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Anvisning
Stockholms Stadshus AB:s anvisningar för rapportering av tertialrapport 1 2022
Kommunfullmäktiges budget 2022 innehåller tre inriktningsmål; En modern storstad med möjligheter och
valfrihet för alla, En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt och En ekonomiskt hållbar
och innovativ storstad för framtiden. Utifrån dessa mål har koncernens anvisningar för tertialrapport 2
tagits fram.
De texter som lämnas av dotterbolagen utgör underlag till den analys som sammanställs och presenteras
för koncernstyrelsens beslut om tertialrapport 1 2022. Uppföljningen ska fokusera på bolagens bidrag till
att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsområdesmål med tillhörande analyser
av utfallet. I detta ingår också uppföljning av bolagens arbete utifrån kommunfullmäktiges Direktiv för
samtliga nämnder och bolagsstyrelser i budget 2022.
Ekonomisk rapportering sker i OCRA. Övrig rapportering sker i ILS.
Tidplan
Rapportering i OCRA och ILS ska ske senast 10 maj kl 12.00.
Under mappen ”Dokument” i OCRA finns övriga uppgifter med detaljerad tidplan för hantering i OCRA
mm. I OCRA framgår även tidpunkter för internfakturering, interna avstämningar och import av filer.
Rapportering i ILS
Mål för verksamhetsområdet (VO-mål)
I rapporteringen ska bolagen beskriva vilka resultat som uppnåtts under perioden samt bedöms uppnås för
året respektive verksamhetsområdesmål som beskrivs nedan utifrån egna och gemensamma ägardirektiv,
indikatorer samt aktiviteter. För respektive mål anges om det är obligatoriskt eller inte för bolaget att
kommentera.
Samtliga bolag ska ange en egen bedömning om hur väl målet bedöms kunna uppnås. Detta gäller såväl
för uppföljning av inriktningsmål som för verksamhetsområdesmål. Uppföljning görs med sedvanliga
färger; grönt om målet uppfyllts helt, gult om delvis och rött om det inte uppfyllts. Målbedömningen är en
samlad bedömning utifrån vad som genomförts och planeras för året under respektive inriktnings- och
verksamhetsområdesmål.
Indikatorer
I tertialrapporten ska bolagen rapportera utfall/prognos för kommunfullmäktiges och Stockholms
Stadshus ABs indikatorer. Indikatorerna är insorterade under kommunfullmäktiges tolv
verksamhetsområdesmål. Indikatorerna utgör en del av underlaget för att bedöma uppfyllelsen av
kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål. I bedömning av måluppfyllelsen ska utfallet/prognosen av
indikatorerna ingå.
Bolagen ska rapportera periodens utfall och prognos för helåret för de indikatorer som har
rapporteringsperiod månad och tertial, vilket syns i ILS-webb. Vid avvikelse mellan beslutat årsmål och
prognos ska avvikelsen för indikatorn kommenteras.
Bolagen ska också lämna en prognos på helåret för övriga indikatorer genom att ange om målet bedöms
uppnås helt, delvis eller ej.
Aktiviteter
I tertialrapporten behöver rapportering enbart ske aktiviteter för som avviker på det sätt som redovisades i
samband med rapportering av verksamhetsplan.
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Sammanfattande kommentar
Kulturhuset Stadsteatern har under första delen av 2022 varit fortsatt påverkade av pandemins effekter.
Trots att verksamheten har hållit öppet och arbetet fortsätter långsiktigt så har det intäktsbortfall som beror
på pandemin och dess effekter fått stora konsekvenser. Kulturhuset Stadsteatern arbetar dock fokuserat och
ett längre perspektiv för att locka tillbaka publiken med ett utmanade och angeläget program och med
riktade kommunikations- och försäljningsinsatser.
Stadsteatern har haft sju premiärer under första delen av året samtidigt som bland andra Sound of Music,
och Tiden är vårt hem fortsatt spela. Gasljus, som hade premiär i mars har haft full beläggning hela
spelperioden och Kulla-Gulla, i regi av Maria Sid, har emottagits på ett fantastiskt sätt av publik och
kritiker. Januari var präglad av pandemin och de sista restriktionerna vilket ledde till att flera föreställningar
tvingades ställas in. Under våren har teaterns beläggning och biljettförsäljning gått åt rätt håll med en stadig
men försiktig ökning varje månad. Beläggningen i april var 56%.
Årets Kulturnatt hölls 23 april och var den första i full skala efter flera års renovering och pandemi. Teatern
och Kulturhuset arbetade tillsammans fram ett brett program. 15 236 besökare hittade till Kulturhuset
Stadsteatern under Kulturnatten, något som vittnar inte bara om att vi är angelägna, relevanta utan också att
vi når ut till vår publik. Det höga besökarantalet ser vi som ett glädjande bevis på att Stockholmarna
äntligen börjar hitta tillbaka till kulturen, något som trots det nuvarande läget verkar lovande inför hösten.
Marionetteatern har under våren spelat föreställningen Minnen och Alice, haft ur urpremiär av
Silverdollarmyntet och handdockskola och dockmakarverkstad för barn från skolor i hela Stockholm inom
ramen för Skapande skola. Föreställningen Ett frö i rymden har blivit utvald till Bibu och
Scenkonstbiennalen. Förarbetet med den internationella dockteaterfestivalen Pop Up Puppets pågår.
Parkteatern har under våren lagt ramar och planering för sommarens säsong med föreställningar på olika
platser runt om i hela staden. Cirkusen har presenterat sex olika produktioner under årets första del, varav
två av internationella kompanier.
Efter sommaren öppnar Studion, en ny livescen för musik. Utställningen Nu blir det jättemycket av allting,
Outsider Art 2022 presenterade 50 konstnärer av konstnärer med särskilt stöd eller funktionsvariationer.
Sara-Vide Ericsons (f.1983) separatutställning Ditch Dance pågår till augusti. I mars invigdes Idébaren –
Kulturavdelningens valsatsning i samarbete med Arena Idé, Timbro och stiftelsen Höj Rösten. Under våren
arrangerades samtal med anledning av Rysslands krig i Ukraina respektive de våldsamma upplopp som
uppstod under påskhelgen. Den 1 augusti tillträder Ida Linde och Athena Farrokhzad som curators för
litteratur på Kulturhuset Stadsteatern med ansvar för Internationell författarscen, Kulturhuset Stadsteaterns
internationella litteraturpris samt förnyelse och fördjupning.
LAVA öppnar i nya lokaler i juni och i dagsläget pågår ett intensivt arbete med att färdigställa lokalerna för
målgruppens behov. Vid öppning förverkligas den mångåriga visionen om ett helt plan för barn och unga i
Kulturhuset vid Sergels torg med rum för barn i ena änden och lava i den andra. Ombyggnationen och
lokalanpassning inför att Europa Experience center öppnar i december har påbörjats. Inför att Plan 1 i slutet
av året delas med EU så projekterar vi en levande plats som andas Kulturhusets identitet och med fokus på
barn och unga.
I Vällingby har föreställningarna Tre streck Kris spelats. Båda har varit väl besökta och emottagna av både
kritiker och publik. I Husby har När baba faller i poolen är kl 23.47 och Mizeria av Melody Farshin spelats.
I februari var det vernissage för en utställning i samarbete med Kvinnohistoriska museet.
I Kulturhuset Skärholmen har Dance Nation haft premiär. Skärisbiografen och Labbet är öppet flera
dagar/vecka. Under sport- och påskloven har foajén varit öppen för utlån av pyssel, spel, pussel och
bakattiraljer och Labbet har haft lovverksamhet i from av skrivar- och musikworkshops.
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Kulturhuset Stadsteatern stärker och formaliserar nu samarbetet med Unga Klara. Under våren har
föreställningen Tuma haft urpremiär. Produktionen görs i samarbete med Mosaikteatern och har under
perioden spelat 28 föreställningar för 1630 personer. Tuma är en del av ett större fokusprojekt,
FunkisScenNu, vars vision är att revolutionera och öppna upp såväl Unga Klara som svenskt scenkonstliv
genom att utforska barn- och funkisperspektivet konstnärligt. Samproduktionen Brinn, som tas fram
tillsammans med Malmö Teaterhögskola, repeteras under våren. Under våren släpptes en ny poddsatsning
med rubriken "I huvet på Unga Klara". Under våren inleddes också två samarbetsprojekt, med stöd av
Svenska Institutets Creative Force.
Under perioden januari tom april 2022 har Kulturhuset Stadsteatern tvingats ställa in drygt 10 % av
planerade programpunkter. Nästan samtliga inställda program var planerade i januari och ställdes in som en
direkt konsekvens av de restriktioner som rådde vid tillfället. Från och med februari har läget sakta men
säkert stabiliserats och trots vissa kvarhängande svårigheter ser vi en positiv trend under våren med ökad
beläggning och försäljning.
Besökare per dag i huset vid Sergels Torg var under årets första tertial ca 4 000 personer per dag, att
jämföras med ca 6.700 besökare per dag 2018 samma period. Tidigare år har beläggningen på Stadsteaterns
föreställningar uppgått till ett snitt på 85%. Under första tertialet 2022 har beläggningsgraden ökat från
dryga 30% till nära 60% (59% i april). Biblioteken har totalt haft 104 938 besökare januari tom april 2022.
Såväl beläggning som antal besökare per dag har ökat tydligt under perioden januari till april.
För att möta de svårigheter som pandemin orsakat arbetar vi aktivt med flera kraftfulla åtgärder. Ett
målriktat arbete med kommunikation och försäljning sker för samtliga programpunkter. Flera förbättringar
av webben har genomförts och insatser för att förbättra och förtydliga våra olika varumärken genom bla vår
hemsida är sjösatt. Den webbyrå som har byggt Kulturhuset Stadsteaterns webb har fått i uppdrag (med kort
deadline) att förbättra och tydliggöra hemsidan med målsättningen att locka fler till biljettköp. Aktivering
och kommunikationsinsatser som annonsering, stark närvaro via nyhetsbrev och sociala medier, affischering
i kollektivtrafik och ett riktat PR-arbete sker för både teatern och kulturhuset och följs upp kontinuerligt.
Med detta som grund ser vi nu hösten an, och arbetar utifrån att den trend som råder - med ökad beläggning
och försäljning - ska fortsätta året ut.
Med detta som grund ser vi nu hösten ann, och arbetar utifrån att trenden ska vara fortsatt positiv.

