Bilaga 4:1

Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser
Stadens nämnder uppmanas och bolagsstyrelser uppmanas, genom Stockholms
stadshus AB, 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 samt vidta åtgärder enligt vad som sägs i denna
bilaga. 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
Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna uppmanas att
intensifiera arbetet med att placerade barn har en skolplanering och en obruten
skolgång, med ett särskilt fokus på pojkar. (Mäts med indikatorn andel
familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnena i
grundskolan).
En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Indikatorerna Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i
kronor av totala värdet av inköpta måltider och Klimatpåverkan från
upphandlade livsmedel och måltider bedöms inte nå upp till
kommunfullmäktiges mål och ett flertal nämnder bedömer att dessa indikatorer
kommer uppnås delvis. Eftersom utbildningsnämnden står för en så pass
omfattande del av livsmedelinköpen samtidigt som nämndens utveckling av
ekologiska livsmedel varit svag de senaste åren uppmanas utbildningsnämnden
att i samband med tertialrapport 2 återkomma med åtgärder i syfte att öka
andelen ekologiska livsmedel och att sänka klimatpåverkan från livsmedel.
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) prognostiserar att indikatorn Andel
matavfall till biologisk behandling uppnås ej och anger att andelen matavfall
under tertialrapport 1 är lägre än samma period föregående år. Stockholms
Stadshus AB uppmanas att uppmana SVOA att i samband med tertialrapport 2
återkomma med åtgärder för att öka matavfallsinsamlingen och förbättra
utfallet för indikatorn.
Kulturnämnden; kulturförvaltningen anger att de ej kommer att uppnå
målnivån för indikatorn Andel hämtställen med matavfallsinsamling av
hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling och att utfallet för
tertialrapport 1 var nio procent i jämförelse med nämndens målnivå på 80
procent. Kulturnämnden; kulturförvaltningen uppmanas att vidta åtgärder för
att öka Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med
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möjlighet till matavfallsinsamling och redovisa dessa i samband med
tertialrapport 2.
Den obligatoriska nämndindikatorn Minskning av CO2e till 2023 innebär för
17 nämnder och bolagsstyrelser att de ansvarar för ett beting om att minska
koldioxidutsläppen. Av dessa prognostiserar 13 att de kommer att uppnå
betinget helt, medan fyra (kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
SVOA samt AB Svenska Bostäder) prognostiserar att de delvis kommer att nå
målet. De sammanlagda betingen för dessa fyra motsvarar 64 procent av hela
betinget. Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana SVOA att vidta
åtgärder som säkerställer att den beslutade tidplanen för uppförandet av
sorteringsanläggningen i Högdalen kan hållas.
En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Trafiknämnden uppmanas att öka takten i genomförandet av projekt Trygga
gång- och cykeltunnlar så att åtgärderna hinner avslutas under 2021 i enlighet
med kommunfullmäktiges ambition.
Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för
projekten Mårtensdal, Fredriksdal, Nybohovsbacken, Bryggvägen,
Packrummet, Blackebergsvägen, Näskubben samt Masugnen 1, Bällstahamnen
och Gjutmästaren 3 överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med
mer än 15 procent och mer än 20 mnkr. Exploateringsnämnden uppmanas att
vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i projekten och vid behov återkomma
till kommunfullmäktige för ett reviderat genomförandebeslut.
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