är stadens ansvar att ge kulturnämnden
förutsättningar för att kunna göra detta. Om inte den grönblåa majoriteten visar handlingskraft
och skjuter till ytterligare medel till kulturen riskerar det få stora konsekvenser både för en
enskilda som verkar inom sektorn men också för det oerhört rika kulturliv som vi är så stolta
över i staden. Vi saknar helt ett riktat krisstöd till kulturaktörer. Med Vänsterpartiets budget
skulle staden ta ett centralt ansvar för att stötta kulturlivet i den svåra situation som de är i.
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Kommunstyrelsen ska fortsätta att arbeta med att stödja stadsdelsnämnderna och
facknämnder i arbetet med att utveckla former för medborgardialoger och medborgarbudget,
med syftet att förstärka den lokala demokratin och öka möjligheten för alla i staden att vara
delaktiga i stadens utveckling.

Kommunstyrelsen
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren (alla
S) med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Sara Stenudd och Rashid Mohammed (båda V) med
hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1.
Att avslå kontorets förslag till beslut
2.
Därutöver vill vi anföra följande:
Stadens arbete och ekonomi har påverkats av den pågående pandemin och det är av stor vikt
att stadens förvaltningar prioriterar sina kärnverksamheter även under detta verksamhetsår.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 bör fokusera på att bistå våra förvaltningar,
bolag och våra privata näringsidkare. Sverigedemokraterna har tidigare poängterat att höga
och ökande utgifter inom specifika områden i den kommunala verksamheten måste ses över.
Vikten av såväl ekonomiskt som socialt ansvar innefattar även att stadens utgifter är i balans,
vilket har ställts mot sin spets under pandemin. Stockholms stads möjligheter till fortsatt
tillväxt kräver en inriktning mot ett mer sundare företagsklimat med fokus på goda
möjligheter till att etablera sig och långsiktigt kunna verka i regionen.
Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige lämnat in en reservationsbudget för
2021 där vi tydligt redogör för en mer ansvarsfull politik och som skapar incitament till ökad
tillväxt. Utöver vad som framförs i detta uttalande vi vill hänvisa till de riktlinjer vi anger i
vår reservationsbudget vilket även innefattar kommunstyrelsen.

Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) enligt följande.
Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit kommunstyrelsen att besluta följande:
1. Avslå föredragande borgarråds förslag till verksamhetsplan och istället godkänna
förslag till inriktning enligt vad som anges i Feministiskt initiativs budgetreservation
2021
2. Att kommunstyrelsen beslutar att implementera metoden Sluta skjut i Stockholm
3. Därutöver anföra följande:
Utgångspunkten för Feministiskt initiativs budgetreservation är att Stockholm ska vara en
välfärdsstad som satsar på kvinnor och barn. Vår vision: en stad som håller ihop och där makt
och resurser fördelas jämställt och jämlikt. En stad som är öppen och fri från våld och
förtryck. Stockholm ska inte vara segregerat och alla stockholmare ska garanteras sina
mänskliga rättigheter. Skillnaderna är stora mellan styrets budget och Feministiskt initiativs
budgetförslag. I vårt budgetförslag för 2021 återfinns resurser för en stärkt välfärd genom
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satsningar på skola och äldreomsorg samt en ökad takt på bostadsbyggandet för att öka
beståndet av hyresrätter i staden och möta den akuta bostadsbristen. Även 2021 kommer att
präglas av konsekvenserna av pandemin och detta arbete måste prioriteras, något som saknas
i liggande förslag för verksamhetsplan.
Med vår budgetreservation skulle verksamhetsplanen för Stockholm få ett annat uttryck.
Sedan det grönblå styret tagit över har arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter helt
åsidosatts. MR-rådet avvecklades och jämställdhetsmålet har prioriterats bort. Det ointresse
som styret har inför frågan synliggörs i liggande förslag för verksamhetsplan där den enda
hänvisningen som finns till hur arbetet ska fortlöpa är en mening om Agenda 2030. För
Feministiskt initiativ är en jämställd stad en förutsättning för en stad som håller samman.