Analys av ekonomisk utveckling
Anvisning
Bolagen ska analysera och utförligt redogöra för den ekonomiska utvecklingen utifrån periodens utfall
och prognos. Beskriv väsentliga avvikelser gentemot budget och orsaker till dessa.
Investeringar
De bolag som har en investeringsbudget beskriver kortfattat status för varje enskilt pågående projekt, som
beslutats av bolagets styrelse, med beräknad investeringsutgift över 300 mnkr.
Kommentera utfall och i förekommande fall prognos, tidplan, kostnadsuppskattning, eventuella
förändringar i projektet, större risker samt övrig info som bolaget bedömer som relevant.
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Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Våren 2022 har inneburit ett fortsatt stort intäktsbortfall på grund av pandemin och restriktionerna kopplade
till den, vilket innebär långtgående effekter för verksamheten. Uppdaterad prognos i april visar att
Kulturhuset Stadsteatern ligger nära 26 mnkr under budget i resultat. Detta på grund av förlorade
biljettintäkter första tertialet 2022 samt en lägre försäljning under hela våren.
Redan i januari genomfördes flera åtgärder för att minimera de ekonomiska konsekvenserna, bland annat
ställdes program in, projekt sköts fram och prioriteringar och besparingar på samtliga avdelningar
genomfördes. Flera åtgärder har tagits för att locka tillbaka publiken och säkerställa att försäljningen ligger i
linje med prognosticerade intäkter. Vi har sparat in och skjutit fram produktionsrelaterade kostnader och
även gjort besparingar vad gäller administrativa kostnader och lokaler. Totalt har bolaget sparat in 6,8 mnkr
i produktionsrelaterade kostnader. Detta möts av ökade kostnader för marknadsförings- och
försäljningsinsatser, sophantering och högre lokalhyra än beräknat (på grund av högre KPI än uppskattat),
vilket gör att totala kostnader i prognosen är minskade med 2,3 mnkr jämfört med budget.
Trots hårda prioriteringar och aktiva åtgärder är det inte möjligt att täcka det intäktsbortfall som har uppstått
på grund av pandemin. De restriktioner som infördes under december slog hårt mot årets program och
repertoar och trots att samtliga restriktioner sedan en tid är borta har läget inte normaliserats. Vi ser ett
förändrat beteende hos besökare och publik gällande bokning och biljettköp – man köper biljetter närmre
inpå föreställningen och bokar inte upp sig lång tid i förväg. Till detta kommer att Kulturhuset Stadsteatern i
vanliga fall släpper biljetter sex månader före premiär för att hinna fylla salongerna. Detta har inte varit
möjligt under pandemin då nya restriktioner och det osäkra läget har lett till att biljettsläppen sker allt
närmre inpå spelperiod. Det gör att publiken inte har möjlighet att ha samma framförhållning som tidigare
och att Kulturhuset Stadsteaterns biljetter inte hinner sälja i samma nivå som tidigare år. Detta är en av
delarna som förklarar biljettförsäljningen. Inför hösten råder dock förhoppning om en större återhämtning
och ökad försäljning.
Intäkterna för innevarande år är 33 mnkr lägre jämfört med budget och består huvudsakligen av förlorade
biljettintäkter men också intäkter för uthyrningar och intäkter relaterade till försäljning i samband med
föreställning. Med de besparingar och prioriteringar som har genomförts förlorar verksamheten 25,5 mnkr
som en följd av covid-19, vilket motsvarar lönekostnaderna för motsvarande ca 50 skådespelartjänster under
ett år.
En ansökan till Kulturrådet för täckning av uteblivna biljettintäkter om 27 mnkr är inskickad. De fattar
beslut i slutet av maj, och vi är osäkra hur stort bidrag verksamheten kan förvänta sig utifrån denna ansökan.
I ansökan har betonats Kulturhuset Stadsteaterns roll som Stockholm största arbetsgivare inom branschen,
och den effekt en minskad verksamhet och anställningar inom området får för kulturen i stort. Det är inte
endast publiken och besökaren som drabbas hårt av eventuellt neddragna program, inställda föreställningar
och stängda kulturhus.
Prognosen inkluderar inte ett ökat bidrag från Kulturrådet.
Sammanfattningsvis ser vi i den senaste upprättade prognosen att vi beräknas göra en förlust om 25,5 mnkr
innevarande år.

Bolagets uppgift
Anvisning
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I budget 2022 specificerades bolagets uppgift. Respektive bolag ska göra en sammanfattande beskrivning
av hur bolaget arbetar för att genomföra sin uppgift.
Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Det nya läget påverkar samtliga aktörer inom branschen och Kulturhuset Stadsteatern är inte undantaget.
Pandemins konsekvenser innebär ett stort intäktsbortfall, inställda produktioner och föreställningar samt ett
förändrat beteende hos vår publik och våra besökare. Trots att läget fortfarande inte normaliserats efter
pandemins slut fortsätter Kulturhuset Stadsteatern det aktiva arbetet med att nå ut till vår publik och locka
dem tillbaka till föreställningar, samtal, utställningar, konserter, biblioteken och restaurangerna i alla våra
hus. Till hösten hoppas vi på att se en återgång till publiksiffror och intäkter som rådde före pandemin.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort
Anvisning
Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Det är
nödvändigt med ett fortsatt arbete för att få in fler unga på arbetsmarknaden. Målet är att halvera antalet
unga som varken arbetar eller studerar till 2025.
Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

De lokala samarbeten och delaktighetsprojekt som pågår i Kulturhuset Stadsteaterns verksamheter på flera
platser i Stockholm breddar vårt nätverk och ger oss möjlighet att nå fler och nya grupper och individer. Det
pågår också ett strategiskt arbete på flera nivåer i organisationen för att skapa möjligheter till jobb, aktivitet
och samarbeten och hitta rätt kompetens i grupper som tidigare inte nåtts eller söker sig till vår verksamhet.
En organisation, en verksamhet och ett program som speglar det samhälle vi lever i och är relevant för alla
stockholmare är målet.
Kulturhuset Stadsteatern är deltagare i medlemsnätverket Integrationspakten, där möjlighet att samverka
med andra sektorer inom staden ges. En del av integrationspakten är Mentorprogrammet, där mentorer paras
ihop med nyanlända stockholmare för att utöka nätverk och ge möjligheter till arbete.
Ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla lämpliga feriearbeten för Stockholms ungdomar, företrädesvis
inom biblioteksverksamheten förs. Förmedlingen av feriejobbare görs av Stockholm stad.
Ett samarbete med Riksteatern om breddad rekrytering och om hur Kulturhuset Stadsteatern kan förbättra
arbetet med mångfald och inkludering har initierats och dialog pågår.
Efter den planerade arbetsdifferentieringsanalysen som genomförs under hösten inom ramen för
Arbetsmarknadsförvaltningens projekt för breddad rekrytering, hoppas vi kunna erbjuda en plats som
serviceassistent. Vi tittar även på möjligheten att erbjuda en plats som våningsvärd inom ramen för
Stockholmsjobb
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator
Antal aspiranter som
fått Stockholmsjobb
Analys

Periodens
utfall

Årsmål

0 st

1 st

8

10 st

0

2 st

0

1 st

8 st

10 st

Aktivitet

Samtalat med chefer för att
bereda möjlighet att ta emot
aspirant. Ev. en på ingång.
Antal tillhandahållna
platser för feriejobb
Analys
8 platser tillhandahållna.
Antal tillhandahållna
platser för kommunala
visstidsanställningar
Analys
Antal tillhandahållna
platser för Stockholmsjobb
Analys
Samtalat med chefer för att
bereda möjlighet att ta emot
aspirant. Ev. en på ingång.
Antal ungdomar som
fått feriejobb i stadens regi
Analys
8 platser tillhandahållna.

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i
Anvisning
Säkerhet och trygghet är ett av de viktigaste välfärdsuppdragen. Arbetet med platssamverkan och
platsaktivering i syfte att skapa trygga och attraktiva utemiljöer ska fortsätta och utvecklas. Detta arbete
sker i samverkan mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare, kultursektorn och civilsamhället.
En del i det preventiva trygghetsarbetet är att initiativ från det civila lokalsamhället som syftar till att öka
tryggheten och minska kriminaliteten ska stöttas. Bolagen ska i sin verksamhet ha nolltolerans mot
diskriminering och sexuella trakasserier. Bolagen ska även fortsatt bedriva ett aktivt arbete mot
våldsbejakande extremism.
Inom ramen för pågående program och ägardirektiv inom dessa trygghets- och säkerhetsområdet ska
bolaget rapportera vad som genomförts 2022 och vad som planeras för resterande del av året. Bolagen
kan under denna rubrik med fördel redovisa åtgärder som inte uppenbart har egna ägardirektiv och/eller
indikatorer men som bidrar till kommunkoncernens gemensamma måluppfyllelse för dessa områden.
Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag
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Kulturhuset Stadsteatern arbetar, förutom all direkt kulturell verksamhet i ytterstaden i och i mötet på
Sergels Torg, även i nära samarbete med Polisen och City Samverkan för att säkerställa ett tryggt city- kring
Sergels Torg.
Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet

Nämnder och
bolagsstyrelser ska omsätta
lärdomar från krishanteringen
av pandemin i uppdaterad
beredskapsplanering, såsom
krisledningsplanering,
kontinuitetsplanering och
krisledningsövningar
Analys
Krisplanen uppdateras
löpande, senast i mars 2022.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige
Anvisning
Alla elever har rätt till en bra skola. Utbudet att välja skola ska vara gott i hela staden. SISAB ska
tillsammans med utbildningsnämnden ha en ledande roll i planeringsarbetet för fortsatt utbyggnad av
skolor och förskolor i Stockholm.
Obligatoriskt att kommentera: SISAB

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och
rättssäkerhet
Anvisning
Staden måste alltid finnas till hands för de mest utsatta i samhället. Alla stockholmare oavsett
funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i samhället. Arbetet mot hemlöshet ska vara
långsiktigt och prioritera förebyggande och stödjande insatser. Inga barnfamiljer ska vräkas eller leva i
osäkra boendeförhållanden.
Våld i nära relationer ska motverkas och arbetet ska stärkas och skapa förutsättningar för den enskilde att
ta sig ur en sådan relation.
Bolagen ska under denna rubrik redovisa vilket arbete som bedrivits för att säkerställa rättigheter för
personer med funktionsnedsättning i enlighet med Program för tillgänglighet och delaktighet för personer
med funktionsnedsättning 2018-2023. Av särskilt intresse är på vilket sätt arbetet har bidragit till att
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förbättra stadens tillgänglighet och ökat delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning
samt hur funktionshinderperspektivet har tillämpats i arbetet.
Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, Bostadsförmedlingen

