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Uppmaningar till stadens nämnder och anmodanden till stadens bolag
Stadens nämnder uppmanas och stadens bolagsstyrelser anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina indikatorer och målvärden
samt vidta åtgärder enligt vad som sägs i denna bilaga.
Intern kontroll
Överförmyndarnämnden uppmanas att senast i tertialrapport 1 komplettera sin väsentlighets- och riskanalys med de obligatoriska processerna samverkan med näringsliv (2.1) samt effektiv lokalförsörjning i stadens verksamheter (2.2).
En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och
svenskkunskaper är kort
Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för indikatorn Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi inte uppnår kommunfullmäktiges
årsmål på 9 000. För att årsmålet ska kunna uppnås, trots att i sammanhanget stora
verksamhetsområden så som äldreomsorgen och barnomsorgen troligtvis inte
kommer kunna ta emot feriearbetare med anledning av den pågående pandemin,
uppmanas arbetsmarknadsnämnden påbörja arbetet med en upphandling i likhet
med den som genomfördes under våren 2020.
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser uppmanas att anordna ytterligare feriejobbsplatser i verksamheter där det är möjligt att ta emot feriearbetare trots den pågående pandemin.
Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Farsta stadsdelsnämnd uppmanas att höja sina årsmål för indikatorerna Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning och Stockholmarnas nöjdhet med
skötsel och städning av park och grönområden så att de är i paritet med kommunfullmäktiges ambitioner.
I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög
kvalitet, evidens och rättssäkerhet
Stadens socialtjänst står inför en rad utmaningar under 2021 vilka nämnderna lyfter som väsentliga risker som kan påverka måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Det finns en risk att staden i det strategiska barnrättsarbete missar att identifiera barn som lever under utsatta levnadsförhållanden
och som ofta har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. I kombination med
ett ökat antal orosanmälningar finns en risk att utredningar och uppföljningar inte
sker inom lagstadgad tid och att barns behov inte utreds snabbt så att de kan ta del
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av de insatser som de har behov av. Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att intensifiera arbetet för att utredningar som pågår mer än fyra månader successivt
minskar.
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Stockholms byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors
och verksamheters skiftande behov
Stadsledningskontoret konstaterar att det aggregerade årsmålet för den obligatoriska nämnd indikatorn Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och
service till personer med funktionsnedsättning), 30 stycken, är lågt både i förhållande till historiska utfall och kommunfullmäktiges ambitioner. Samtliga stadsdelsnämnder utom Bromma, Farsta och Hägersten-Älvsjö uppmanas om möjligt
höja sin ambitionsnivå för 2021. Samtliga stadsdelsnämnder samt exploateringsnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse på längre
sikt med utgångspunkt i den stadsövergripande boendeplanen för personer med
funktionsnedsättning som sammanställs av socialnämnden med underlag från regionerna.
Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt
god framkomlighet
Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana Stockholm Vatten och Avfall AB
att i samband med tertialrapport 1 ange på vilket sätt bolaget bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.
Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring
Stadsledningskontoret konstaterar att Södermalms stadsdelsnämnds årsmål för indikatorn Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter inte indikerar en bibehållen eller ökad ambition. Nämnden uppmanas därmed
att se över sitt årsmål i relation till utfallet för 2020 och återkomma med reviderat
årsmål i samband med tertialrapport 1.
Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anmodar Stockholms Stadshus AB att uppmana Familjebostäder AB att höja sin ambitionsnivå för indikatorn
Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter och i samband med tertialrapport 1 återkomma med reviderade årsmål för indikatorn samt ta fram aktiviteter
som stödjer detta.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen anmodar Stockholms Stadshus AB att uppmana Stockholmshem AB att rapportera årsmål samt att uppmana
Stockholm Vatten och Avfall AB, AB Svenska Bostäder och AB Familjebostäder
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att höja sina mål i paritet av vad som framgår av Klimathandlingsplan 2020-2023.
Vidare uppmanas exploateringsnämnden och idrottsnämnden att ta fram aktiviteter
som stödjer klimathandlingsplanen och återkomma med dessa i samband med tertialrapport 1.
Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholm Business Region AB har en viktig roll i stadens ansträngningar att uppnå verksamhetsområdesmålet, men att bolagsstyrelsen inte har angett på vilket sätt man avser att bidra. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana Stockholms Business Region att senast i tertialrapport 1 anger på vilket sätt bolaget bidrar till att verksamhetsområdesmålet uppfylls.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har inte angett årsmål för Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider
och livsmedel. Kungsholmens stadsdelsnämnd uppmanas att i samband med tertialrapport 1 återkomma med årsmål för indikatorn i enighet med kommunfullmäktiges ambitionsnivå samt om nödvändigt ta fram aktiviteter som stödjer detta.
I anvisningarna för verksamhetsplan 2021 betonas vikten av att synliggöra och
samordna kommunikationsaktiviteter inom miljö och klimatområdet. Stadsledningskontoret konstaterar att en rad olika kommunikationsinsatser är inplanerade
för nämnder och bolagsstyrelser under året och betonar vikten av att dessa koordineras och samordnas gentemot stadens intressenter.
I anvisningarna för verksamhetsplan 2021 anges att nämnder och bolagsstyrelser i
tillägg till ordinarie planering även ska märka upp mål, indikatorer och aktiviteter
och koppla dessa mot miljöprogrammets etappmål. Ett flertal nämnder och bolagsstyrelser har dock inte säkerställt att denna märkning är gjord. Samtliga nämnder
och bolagsstyrelser uppmanas respektive anmodas därför att säkerställa uppmärkning av aktiviteter, indikatorer och mål för miljöprogrammet.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som har lägre ambitionsnivå jämfört med 2020års utfall avseende indikatorn Index bra arbetsgivare, uppmanas att höja årsmålet
för indikatorn när så är möjligt alternativt beskriva varför det inte är möjligt.
Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana Skolfastigheter i Stockholm AB,
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Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkering AB och Stokab, som har lägre ambitionsnivå jämfört med 2020-års utfall avseende indikatorn Index bra arbetsgivare, att höja årsmålet för indikatorn när så är
möjligt alternativt beskriva varför det inte är möjligt.
Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana Skolfastigheter i Stockholm AB,
Stockholms stads parkering AB och Stokab som har lägre ambitionsnivå jämfört
med 2020-års utfall avseende indikatorn Aktivt medskapandeindex, att höja årsmålet för indikatorn när så är möjligt alternativt beskriva varför det inte är möjligt.
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