Därför vill vi att kommunstyrelsen ska ha ett enskilt jämställdhetsmål och säkra att
konsekvenserna av åtgärder i staden alltid analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.
Mäns våld mot kvinnor är en stor utmaning för staden och har deklarerats som en global
pandemi av WHO. Trots detta är det försvinnande små förslag från styret om hur denna
utmaning ska hanteras. I verksamhetsplanen nämns inte frågan en enda gång trots stora
skrivningar om trygghet. Det är skrivningar som helt utesluter den största risken för otrygghet
hos hälften av stadens invånare. Feministiskt initiativ vill att kommunstyrelsen ska bedriv ett
strategiskt arbete mot mäns våld mot kvinnor. Under mandatperioden har det framkommit att
antalet förturslägenheter som förmedlas med anledning av våld i nära relation har minskat.
Samtidigt fortsätter staden att sälja ut hyresrätter vilket minskar underlaget för lägenheter att
förmedla. I Feministiskt initiativs budgetförslag föreslår vi att staden ska införa en
bostadsgaranti för den som blivit utsatt för våld. Att snabbt komma ifrån sin förövare kan
vara livsavgörande. Vi vill tillföra resurser för länge boendeplaceringar och stärka upp det
socialtjänstens relationsvåldsteam för att möta behovet av skydd och stöd under pandemin.
Därutöver ska ett extra bidrag till kvinno- och tjejjourer delas ut.
Tryggheten i staden framhävs som en viktig fråga för rådande styre men samtidigt ökar
antalet skjutningar i Stockholm. Nya insatser för att stävja utvecklingen saknas helt samtidigt
som de förebyggande insatserna knappast nämns. I vårt budgetförslag har vi återigen avsatt
medel för att införa metoden Sluta skjut. Något som redan prövats och visat sig effektivt såväl
internationellt som lokalt i Malmö. Det är glädjande att styret nu signalerar att man ser över
möjligheterna för att införa detta även i Stockholm. Utöver detta vill vi också fortsatt stärka
arbetet med avhopparverksamhet och utveckla ett utveckla anhörigstöd för de som drabbas av
vapenvåldets konsekvenser.
Enligt forskning är den viktigaste förebyggande insatsen att finna i en välfungerande skola
och tidiga insatser mot barn och unga som riskerar att hamna på glid. I årets budget ingår
sparkrav på skolan för tredje gången i rad och en uppräkning som inte ens kommer att täcka
pris- och löneökningar. Feministiskt initiativ vill istället satsa stort på både skola och
förskola. Vi har också avsatta resurser för att stärka socialtjänsten, fler fältassistenter och
kultur- och fritidsverksamhet. Vårt förslag om att införa ett sommarlovslöfte ska bidra till att
alla barn och unga i staden ska få en minnesvärd och meningsfullt sommarlov, oavsett
föräldrarnas ekonomi ser ut. Kommunstyrelsen ska ansvara för satsningen.
Arbetet mot rasism och våldsbejakande extremism måste stärkas i tider när dessa
värderingar vinner mark. Trots få, men fina skrivningar i budget och löften från
finansborgarrådet saknas förslag för hur detta arbete ska bedrivas. Endast en aktivitet kopplad
till skolan går att finna i styrets budget. Detta går inte att tolka som annat än bristande
ambitioner och underskattning av problemets omfattning. Enligt Nationella
trygghetsundersökningen 2019 ligger hatbrottsmotiv bakom en femtedel av alla som utsatts
för brott. Feministiskt initiativ föreslår i budgetreservation för 2021 att ett stadsövergripande
program mot rasism ska införas i staden och ansvaret för samordning ska ligga hos
kommunstyrelsen.