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande
Anvisning
Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där alla äldre har rätt till ett liv med självbestämmande, respekt
och värdighet. Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas, bland annat genom boendeplatser i
seniorboenden, kollektivboenden eller generationsboenden, vilka möjliggör social gemenskap. Alla äldre
har rätt till ett tryggt åldrande med hög livskvalitet, god tillgång till aktiviteter och mötesplatser som
motverkar ensamhet.
Micasa och Stockholmshem ska i samband med tertialrapport 1 koppla relevanta nämndmål, aktiviteter
och indikatorer till Handlingsplan för en äldrevänlig stad i ILS.
Obligatoriskt att kommentera: Micasa

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv
Anvisning
Förutsättningarna att starta och driva företag ska förbättras och staden ska vara tillmötesgående, opartisk
och effektiv i kontakter med såväl små som stora företag. Stockholm ska vara en stad som erbjuder goda
möjligheter för fler att starta företag med särskilt fokus på att underlätta för kvinnliga och utrikesfödda
entreprenörer. Staden ska uppmuntra företag som satsar på innovationer och miljösmart teknik.
Staden ska agera rättssäkert, effektivt och proaktivt i kontakterna med näringslivet. Ett likvärdigt
bemötande och service ska ges till alla företag där företag får anpassad information utifrån dess storlek
och förutsättningar. Staden ska verka med ett näringslivsperspektiv med en tillmötesgående och
problemlösande inställning till företagens etablering och utveckling.
Stockholm Business Region AB ska särskilt redovisa näringslivsarbetet utifrån kommunfullmäktiges
budget 2022 enligt framtagen uppföljningsmall.
Obligatoriskt att kommentera: Stockholm Business Region AB, Bostadsbolagen, Stockholm Parkering
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2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters
skiftande behov
Anvisning
Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Nya byggnader ska byggas med teknik som utvecklas
mot att bli klimatneutral genom hela byggprocessen.
Obligatoriskt att kommentera: Bostadsbolagen, SISAB, Micasa

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet
Anvisning
Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och det är nödvändigt att bygga en
infrastruktur som gör att människor snabbt och smidigt kan resa i hela regionen.
Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet för transporter av
betydelse för näringslivet. En snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel
möjliggörs genom kraftfulla positiva styrmedel och genom att underlätta för miljösmarta
transportlösningar, bildelning och självkörande fordon. Alla tjänstefordon ska vara el- eller gasbilar och
för att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av
elbilar.
Berörda bolag ska under detta mål beskriva hur de arbetar med utbyggnad av laddinfrastruktur och
processen för att ta fram en utrullningsplan.för hur parkeringsplatser i garage och fastigheter förses med
laddinfrastruktur. En analys av nuläget ska göras tillsammans med en bedömning om målet för 2022
kommer nås och om aktiviteterna hinner genomföras under året.
Obligatoriskt att kommentera: Stockholm Parkering, Bostadsbolagen, Stockholms Hamnar, Stockholm
Vatten och Avfall, SISAB, Micasa Fastigheter, S:t Erik Markutveckling, SGA-Fastigheter,
Mässfastigheter i Stockholm
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2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring
Anvisning
Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern kultur-, idrottsoch evenemangsstad. Staden ska präglas av ett rikt utbud av museer, konserter, teatrar, konstutställningar,
filmvisningar, gallerier, dansuppvisningar och ska ha ett rikt, brett och varierat idrottsliv. Genom att skapa
fler träffpunkter, exempelvis kulturhus i förorterna, ges möjligheter att delta i kultur- och föreningslivet i
sin närmiljö.
Obligatoriskt att kommentera: SGA-Fastigheter, Stadsteatern

Kulturhuset vid Sergels Torg ska vara ett välkomnande kulturhus som präglar Sergelstaden och som
tillhandahåller ett brett kulturutbud med moderna faciliteter för såväl stockholmare som tillfälliga besökare.
Verksamheterna ska säkerställa hög kvalitet i kulturuttrycken och samtidigt vara modern, utmanande och
innovativ.
Kulturhuset Stadsteatern ska fortsätta säkerställa att Kulturhusen i Skärholmen, Vällingby och Husby
fortsätter att vara naturliga mötesplatser för barn och unga i närområdena samtidigt som nya målgrupper ska
välkomnas och lockas till besök.

Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet
Fortsatt utveckla digitalt
skapande riktat till en ung
målgrupp i samverkan med
externa aktörer, samt
utveckla en digital scen med
möjlighet för streaming för
den egna verksamheten samt
det fria kulturlivet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
En konstnärlig ledare för
digital innovation, med
erfarenhet av att skapa
föreställningar som förenar
interaktiva, digitala och
sceniska innovationer har
tillsatts. Fokus är att inspirera
och utveckla vår förmåga till
digitalt skapande inom en rad
konstnärliga områden.
Projektet utgår från den
existerande verksamheten
inom Kulturhuset
Stadsteatern, såsom Lava och
TioTretton, men kommer även
sträcka sig över våra övriga
verksamhetsområden.
Beta.SCEN är tänkt att
demokratisera tekniken och
förenkla produktionen av
streaming för Kulturhuset
Stadsteaterns egna program
men också det fria kulturlivet.
Analys
En producent med uppdrag att
hitta extern finansiering och
nya samverkansparter har
tillsatts under våren. Under
årets första tertial har
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
livesändningar,
hybridperformance, interaktivt
speläventyr samt arbete med
talande bokhyllor och
biblioteksrobot varit i fokus.

Fortsatt utveckla
Kulturhusverksamheten i
Skärholmen och Vällingby
och Husby

I Husby förs en bred dialog
med staden, civilsamhället,
näringslivet och de boende för
att forma verksamheten med
visionen att få bort Husby från
polisens lista över särskilt
utsatta områden. Genom en
bred och nyfiken
kulturverksamhet ska
Kulturhuset Stadsteatern bidra
till att det uppnås. Med mer
resurser och i samarbete med
Kulturskolan ska det tas fram
nya former för mer deltagande
och demokratifrämjande
aktiviteter.
Analys
I Husby har När baba faller i
poolen är kl 23.47 haft premiär
och Mizeria av Melody Farshin
haft nypremiär. I februari var
det vernissage för utställning
om hundra saker som
påverkat jämställdheten i
samarbete med
Kvinnohistoriska museet.
Stand-upkvällarna Marika med
vänner, Bokmåndag och
Galleri 16x har varit mycket
välbesökta. I Vällingby har
föreställningarna Tre streck
Kris spelats. Båda har varit
närmast slutsålda och
speciellt Kris har fått otroliga
recensioner.
Stadsdelen Skärholmen
står inför stora och viktiga
förändringar under de
kommande åren och
Kulturhuset Stadsteatern
deltar i det arbetet och är en
viktig aktör med stort
förtroende hos de boende i
området. Möjligheten att
öppna entrén några dagar
eftermiddagen och bygga ut
lånesystemet där barn och
unga kan låna hem böcker,
pyssel, utrustning utreds.
Inspirationen kommer från
TioTrettons verksamhet och
under våren 2022 testas detta
på målgruppen.
Analys
I Kulturhuset Skärholmen har
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
Dance Nation haft premiär,
Skärisbiografen har visningar
lördagar, söndagar och
måndagar. Under sport- och
påskloven har foajén varit
öppen för utlån av pyssel,
spel, pussel och bakattiraljer
och Labbet har haft
lovverksamhet i from av
skrivar- och musikworkshops.
Labbet håller öppet alla
tisdagar, torsdagar och
lördagar.
Verksamheten i de
descentrala kulturhusen i
Skärholmen, Vällingby och
Husby utvecklas i nära dialog
med de som bor i närområdet.
I Vällingby pågår en dialog om
utvecklingen av Vällingby
center vilket kommer att
påverka vår verksamhet på
platsen.
Analys
Dialogen med invånare,
civilsamhälle och andra
företagare och aktörer på de
olika platserna fortsätter
löpande och är en
förutsättning för att
verksamheterna ska kunna
fortsätta vara relevanta och
angelägna för de boende i
närområdet.

Fortsatt utveckla
samarbetet med fria dans-,
cirkus- och teatergrupper

Fri scen på scenen Kilen
är en viktig del av Kulturhuset
Stadsteaterns verksamhet,
där fria scenkonstnärer och
grupper erbjuds en spelplats.
Här erbjuder vi en modern och
tillgänglig infrastruktur,
personella och tekniska
resurser samt marknadsföring
och publikarbete. Ett brett
samarbete med det fria dans-,
cirkus-, teater- och
scenkonstfältet möjliggör
samproduktioner och
genreöverskridande
samarbeten. Kilen ska bli en
självklar scen för
experimentell och nyskapande
scenkonst oavsett genre. En
konstnärligt ansvarig funktion
för cirkus tillsattes 2021 vilket
har lett till fler samarbeten
inom fältet, både för fria
konstnärer och för kompanier.
Analys
En funktionell infrastruktur,

Sid. 15 (27)

Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
förbättrad tillgänglighet, samt
stöd i publikarbete och
kommunikation erbjuds till
samtliga grupper som inbjuds
till Fri scen. Under sommaren
och hösten har flera cirkusoch dans föreställningar
bokats och samarbeten inom
fler fält än teater påbörjats. Ett
program med fler genrer och
konstformer leder till nya
publikgrupper och möjligheter
att nå nya målgrupper.
Öppnandet av Studion
som en ny scen med särskild
fokus på målgruppen 20 – 45
år kureras ett innehåll som
kan integreras i klubbar,
varietéer och befintliga
utställningar såväl som
programläggning av
nyskapande och innovativa
verk inom den samtida
cirkusen och det fria
kulturlivet.
Analys
Studion ska vara en
pulserande plats med publika
upplevelser som motor,
parallellt med effektiv och
inkomstbringande uthyrning,
evenemang och
samarbetsverksamhet. Loket i
de publika upplevelserna är
livemusik. Studion rymmer
700 stående vid konsert och
är utrustad för externa
evenemang i olika storlek.

Fortsatt utveckla
samarbetet med Stockholms
Universitet samt Stockholms
Konstnärliga Högskola

Ett utökat samarbete med
Stockholms Konstnärliga
Högskola, med såväl
skådespeleri, mim, cirkus och
sceninstitutionerna har
initierats. Kulturhuset
Stadsteatern ska bli en
plattform för
examensföreställningar och
en samarbetspart i olika
projekt som pågår under
utbildningen.
Analys
Samarbetet med SKH
fortsätter, under våren har
förarbetet med att visa upp
examensföreställningar av
studenter från utbildningarna
inom regi, scenografi,
kostymdesign, maskdesign
och teknik pågått. Under maj
och juni spelas dem på olika
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
scener i huset vid Sergels
torg.
För att stärka och utvidga
relationerna till det övriga
samhället har ett formaliserat
samarbete med Stockholms
Universitet startats under
2021. Med områdesgrupper
som urban stadsutveckling,
digitalt skapande, publik och
kommunikation, klimat och
konst initieras nya projekt som
gagnar parternas respektive
verksamheter och dess
samverkan. Samarbetet
fortsätter under 2022.
Analys
Samarbetet fortlöper och
utvecklas kontinuerligt. En del
av grupperna har lagts ner
och nya områden som gynnas
av samverkan mellan SU och
KHST ar uppstått, tex inom
kulturgeografi och
stadsutveckling. Tillsammans
med psykologiska institutionen
ges kursen Introduktion till
dockteater i augusti vis
SU/SKH.
Under 2022 ger
Kulturhuset Stadsteatern plats
för studenter från Stockholms
Konstnärliga Högskola och
deras examensproduktioner.
Studenterna välkomnas in i
sitt framtida arbetsliv samtidigt
som vår unga publik ges
möjlighet till ett möte med
scenkonstnärer ur sin egen
generation.
Analys
Samarbetet med SKH
fortsätter, under våren har
förarbetet med att visa upp
examensföreställningar av
studenter från utbildningarna
inom regi, scenografi,
kostymdesign, maskdesign
och teknik pågått. Under maj
och juni spelas dem på olika
scener i huset vid Sergels
torg.

Fortsatt utveckla
verksamheten riktad mot
målgruppen barn och unga

Barn och unga är en
prioriterad grupp för
Kulturhuset Stadsteatern.
Rum för Barn, TioTretton,
Lava, Marionetteatern,
Konstverkstan är alla
verksamheter med fokus på
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
Barn och Unga i Kulturhuset
Stadsteatern vid Sergels Torg.
I och med Lavas flytt skapas
ett eget våningsplan för
målgruppen under 2022, det
visas musik och cirkus för
barn och unga i hörsalen på
helger och Stadsteatern ger
familjeföreställningar på stora
scen.
Analys
I dagsläget pågår de sista
justeringarna i lokalen inför
nyöppningen Lava i juni. Inför
att Plan 1 i slutet av året delas
med EU så skapas en fast
barnhörna i anslutning till
EEC. Marionetteatern har
under våren spelat Minnen
och Alice och haft urpremiär
av Silverdollarmyntet.
Handdockskola och
dockmakarverkstad inom
ramen för Skapande skola
Förarbetet med den
internationella
dockteaterfestivalen Pop Up
Puppets pågår.

Fortsatt vidta åtgärder för
att nå nya grupper, samtidigt
som befintlig publik värnas

Genom att erbjuda
medskapande aktiviteter,
samarbeten med föreningar,
företag, fler skolor så kan vi
ihop med ordinarie
verksamhet och ett utökat
utbud, få ett större intresse
hos de som sällan tar del av
vårt utbud.
Analys
I Kulturhuset Vällingby/husby
hålls gratis dancehallklasser. I
kulturhuset Skärholmen är
foajen öppen för utlån av
pyssel, spel, pussel och
bakattiraljer och Labbet har
haft lovverksamhet i from av
skrivar- och musikworkshops.
Labbet håller öppet alla
tisdagar, torsdagar och
lördagar.
Genom att vara en
mötesplats som även
inkluderar mat och dryck
fortsätter vi att växa genom att
kunna kombinera en
helhetsupplevelse för en
bredare målgrupp.
Analys
Ett kontinuerligt arbete med
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
att utveckla utbudet av
restauranger i alla våra hus
pågår. Genom att skapa en
mix av olika typer av utbud
kan vi locka och tillgodose
flera olika målgrupper.
Kulturhuset Stadsteatern
har en stor grupp barn, unga
samt en kärnmålgrupp som
besöker verksamheten ofta.
För att ta reda på vilka vi inte
når behöver vi hitta drivkrafter,
värderingar och barriärer hos
de vi idag inte når. Ett sätt att
närma oss detta är ihop med
ett pågående samarbete med
Stockholms universitet bl.a.
inom området ”publik och
kommunikationsutveckling”
där vi ska samverka med
forskare inom området för att
bli angelägna för fler.
Kulturhuset Stadsteatern
bidrar med
programverksamhet riktad till
barn och unga och utgör en
plattform för kreativt skapande
där nya talanger, och olika
kulturuttryck kan utvecklas.
Riktad verksamhet till dessa
grupper skapar viktiga sociala
effekter och är en
kompletterande kraft vid sidan
av skolan, kulturskolan och
andra aktörer.
Analys
Samarbetet med Stockholms
universitet utvecklas ständigt,
en av de grupper som har
blivit omformulerad är publik
och kommunikation. Nya
initiativ inom ramen för
samarbetet innefattar en kurs
inom dockteater med
psykologiska institutionen och
SKH, en kurs i kulturgeografi
och stadsutveckling som i höst
kommer att ge studenterna i
uppdrag att undersöka hur
Kulturhuset Stadsteatern ska
utveckla sin närvaro i staden
och på vilka platser. Arbetet
med att nå barn och unga
samt nya målgrupper är en del
av KHSTs uppdrag och
ordinarie verksamhet och
pågår ständigt på flera olika
sätt och platser inom
organisationen och den
publika verksamheten.
Samtliga satsningar på
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
nya delar i verksamheten som
görs under 2022 – EEC,
arenan för internationell
samverkan, cirkusen, den
digitala innovationen, Studion,
Taket, våningsplanet för barn
och unga med flera - möjliggör
att vi når personer och
grupper som tidigare inte
besökt vår verksamhet.
Genom att erbjuda
medskapande aktiviteter,
samarbeten med föreningar,
företag, fler skolor så kan vi
ihop med ordinarie
verksamhet och ett utökat
utbud, få ett större intresse
hos de som sällan tar del av
vårt utbud eller ännu inte hittat
till oss. Utvecklingen av CRM
via biljettsystemet innebär
påbörjandet av bygget av en
kundbas vilket kommer
möjliggöra relevant interaktion
med olika målgrupper.
Prioriterade målgrupper under
2022 är unga vuxna och
skolor.
Analys
CRM-systemet är
implementerat och används
som analysredskap och
verktyg för att skapa
förståelse för hur vi når nya
och befintliga målgrupper.
Genom medskapande inom
olika verksamhetsdelar
(konstverkstan, Labbet,
dancehall mm) når vi nya
personer som inte tidigare
tagit del av vårt utbud. Genom
samarbeten med
civilsamhälle, akademin och
andra aktörer inom staden
breddar vi vårt nätverk och gör
oss kända för fler.

Utveckla det
internationella samarbetet

En viktig del i arbetet med
cirkusen är samverkan med
andra aktörer,
cirkuskompanier är
internationellt formade och har
en naturlig koppling till Europa
och Världen. Det finns i
dagsläget få scener i
Stockholm som fångar upp de
verk som skapas på den
svenska cirkusscenen.
Kulturhuset Stadsteatern ska
vara den aktören, men också
en tydlig samarbetspart och
spelplats för internationella
grupper.
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
Analys
Under årets första del har
KHST presenterat 15
föreställningar av sex olika
produktioner, varav två
internationella gästspel.
Europa experience center i
kombination med den nya
arenan och platsen för
yttrandefrihetsfrågor center
gör Kulturhuset Stadsteatern
vid Sergels Torg till en
mötesplats för internationell
samverkan på flera olika sätt.
Stockholms invånare och dess
besökare får en fysiskt plats
för samtal, debatter, bildning
och samverkan och ges
möjlighet till möten och
interaktioner på ett
internationellt plan.
Analys
EEC öppnar i december på
plan 1 i Kulturhuset
Stadsteatern vid Sergels Torg.
I utvecklingsarbetet med
platsen har barn och unga
prioriterats och iden om den
internationella huben har
omformats till att bli en plats
för den målgruppen. Platsen
ska andas Kulturhuset
Stadsteaterns identitet oc
bestå av en fast barnhörna
och en större skulptural
inredning.
Marionetteatern är en
efterfrågad gäst vid
internationella festivaler,
symposier och konferenser.
Våra föreställningar håller en
internationellt hög kvalitet och
genom vår internationella
närvaro skapar vi ett stort
intresse för Stockholm,
Kulturhuset Stadsteatern och
Marionetteatern i världens alla
hörn.
Analys
Förarbetet med den
internationella
dockteaterfestivalen Pop Up
Puppets med 9 produktioner
från olika 8 länder pågår.
Festivalen arrangeras 18-21
augusti.

Verka för att teman

Planering av verksamhet
kopplat till Stadshuset 100 års
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

kopplat till Stadshusets
hundraårsjubileum 2023
avspeglas i Kulturhusets och
Parkteaterns verksamhet

Aktivitet
jubileum kommer att
inkluderas inför
verksamhetsår 2023.
Analys
Dialog med Stadshuset pågår
inför kommande års
verksamhetsplanering.