Stadens personalstrategiska arbete måste riktas om för att skapa trygga anställningar och
säkra rätten till heltid. Många av stadens anställda är visstidsanställda eller arbetar som
timavlönade. Coronakomissionen pekar ut många brister inom äldreomsorgen som skulle
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kunna åtgärdas genom stadens personalstrategi, däribland låg bemanning, otrygga
anställningsformer, låg bemanning och dålig samordning. Trots att dessa problem särskilt
märktes i Stockholm där överdödligheten varit högre än i andra regioner så saknas förslag och
insatser för att komma tillrätta med problemen. Feministiskt initiativ vill att staden gör en
översyn av de arbetsvillkor som råder samt kommer med en handlingsplan för att åtgärda de
brister som identifieras. Prioriterat är arbetet med heltid som norm, minskat antal
timanställningar och att lönerna höjs. Detta är en viktig fråga såväl för välfärdens framtida
utveckling som en jämställdhetssatsning då många som arbetar inom vård och omsorg är
kvinnor.
Nu har staden två år i rad missat sina bostadsmål, något som drabbar de grupper som inte
har råd att köpa en bostadsrätt extra hårt då detta har kombinerats med utförsäljningar och
ombildningar av hyresrätter. Det hade behövts aktiviteter för att säkerställa en högre
måluppfyllelse gällande bostadsbyggande och med rådande politik kommer bostadskrisen nu
fortsätta att fördjupas även under 2021. Feministiskt initiativ vill höja takten i
bostadsbyggandet och särskilt byggandet av hyresrätter. Med vår bostadspolitik skulle minst
60 procent av det som byggs vara hyresrätter och nybyggnationer skulle ha reglerade hyror
för att bryta den socioekonomiska segregationen.
Staden måste ligga på regeringen för att påskynda avvecklingen av Bromma flygplats. När
inte ens flygbolagen vill vara kvar på Bromma är det hög tid för högerstyret att se till att
flygplatsen stängs. Området behövs för att bygga bostäder. Samtidigt måste målet vara att
inrikesflyget minskar kraftigt, och inte bara flyttas över till Arlanda. En helt ny stadsdel kan
byggas och på så sätt kan vi möta den stora bostadsbristen, samtidigt som vi minskar
klimatavtrycken.
Stockholm står inför stora utmaningar till följd av pandemin och samhället befinner sig i
en allvarlig kris. Arbetslösheten växer och grupper som redan tidigare stod långt ifrån
arbetsmarknaden står nu ännu längre ifrån arbetsmarknaden. Nyanlända och utrikesfödda
kvinnor är en grupp som ständigt missgynnas på arbetsmarknaden. I vårt budgetförslag
avsätter vi särskilda medel för att rikta arbetsmarknadsinsatser mot kvinnor långt ifrån
arbetsmarknaden.
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Remissammanställning
Ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges budget upprättar respektive nämnd en verksamhetsplan
för kommande år.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för styrning, utveckling och uppföljning av
stadens verksamheter ur såväl ett verksamhetsmässigt som ekonomiskt perspektiv. Ekonomioch verksamhetsstyrningen vidareutvecklas kontinuerligt i syfte att säkerställa en
kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet och en långsiktig balans i ekonomin.
Stadsledningskontorets fokus ligger därför på att för prioriterade uppdrag i stadens budget
vara en effektiv organisation med god samverkan såväl internt som externt.
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges budget 2021 redovisas i verksamhetsplanen
mål, aktiviteter och indikatorer med årsmål för respektive verksamhetsmål, samt budget för
kommunstyrelsen. Exempel på prioriterade frågor är ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenser av pandemin, kompetensförsörjning, trygghet och säkerhet, klimat och miljö,
näringsliv, integration samt verksamhetsutveckling genom systematiskt kvalitetsarbete,
innovationer och digitalisering.
Pandemin präglar verksamhetsplaneringen för 2021. Fortsatt stor flexibilitet och
omställningsförmåga krävs för att kunna genomföra mål och uppdrag enligt plan.
Verksamhetsplanen beskriver också insatser internt inom staden och externt för att på olika
sätt stödja anpassning och återstart.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan 2021 för
kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1-6. Stadsledningskontoret föreslår även att
kommunstyrelsen godkänner resultatenheterna visningsenheten respektive gemensamma och
centrala it-lösningar samt redovisade omslutningsförändringar om 665,7 mnkr.
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