Stockholmarnas
nöjdhet med kommunala
kulturinstitutioner
Analys

90 %

Mätning genomförs i
november 2022.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Anvisning
Stockholm ska gå före i klimatarbetet. Målsättningen är att Stockholm ska vara fossilfritt och
klimatpositivt senast år 2040 där stadens egen organisation visar vägen och är fossilfri år 2030. Kol för
uppvärmning är nu helt utfasat och eldning med fossil olja ska ha upphört till år 2025.
Klimatförändringarna ska motverkas genom koldioxidinlagring och biokolsanläggningar. Staden måste
planeras på ett sätt med mer motståndskraft mot hetta, torka och översvämningar.
En fossilfri stad innebär även kraftfulla incitament att bygga klimatsmart och energieffektivisera
bostäderna. Ett hållbart växande Stockholm ställer krav på att byggnader, transporter och systemlösningar
utformas på ett sätt som minskar klimatbelastningen. Det är i täta städer som det finns bäst förutsättningar
för hållbara energisystem och transporter.
Uppföljning miljöprogrammet
Bolagen ska i tertialuppföljningen följa upp aktiviteter och mål för samverkan, inköp, kommunikation och
påverkansarbete samt innovation och beskriva på vilket sätt som nämndens/styrelsens arbete bidragit till
att uppnå målen i Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan 2020-2023 – för
ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.
De bolags som inte kopplat nämndmål, bolagsmål, indikatorer och aktiveter i sin verksamhetsplan 2022
till respektive etappmål i miljöprogrammet i ILS, ska säkerställa kopplingarna i samband med
tertialrapport 1. Manual för detta återfinns i bilaga, Instruktion för miljöprogram i ILS-webb.
Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Kulturhuset Stadsteatern har antagit en hållbarhetspolicy som har bäring på Stockholms stads miljöprogram
och inriktningsmål.
Kulturhuset Stadsteatern har arbetat fram fyra fokusområden för att strukturera och tydliggöra
hållbarhetsarbetet. Utifrån årsredovisningslagen följer rapporten upp hållbarhetsfrågor inom miljö, sociala
förhållanden, medarbetare, respekt för mänskliga rättigheter och antikorruption.
De utvalda fokusområdena kopplar till FN:s globala mål om jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och
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ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion,
fredliga och inkluderande samhällen samt bekämpa klimatförändringarna.
För Kulturhuset Stadsteaterns del omfattar området bolagets direkta och indirekta miljö- och
klimatpåverkan genom verksamhetens produktion och konsumtion i form av framför allt förbrukning av
material och energi, användning av kemikalier samt transporter och resor. Genom sin verksamhet har
Kulturhuset Stadsteatern även en stor potential att inspirera och engagera både publik och vara en förebild
för andra kulturinstitutioner i miljö- och klimatfrågor.
Systematiskt arbete avseende vid inköp och upphandling avseende de centrala målen som alla bolag ska
iaktta, exempelvis klimateffektiva transporter, minskad energianvändning i byggnader/anläggningar,
antagande av hållbarhetspolicy. Detta görs genomgående.
Ambitionen 2020–2023 är att Kulturhuset Stadsteatern ska minimera sin egen resursförbrukning och
miljöpåverkan, samt bidra till kunskap, inspiration och engagemang inom miljö- och klimatfrågor i
samhället. Långsiktigt mål, indikatorer och aktiviteter utifrån fokusområdena har angetts.
Aktiviteter utifrån miljöprogrammets etappmål
2.2 Effektiv energianvändning






Minimera miljöpåverkan av transporter och resor. I Kulturhuset Stadsteaterns följer stadens
resepolicy och alla verksamhetens resor sker med tåg (eller båt) där så är möjligt.
Vid investeringar och upphandlingar beakta klimatpåverkan såväl vid produktens tillverkning som
vid dess användande
Policy antagen om att tåg och miljövänligare transporter och resor ska användas vid transporter och
resor. Flyg ska undvikas vid resor. Miljöfordon används i verksamheten
Grönt hyresavtal för Kulturhuset, vilket medför minskad klimat- och miljöbelastning. Krav på visst
utbud av ekologiska produkter, icke användande av plast vid försäljning av vatten etc. ställs
gentemot avtalsparter i form av lokalhyresgäster, restauratörer och tjänstekoncessionsleverantörer.
Under de kommande 4 åren planerar Kulturhuset Stadsteatern att investera i led-belysning till en
kostnad om 16 mnkr, vilket kommer att minska elförbrukningen på scenerna avsevärt.

4.1 Minskad resursanvändning och klokare konsumtion







All produktion av scenografi och utställningar ska präglas av hållbarhet vilket betyder att
materialval, tillverkningsmetoder, användande av föreställningstekniska effekter etc. ska göras med
systematiska överväganden avseende miljö- och resurspåverkan.
Materialåtgången inom mask, kostym, dekor och scen ska minimeras. Möjlighet till återbruk ska
alltid övervägas.
Vid skrotning ska återvinningsbart material sorteras och återvinnas.
Avfallssortering i all verksamhet, ca 18 kbm sorteras per vecka, inklusive elskrot, batterier och
lampor
Minimera miljöpåverkan av transporter och resor.
Kulturhuset Stadsteatern arbetar generellt bra med återbruk av material och produkter inom
verksamheten, återbruk av material från verksamheten såsom i konstverkstaden och verksamhetsoch kontorsmiljöerna.

4.2 Ökad recirkulation av materiella resurser inom staden




Materialåtgången inom mask, kostym, dekor och scen ska minimeras. Möjlighet till återbruk ska
alltid övervägas.
Vid skrotning ska återvinningsbart material sorteras och återvinnas.
Avfallssortering i all verksamhet.
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5.3 Ökad andel livsmedel och varor i stadens inköp som gynnar biologisk mångfald


Minska matavfall och stödja utvecklingen av hållbara restauranger.

7.1 Minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska produkter


Vid investeringar och upphandlingar beakta klimatpåverkan såväl vid produktens tillverkning som
vid dess användande

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Anvisning
Staden ska alltid sträva efter att bli mer effektiv och att tillhandahålla offentliga tjänster till lägre kostnad
och ökad kvalitet. Den stora investeringsvolymen medför ett stort ansvar för bolagen med fokus på
styrning, effektivitet, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar i de stora projekten samt kontinuerlig
översyn av befintligt bestånd för att identifiera strategiskt lämpliga objekt att avyttra. Det är också
angeläget att ersättningsinvesteringar inte trängs ut av nyproduktionsprojekt.
Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Lönekostnader är den enskilt största kostnadsposten för Kulturhuset Stadsteatern och utgör ca 50 % av de
totala kostnaderna per den 30 april 2022. Av dessa avser ca 5,8 mnkr lönekostnader för administrativa
medarbetare, vilket motsvarar ca 6,5% av de totala lönekostnaderna. Andelen lönekostnader för
administrativa medarbetare är fortsatt mycket låg. Huvuddelen av lönekostnaderna är direkt hänförbara till
den producerande verksamheten.
Den näst största kostnadsposten avser lokalhyra och utgör ca 22% av de totala kostnaderna per den 30 april
2022. Detta är en kostnad som ökat kraftigt efter återflytten till Kulturhuset efter renoveringen av huset,
delvis på grund av att Kulturhuset Stadsteaterns grundhyra höjdes med 30 mnkr + index från återflytt samt
att bolaget även tagit över hyresansvaret för samtliga restauranger i huset. I samband med återflytt
minskades de administrativa ytorna med 1000 kvm för att reducera de administrativa kostnaderna
ytterligare. 2022 har därtill KPI, som påverkar hyresökningen stigit mer än uppskattat vid budgetberäkning.
För innevarande år kommer den beslutade budgeten inte att hållas, då pandemins konsekvenser fortfarande
slår hårt mot det ekonomiska resultatet på grund av lägre biljettintäkter än beräknat. Verksamheten håller
öppet och arbetar med ett lösnings- och framtidfokus men möts fortsättningsvis av viss försiktighet från
publiken samt ett förändrat beteende gällande köp av evenemangsbiljetter.
Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

15,61 %

16 %

0%

24 mnkr

Andel administrationsoch indirekta kostnader
Analys

Avvikelse
investeringsbudget, %

Aktivitet
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

-133,1

-395

Aktivitet

Analys
Inga avvikelser i
investeringsbudgeten under
Tertial 1 2022.
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
Pandemin och dess
restriktioner har fått stora
konsekvenser. Det stora
intäktsbortfallet beror på
inställda föreställningar och
tappade biljettintäkter.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna
Anvisning
Bolagen ska vara effektiva med en organisation som är anpassad för att kostnadseffektivt och med hög
kvalitet leverera vad medborgare och kunder har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme som
offentlig arbetsgivare. Ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig
kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning är nödvändiga delar.
Obligatoriskt att kommentera: Alla bolag

Innovation och digitalisering
Arbetet med digitalisering av delar av verksamheten består av flera pågående projekt och investeringar. Det
digitala mötet med publiken, som inte enbart består i streamade föreställningar är ett utvecklingsområde
som Kulturhuset Stadsteatern arbetar med att förverkliga.
Ett utvecklingsarbete av webben har påbörjats under årets första tertial. Ett nyutvecklat CRM-system och
det nya biljettförsäljningssystem TIX är implementerade och projekten avslutades under första delen av
2022.
Medarbetare
Kulturhuset Stadsteatern arbetar aktivt med såväl chefskap som medarbetarskap. Ett genomgripande arbete
med varumärkesplattform utifrån värderingar, som hela bolaget har varit aktiva i att arbeta fram, har skapat
en grund för ett utvecklingsarbete där öppenhet, delaktighet och gemenskap är tydliga ledord.
Likabehandlingsarbetet inom organisationen är prioriterat, långsiktigt och strategiskt. Under våren har
kompetensutveckling för chefer kring aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter samt en digital
utbildning om rasism i arbetslivet har genomförts, likabehandlingsgruppen har fortsatt sitt arbete.
Utbildning för chefer i antirasistiskt ledarskap kommer att genomföras under året.
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Lokaler
I samband med återflytten till Kulturhuset vid Sergels Torg hösten 2020 efter genomförd renovering, hyr
Kulturhuset Stadsteatern hela Kulturhuset och är därmed hyresvärd för restaurangerna i huset. Huset ska
förmedla en helhetsvision och ta emot besökarna på ett generöst och välkomnande sätt. Samtidigt har
lokalytan på plan 8 och 4 i Teaterhuset minskat med 1 000 kvm för att effektivisera lokalytan. I december
2022 öppnar Europa experience och lokalanpassning/byggnationer är igång.
Tillgänglighet
Kulturhuset Stadsteatern ska vara tillgängligt för alla. Ett helhetsgrepp om tillgänglighetsarbetet har tagits
under 20222, en tvärfunktionell arbetsgrupp har skapats för att kartlägga behov och anpassningar samt
upprättandet av en flerårig åtgärdsplan. Både den fysiska tillgängligheten i husen vid Sergels torg,
Vällingby, Husby och Skärholmen samt vid Parkteaterns spelplatser samt tillgängligheten i
kommunikationen av vår verksamhet ingår i det strategiska arbetet.
Upphandling/Inköp
Flera större upphandlingar av olika karaktär har genomförts under våren eller pågår för tillfället.
Upphandlingar avseende bl.a. textil, sömnad/tillverkning, en resetjänster och data- och informationssäkerhet
har genomförts. Upphandling av bl.a. service och hyra av scenteknikutrustning pågår.
Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet
På sikt förbättra det
ekonomiska resultatet genom
ökade intäkter och breddad
finansiering, samt verka för
att koncernbidraget går till att
skapa så mycket konstnärlig
och publik verksamhet som
möjligt

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
Breddad verksamhet som
når nya målgrupper, såsom
Cirkusen skapar fler möten i
huset, vilket ökar biljettintäkter
samt merförsäljning
Analys
Verksamhetsdelen Cirkus har
under årets första tertial haft
både nationella och
internationella gästspel, något
som götr att vi når nya
målgrupper och ökar utbudet
och därmed försäljningen.
Butiken på plan 1 tar emot
alla besökare till huset vid
Sergels Torg med nya
produkter som speglas av
verksamheten i huset. En
satsning på butiken förväntas
ge en ökad extern intäkt under
år 2022.
Analys
Butikens placering i huset
skapar ett tillgängligt och
bekant intryck och lockar in
besökare från Sergels torg.
En nysatsning på Studion
för att i högre grad nyttja
lokalen, genom att på dagtid
hyra ut, och på kvällstid ha ett
utbud med musik, konserter,
varieté, samt dryck. Detta
lockar en ny yngre målgrupp
och ökar intäkterna till
verksamheten.
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Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
Analys
Uthyrning i kombination med
publik musikverksamhet på en
av Stockholms mest centrala
platser skapar en
inkomstbringande koncept.
Öppnar i september 2022.
Ett nära samarbete med
Restaurangerna i huset med
utökad verksamhet i dessa
lokaler, samt omförhandlade
hyreskontrakt med
omsättningshyra skapar
ökade intäkter med hjälp av
ökat antal besökare till husen.
Analys
Samarbetet med
restaurangerna ger möjlighet
till närmare samarbete och
dialog kring de svårigheter
som har uppstått efter
pandemin. Successivt ökar
besökarantalet sedan
pandemins slut.
Samarbete med European
Parliament, som genererar fler
besökare till huset, samt med
hyra genererar intäkter till
verksamheten.
Analys
EEC öppnar i december 2022,
lokalanpassning och
byggnation pågår. Inflytt inför
slutgiltiga interna
anpassningar sker i augusti
2022.

76

76

Andel upphandlade
avtal där kontinuerlig
uppföljning genomförts
Analys

100 %

80 %

Andel upphandlingar
där marknadsdialog har
genomförts
Analys

100 %

80 %

Aktivt
Medskapandeindex
Analys

Index Bra
arbetsgivare
Analys

81

Sid. 27 (27)

Bolagsstyrelsens mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

5,6 %

3,5 %

3,5 %

1,5 %

Aktivitet

Mätning görs senare under
året.
Sjukfrånvaro
Analys
I januari var sjukfrånvaron
7,41%. Den höga siffran är
direkt orsakad av pandemin
och de restriktioner som i
januari 2022 fortfarande
rådde. i februri och mars har
sjukfrånvaron normaliserats.
Sjukfrånvaro dag 1-14
Analys
I januari var frånvaron 7,41%,
något som är en direkt
konsekvens av pandemin och
de restriktioner som
fortfarande rådde. Under
senare del av tertialet har
sjuksiffrorna normaliserats.

Periodisk genomgång av
behörigheter i
ekonomisystemet har
genomförts
Analys
Ja

Styrelserapport

Utfall jan apr 2021

Utfall jan apr 2022

Utfall
2021

Budget
2022

T1 Progn.
Diff
2022 BG./T1 PG.

19 516

25 149

105 723

72 443

-33 279

Intäkter
Biljettintäkter
Övr. förest. o entréintäkter

1 800

1 185

4 862

2 495

3 122

627

Rörelsens sidointäkter

1 080

1 975

3 746

4 336

6 788

2 451

18 579

19 099

66 736

56 236

57 297

1 061

2 830

5 194

11 515

17 945

18 943

999

24 290

46 969

112 008

186 735

158 594

-28 141

-89 043

-96 731

-274 156

-269 931

-280 683

-10 752

-777

-1 577

-4 564

-3 536

-4 904

-1 368

-14 120

-15 413

-44 932

-73 573

-56 305

17 268

Statligt verksamhetsbidrag
Övr. rörelseintäkter
Summa intäkter
Kostnader
Löner och soc.avg.
Övr. personalkostnader
Produktionskostnader

-2 317

-2 190

-5 844

-11 412

-9 198

2 214

Marknadsföringskostnader

-535

-2 405

-7 638

-6 956

-7 914

-958

Gästspel och turné

-243

-1 891

-8 356

-16 608

-17 181

-573

-39 336

-40 659

-115 718

-120 241

-122 049

-1 808

-5 702

-6 744

-21 194

-21 680

-22 640

-960

-11 633

-7 698

-47 594

-42 015

-42 745

-730

Summa kostnader

-163 706

-175 308

-529 996

-565 953

-563 619

2 334

Resultat före avskrivningar

-139 417

-128 340

-417 988

-379 218

-405 026

-25 807

-4 379

-4 534

-14 539

-15 282

-15 191

91

-143 796

-132 874

-432 526

-394 500

-420 217

-25 717

-348

-234

-372

-500

-281

219

-144 144

-133 107

-432 898

-395 000

-420 497

-25 497

Upphovsrättsliga kostn.

Lokalhyror
Övr. lokalkostnader
Övriga kostnader

Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansnetto
Resultat före bokslutsdisp.

PROGRAMPUNKTER, BESÖKARE & INTÄKTER - KULTURHUSET STADSTEATERN TERTIAL 1 2022
Program.
235
51
77
27
75
465

Besökare
52 237
2 669
8 446
3 558
2 938
69 848

Intäkt
13 953 786
428 514
1 838 220
674 689
226 737
17 121 946

Beläggning
53%
64%
82%
68%
75%
57%

Snittintäkt
267
161
218
190
77
245

KA Evenemang
KA Konst
KA Musik
KA Film
KA Litteratur
KA Samtal Debatt
KA Konstverkstan
KA Bibliotek
KA Fristad
KA Kulturhuset
Summa Kulturhuset

88
169
23
141
6
16
82
304
2
21
852

7 492
9 290
2 198
2 474
1 457
1 689
3 139
10 199
305
8 521
46 764

759 906
337 709
333 803
330 668
153 356
35 088
16 560
5 120
4 981
0
1 977 191

98%
83%
25%
23%
71%
54%
84%
77%
79%
100%
67%

101
36
152
134
105
21
5
1
16
0
42

VÄ Vällingby
VÄ Husby
SK Skärholmen
SK Film i Skärholmen
Summa Satelliterna

51
44
23
77
195

2 356
1 959
1 354
1 141
6 810

229 102
112 132
44 274
29 760
415 268

64%
54%
49%
12%
34%

97
57
33
26
61

Totalsumma

1 512

123 422

19 514 405

58%

158

2018

1 830

239 462

50 114 534

80%

209

DIFF

-318

-116 040

-30 600 129

-22%

-51

DIFF %

-17%

-48%

-61%

-27%

-24%

TE Teaterverksamhet
TE Fri Scen
TS Soppteatern
TS Cirkus
TS Marionetteatern
Summa Teatern City

Besök till Biblioteken
Rum för Barn
Tio Tretton
LAVA
Kulturbiblioteket

Besök till husen totalt

25 012
18 995
5 852
55 079
104 938
475 495

Ärende 7

Till styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern
Styrelsesammanträde 3/2022 – 2022-05-24

Beslut om väsentlighets- och riskanalys 2022 ff samt internkontrollplan

Föredragning av VD Malin Dahlberg.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att fastställa bifogad väsentlighets- och riskanalys och
internkontrollplan.

Malin Dahlberg
VD
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Väsentlighets- och riskanalys samt
internkontrollplan Bolagen 2022
Kulturhuset Stadsteater AB

Stockholms Stadshus AB

Org.nr 556415-1727

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

105 35 STOCKHOLM

Stadshuset, 3 tr.

08-508 290 00

08-509 290 80

info@stadshusab.se
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Inledning
Beskrivning av arbetet med intern kontroll
Bolagets internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Bolaget ska ha fastställt ett aktuellt system för
internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en
internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighetsoch riskanalysen genomförs i flera steg. Bolaget ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att
uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Bolaget ska i arbetet beakta lagstiftning och
verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5)
utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar.
Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I
internkontrollplanen planerar bolaget hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp.
Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med
verksamhetsberättelsen.
En god intern kontroll åstadkoms genom en lämplig kombination av generella kontroller som t.ex. ansvarsoch arbetsfördelning, skydd mot obehörig åtkomst av register och program, samt olika kontrollmoment
inlagda i system och rutiner. Ansvars- och arbetsfördelningen ska syfta till att ingen person ensam ska
kunna handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan. Arbetet som utförs på en avdelning eller av
en enskild befattningshavare ska i möjligaste mån bli föremål för oberoende kontroll av någon annan.
Kontrollmomentet utgörs av manuella kontroller, programmerade kontroller eller en kombination av dessa.
De kan utföras kontinuerligt, vid vissa tillfällen, löpande eller stickprovsvis. De syftar främst till att
säkerställa fullständighet och riktighet samt till att endast godkända transaktioner behandlas. Ett väl
fungerande system för intern kontroll minskar risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Intern kontroll är den process genom vilken teaterns styrelse, ledning och annan personal skaffar sig rimlig
säkerhet för att verksamhetens mål uppnås. I syfte att säkerställa att arbetsrutiner, policys och processer är
fullgoda och efterlevs samt att lagar följs ska en löpande uppföljning internt göras regelbundet.
Uppföljningen ska ske på ett professionellt sätt och med ett högt krav på integritet. Den ska vara
förebyggande samt utpeka eventuella brister i rutiner och övrig hantering i verksamheten.

Väsentlighets- och riskanalys
I riskmatrisen nedan syns alla oönskade händelser i VoR:en. Alla som har en stjärna
kontrollaktivitet finns även i Internkontrollplanen längre ner i rapporten.
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Konsekvens

7

Kritisk
Medium
Låg

KF:s mål för
verksamhetsområde
t
2.4. Stockholm är en
modern kultur- och
evenemangsstad
med en stark
besöksnäring

5
4
3
2
1

Kritisk

7

Medium Totalt: 14

Sannolikhet

Konsekvens

Mycket sannolikt
Sannolikt
Möjlig
Mindre sannolikt
Osannolikt

Mycket allvarlig
Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

Process

N
r

Oönskad händelse

Sannolikhe
t

Konsekven
s

RV

Fortsatt utveckla
digitalt skapande
riktat till en ung
målgrupp i
samverkan med
externa aktörer ansvarig Erik
Rosales,
Konstnärlig Ledare
Digital Innovation

1

Otydlighet i
målformuleringen
vid samarbete med
externa aktörer,
med olika
förväntningar, som
påverkar
kommunikation
och varumärke.

3. Möjlig

2. Lindrig

6

Fortsatt utveckla
samarbetet med
Fria- Dans- Cirkusoch Teatergrupper.
Fortsatt arbetet
med huvudsakligen
scenen Kilen för
fria grupper som
en ordinarie del i
Kulturhuset

2

Begränsningar då
Kilen har sceniska
begränsningar i
form av låg
takhöjd, vilket gör
att vissa framför
allt
cirkuskompanier
inte kan erbjudas
spelplats hos

3. Möjlig

3. Kännbar

9

IKP
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KF:s mål för
verksamhetsområde
t

Process

N
r

Stadsteaterns
utbud.

Oönskad händelse

Sannolikhe
t

Konsekven
s

RV

Kulturhuset
Stadsteatern, utan
att verksamheten
förlorar stora
intäkter som är
budgeterade på
teater-scenerna, för
egen produktion

Fortsatt utveckla
samarbetet med
SKH - Samarbete
med
Scenkonstinstitutio
nen, Skådespeleriinstitutionen med
examensföreställni
ngar och praktik på
Kulturhuset
Stadsteatern

3

För höga
förväntningar från
SKH gällande
möjliga
samarbeten, som
inkluderar
produktionskostna
der eller andra
resurser från
Kulturhuset
Stadsteatern.

3. Möjlig

2. Lindrig

6

Fortsatt utveckla
samarbetet med SU
- SU arbetar utifrån
grupper med fokus
på: Kultur,
Kommunikation,
Digital Innovation,
Urban
stadsutveckling,
Klimat.

4

Otydlighet då flera
grupper arbetar
över gränserna,
samt otydliga
uppsatta mål utifrån respektive
verksamhet.

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Fortsatt utveckla
verksamheten
riktad mot
målgruppen barnoch unga. Plan 4
blir ett plan för
barn- och unga i
samband med att
LAVA flyttas dit
hösten 2022

5

Kostnaden för
investeringen
riskerar att bli
högre än bolaget
har finansiering för

2. Mindre
sannolikt

4. Allvarlig

8

Fortsatt vidta
åtgärder för att nå
nya grupper,
samtidigt som
befintlig publik
värnas - Utifrån en
uppdaterad
varumärkesplattfor
m arbeta fram en
marknadsplan som
kommunicerar med
såväl befintlig
(tidigare) publik
som nya
målgrupper.

6

Kommunikationen
blir otydlig och når
inte specifik
målgrupp

4. Sannolikt

3. Kännbar

12

IKP
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KF:s mål för
verksamhetsområde
t

3.1. Stockholm har
en budget i balans
och långsiktigt
hållbara finanser

Process

N
r

Oönskad händelse

Sannolikhe
t

Konsekven
s

RV

IKP

Nej,
enda
st
VoR

Utveckla en digital
scen med möjlighet
för streaming för
den egna
verksamheten samt
det fria kulturlivet Beta.scen
planeras att bli en
automatiserad
streaming-studio
som gör
streamingprodukti
oner tillgänglig för
fler

7

Risk att
verksamheten
skapar en digital
streamingscen, när
efterfrågan på detta
minskar.

3. Möjlig

2. Lindrig

6

Utveckla
internationella
samarbeten - såväl
inom scenkonsten,
egenproducerad
som med gästspel,
internationella
författarsamtal,
internationella
cirkuskompanier,
internationella
konstnärer som
bjuds in till
verksamheten.
Utveckla en
internationell hub
på plan 1 i
Kulturhuset

8

För utvecklat
arbete med
Fristadskonstnärer
na samt utveckling
av den
Internationella
Huben kan
innebära viss
säkerhetsrisk för
såväl konstnärerna
som platsen.

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Utveckla
Kulturhusverksam
heten i Skärholmen
och Vällingby och
Husby

9

Otrygghet i
bostadsområdet
och närmiljön kan
leda till att det kan
vara svårt att
trygga arbetsmiljön
och besökarna

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

På sikt förbättra
det ekonomiska
resultatet genom
ökade intäkter och
breddad
finansiering.

1
0

Biljettförsäljningen
når inte upp till
tidigare års
toppnivåer, som en
följd av Covid-19
och uppstartstiden
som krävs för att
återgå till tidigare
nivåer.

4. Sannolikt

5. Mycket
allvarlig

20

1
1

För ökade intäkter
kan priserna höjas,
vilket kan leda till
att vissa människor
(publikgrupper)
inte har möjlighet
att besöka

2. Mindre
sannolikt

3. Kännbar

6
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KF:s mål för
verksamhetsområde
t

N
r

Process

Oönskad händelse

Sannolikhe
t

Konsekven
s

RV

IKP

Nej,
enda
st
VoR

verksamheten. Det
kan också få
effekten att färre
köper biljetter, och
därmed ökar inte
intäkterna.

Verka för att
koncernbidraget
går till att skapa så
mycket konstnärlig
och publik
verksamhet som
möjligt

1
2

I samband med att
EU-parlamentet hyr
del av plan 1 samt
1,5 i Kulturhuset
finns risk att
varumärket
"Kulturhuset" blir
urvattnat, samt att
besökarna möts av
"EU" i Kulturhuset,
istället för
Kulturhusets
känsla.

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

1
3

Risken att
hyresintäkter,
omsättningintäkter
och externa
samarbeten blir
avsevärt lägre än
budgeterat, pga
den ansträngda
samhällsekonomin
som en följd av
covid-19

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

1
4

Ökade fasta
kostnader kopplat
till lönerevision
samt
hyresindexuppräkn
ing samt ökade
krav på
administration
motsvarar ca 7
miljoner om året.
Ett minskat
koncernbidrag
minskar ytterligare
möjligheten att
skapa så mycket
konstnärlig och
publik verksamhet
som möjligt.

3. Möjlig

5. Mycket
allvarlig

15

Internkontrollplan
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring
Process
Fortsatt utveckla samarbetet med
Fria- Dans- Cirkus- och
Teatergrupper. Fortsatt arbetet med
huvudsakligen scenen Kilen för fria
grupper som en ordinarie del i

Oönskad händelse

9

Begränsningar då Kilen har
sceniska begränsningar i
form av låg takhöjd, vilket gör
att vissa framför allt
cirkuskompanier inte kan

Kontrollaktivitet
Planering och riskanalys per
produktion.
Planering och schemaläggning av
samtliga produktioner inklusive risk- och

Sid. 8 (9)

Process

Oönskad händelse

Kontrollaktivitet

Kulturhuset Stadsteaterns utbud.

erbjudas spelplats hos
Kulturhuset Stadsteatern,
utan att verksamheten
förlorar stora intäkter som är
budgeterade på teaterscenerna, för egen
produktion

behovsanalys för respektive produktion
och projekt. Förebyggande åtgärd.
Ansvarig chef produktionschef.

Fortsatt utveckla samarbetet med
SKH - Samarbete med
Scenkonstinstitutionen, Skådespeleriinstitutionen med
examensföreställningar och praktik
på Kulturhuset Stadsteatern

För höga förväntningar från
SKH gällande möjliga
samarbeten, som inkluderar
produktionskostnader eller
andra resurser från
Kulturhuset Stadsteatern.

Kommunikation, rutiner och ramar
kring vad Kulturhuset Stadsteatern
kan erbjuda vid praktik och andra
samarbeten.

Otydlighet då flera grupper
arbetar över gränserna, samt
otydliga uppsatta mål utifrån respektive
verksamhet.

Löpande utvärdering och justering av
projektplan

Extern finansiering

8

Kostnaden för investeringen
riskerar att bli högre än
bolaget har finansiering för

Marknadsplan och arbete med
varumärkesplattformen

12

Kommunikationen blir otydlig
och når inte specifik
målgrupp

Fortsatt utveckla samarbetet med SU
- SU arbetar utifrån grupper med
fokus på: Kultur, Kommunikation,
Digital Innovation, Urban
stadsutveckling, Klimat.

Fortsatt utveckla verksamheten riktad
mot målgruppen barn- och unga. Plan
4 blir ett plan för barn- och unga i
samband med att LAVA flyttas dit
hösten 2022
Fortsatt vidta åtgärder för att nå nya
grupper, samtidigt som befintlig
publik värnas - Utifrån en uppdaterad
varumärkesplattform arbeta fram en
marknadsplan som kommunicerar
med såväl befintlig (tidigare) publik
som nya målgrupper.

Utveckla internationella samarbeten såväl inom scenkonsten,
egenproducerad som med gästspel,
internationella författarsamtal,
internationella cirkuskompanier,
internationella konstnärer som bjuds
in till verksamheten. Utveckla en
internationell hub på plan 1 i
Kulturhuset

6

9

Tydlig kommunikation kring vad
Kulturhuset Stadsteatern kan erbjuda vid
praktik och andra samarbeten.
Protokollföra möten och beslut samt
upprätta praktikavtal. Förebyggande
åtgärd. Teater- och scenkonstchef
ansvarig chef.

Uppdatering av projektplan samt
kontinuerliga möten med gruppledarna
för att säkerställa att arbetet genererar
mervärde till Kulturhuset Stadsteaterns
verksamhet. Utvärdering halvårsvis.
Förebyggande och upptäckande
åtgärder. Administrativ chef ansvarig.

Säkerställ extern finansiering från EUparlamentet innan flytten av LAVA
genomförs. Förebyggande åtgärd.
Infrastrukturchef ansvarig.

Upprättande av detaljerad marknadsplan
samt förankra arbetet med
varumärkesplattformen externt och
internt. Prioritera målgrupperna.
Förebyggande åtgård. Marknadschef
ansvarig.

12

Utveckla Kulturhusverksamheten i
Skärholmen och Vällingby och Husby
12

För utvecklat arbete med
Fristadskonstnärerna samt
utveckling av den
Internationella Huben kan
innebära viss säkerhetsrisk
för såväl konstnärerna som
platsen.

Riskanalys och säkerhetsåtgärder
utifrån bedömning av behov.
Förebyggande åtgärd.

Otrygghet i bostadsområdet
och närmiljön kan leda till att
det kan vara svårt att trygga
arbetsmiljön och besökarna

Aktivitet i närområdet

Säkerhetschef ansvarig.

Fortsätta verksamheten med aktiviteter
som ökar flödet av människor i de
aktuella områdena. Förebyggande
åtgärd. Verksamhetschef för respektive
verksamhet ansvarig.
Samarbete med civilsamhälle,

Sid. 9 (9)

Process

Oönskad händelse

Kontrollaktivitet
stadsdelen och polisen.
Regelbundna möten med stadsdelen,
polisen och andra aktörer i närområdet.
Riskanalys inklusive behovsanalys av
säkerhetsåtgärder, utifrån vad rapport
från dessa visar. Förebyggande och
upptäckande åtgärd. Verksamhetschef
för respektive verksamhet ansvarig.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
Process
På sikt förbättra det ekonomiska
resultatet genom ökade intäkter och
breddad finansiering.

Oönskad händelse

20

Biljettförsäljningen når inte
upp till tidigare års
toppnivåer, som en följd av
Covid-19 och uppstartstiden
som krävs för att återgå till
tidigare nivåer.

Kontrollaktivitet
Krisstöd för att ersätta förlorade
inkomster.
Söka krisstöd från bla Kulturrådet.
Kommunikation med styrelse och
Stadshus AB om strategi för förlorade
inkomster pga Covid-19. VD och
administrativ chef ansvarig.
Neddragna kostnader inom
framförallt produktion.
Neddragning av kostnader och
anpassning av produktioner och
aktiviteter utifrån läget med Covid -19 så
långt det är möjligt. VD, produktionschef
och administrativ chef ansvarig.

6

12

Verka för att koncernbidraget går till
att skapa så mycket konstnärlig och
publik verksamhet som möjligt

15

För ökade intäkter kan
priserna höjas, vilket kan
leda till att vissa människor
(publikgrupper) inte har
möjlighet att besöka
verksamheten. Det kan också
få effekten att färre köper
biljetter, och därmed ökar
inte intäkterna.

Prissättning

Risken att hyresintäkter,
omsättningintäkter och
externa samarbeten blir
avsevärt lägre än budgeterat,
pga den ansträngda
samhällsekonomin som en
följd av covid-19

Krisstöd och neddragna kostnader
för ersätta förlorade inkomster

Ökade fasta kostnader
kopplat till lönerevision samt
hyresindexuppräkning samt
ökade krav på administration
motsvarar ca 7 miljoner om
året. Ett minskat
koncernbidrag minskar
ytterligare möjligheten att
skapa så mycket konstnärlig
och publik verksamhet som
möjligt.

I dialog med staden formulera
behovsanalys och ekonomiska ramar
utifrån årlig lönerevision och
hyresindexuppräkning.

Balanserad och väl underbyggd
prissättning med möjlighet till
anpassning efter uppföljning. Olika
priskategorier. Baserat på
omvärldsanalys. Förebyggande och
upptäckande. VD, produktionschef,
marknadschef ingår i styrgrupp.

Hyresersättning bolagsverket, krisstöd,
anpassning av verksamhet samt
löpande riskanalys utifrån dagsläget för
covid-19. Förebyggande och
upptäckande. VD, produktionschef, HRchef och administrativ chef ansvariga.

VD och styrelse ansvariga.

Ärende 8

Till styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern
Styrelsesammanträde 3/2022 – 2022-05-24

Beslut om stadsgemensam visselblåsarfunktion

Föredragning av bolagsjurist Gabriella Eriksson

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås att besluta om att inrätta en med staden gemensam visselblåsarfunktion i
enlighet med bilaga 8 b.

Malin Dahlberg

Stadsledningskontoret
Stadsdirektörens kansli

Tjänsteutlåtande
Dnr KS 2021/1703
2021-12-20
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm

Handläggare
Kristina Westerlind
Telefon: 0850829741

Sida 1 (3)

Till
Kommunstyrelsen

Stadsgemensam visselblåsarfunktion
Intern rapporteringskanal för stadens nämnder, bolag och
stiftelser enligt lag om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Ändring i reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga
till utlåtandet godkänns.
2. Rapporteringskanalen ska delas av samtliga stadens
nämnder och berörda bolag inom Stockholms Stadshus
AB.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens
berörda bolagsstyrelser i uppdrag att uppfylla
skyldigheten att ha en intern rapporteringskanal genom
att besluta att dela den stadsgemensamma
visselblåsarfunktionen och förfarandena för rapportering
och uppföljning.
4. Berörda kommunala stiftelser som är skyldiga att inrätta
en intern rapporteringskanal ska beredas möjlighet att
dela den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen och
förfarandena för rapportering och uppföljning.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2022 att
kommunstyrelsen ska inrätta en stadsgemensam
visselblåsarfunktion.
Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för funktionen anges i ett
tillägg i kommunstyrelsens reglemente och att berörda bolag inom
Stockholms stadshus AB uppmanas att besluta om att dela den
stadsgemensamma funktionen. Berörda stiftelser erbjuds möjlighet
att dela funktionen om de vill.
Stadsledningskontoret
Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm
start.stockholm

Tjänsteutlåtande
Dnr KS 2021/1703
Sida 2 (3)

Bakgrund
EU antog 2019 direktiv om skydd för personer som rapporterar om
överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. För
genomförande av direktivet har riksdagen antagit lag (2021:890) om
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.
Enligt den nya lagen ska offentliga verksamhetsutövare senast den
17 juli 2022 ha inrättat en intern rapporteringskanal för mottagande
av rapporter om misstänkta överträdelser samt förfaranden för att
hantera rapporterna, dvs. en intern visselblåsarfunktion. Även för
kommunala bolag och stiftelser med fler än 50 anställda ska en
sådan funktion finnas på plats då. Det är möjligt för en kommun att
dela kanaler och förfaranden med kommunala bolag och stiftelser.
Genom lagen införs ett skydd för den som i ett arbetsrelaterat
sammanhang rapporterar om missförhållanden som det finns ett
allmänintresse av att de kommer fram. I offentlighets- och
sekretesslagen införs bestämmelser om sekretess till skydd för
uppgifter om rapporterande person och uppgifter om annan berörd
person. För att skyddet ska gälla krävs att rapportering har skett i
sådan kanal som omfattas av lagen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av juridiska avdelningen.
Ärendet
Staden ska senast den 17 juli 2022 ha inrättat en intern
visselblåsarfunktion. Kommunfullmäktige beslutade i budget för
2022 att kommunstyrelsen ska inrätta en stadsgemensam
visselblåsarfunktion. Vissa av de kommunala bolagen har sedan en
tid egna visselblåsarfunktioner, några genom en intern funktion,
andra har uppdragit hanteringen åt extern part. Dessa funktioner har
inrättats före direktivets och lagens krav på rapporteringskanalerna.
Staden har enligt lagen möjlighet att dela interna
rapporteringskanaler och förfaranden för uppföljning med de
kommunala bolag och stiftelser som omfattas av skyldigheten att ha
kanaler och förfaranden.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för den interna
rapporteringskanalen anges i ett tillägg i kommunstyrelsens
reglemente. För att uppfylla kommunfullmäktiges beslut om en
stadsgemensam funktion, och för en enhetlig hantering av rapporter
om missförhållanden enligt den nya lagen, föreslås att berörda bolag
inom Stockholms stadshus AB uppmanas att besluta om att dela den

Tjänsteutlåtande
Dnr KS 2021/1703
Sida 3 (3)

stadsgemensamma funktionen och att berörda stiftelser erbjuds
möjlighet att dela funktionen om de så beslutar.
Magdalena Bosson
Stadsdirektör

Catharina Gyllencreutz
Stadsjurist

Bilagor
1. Kommunstyrelsens reglemente

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Magdalena Bosson, Stadsdirektör
Catharina Gyllencreutz, Stadsjurist

Datum
2021-12-23
2021-12-20

Ärende 9

Till
styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB
Styrelsesammanträde 3/2022 – 2022-05-24

Beslut om styrdokument
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Förord
Stockholm bedriver ett långsiktigt arbete för att minska både stadens k limatpåverkan
och stadens ekologiska fotavtryck samtidigt som vi arbetar för en renare och mer
hälsosam stad. Hela vårt samhälle står inför omfattande utmaningar i arbetet för
att bli resurssmart, klimatsmart och kemikaliesmart. Vår plastanvändning är en av
våra globala utmaningar. Plast är ett mångsidigt och praktiskt material med många
viktiga funktioner, men dagens användning av plast är inte hållbar. Plast tillverkas
framförallt av fossila råvaror och bidrar på så sätt till klimatförändringen när den
förbränns som avfall istället för att materialåtervinnas. En ansenlig mängd plast
hamnar också i naturen och i våra vatten och nedskräpningen orsakar skada för
både djur och natur, samt påverkar människors hälsa negativt. Många plastsorter
är dessutom förknippade med risker vid såväl tillverkning som vid användning
och avfallshantering på grund av sitt innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.
Framtidens ekonomi är cirkulär och en mer hållbar plastanvändning är en viktig
del i den omställningen.

En mer hållbar
plastanvändning
är en viktig del
i den c
 irkulära
omställningen.

För att gå från en ohållbar linjär plastanvändning till en cirkulär sådan behöver vi
se på plast på ett nytt sätt och systematiskt ställa om. Vi behöver arbeta avfalls
förebyggande och gå från slentrianmässig användning till att ställa oss frågan: är
det här en smart och nödvändig användning? Den plast som har en viktig funktion
i samhället, exempelvis i livsmedels-, vård- eller byggsektorn, behöver ställas om
för ökad materialåtervinning och användning av återvunnen plast samtidigt som
vi behöver styra bort från användning av plast gjord på ny oljeråvara.
I Stockholms stads Miljöprogram 2020–2023 finns mål om att staden ska vara
resurssmart, fossilfri och giftfri. Staden är en stor plastanvändare och för att kunna
nå målen måste staden som helhet, både förvaltningar och bolag, styra om k ursen.
Jag har en stor förhoppning om att den här handlingsplanen kommer vara ett
viktigt verktyg i detta arbete.

FOTO: LIESELOTTE VAN DER MEIJS

Stockholm

Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd,
Stockholms stad
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Uppdrag och
innehåll
Plast är ett praktiskt, viktigt och vanligt förekommande material i vår vardag. Det
har många funktioner som bidrar till att lösa problem och uppfylla behov i vårt samhälle. Plast är inte ett enskilt material utan ett samlingsnamn för olika slags material
vilka används i många olika slags produkter, allt från skoskydd till byggmaterial.
Den största mängden plast som används idag tillverkas av råvaror från fossila
källor, och en mycket liten del av plasten materialåtervinns när den väl blivit avfall.
Den plast som inte återvinns förbränns och bidrar till ökad klimatpåverkan. Vissa
av de kemiska byggstenarna som används för att tillverka plast är farliga och en del
plastsorter innehåller dessutom skadliga tillsatser som kan vara problematiska vid
tillverkning, användning och avfallshantering. Stockholms stad har en viktig roll
att spela för att komma tillrätta med plastens utmaningar. Målsättningen är att bidra
till att skapa cirkulära plastflöden.

Uppdraget
Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2020 miljö- och hälsoskyddsnämnden
i uppdrag att:

Stockholms stads målsättning är att bidra
till att skapa cirkulära
plastflöden.

”… som ett led i arbetet för att uppnå målet Fossilbränslefri organisation 2030,
ta fram en handlingsplan för minskad plastanvändning i hela staden, för att ta ett
helhetsgrepp kring plastfrågan.”
samt att:
”… säkerställa samordning av mikroplastarbetet och andra plastrelaterade frågor,
exempelvis avfall, kemikalier och fossilfri stad.”
Handlingsplanen för hållbar plastanvändning har tagits fram av miljöförvaltningen
med stöd av referenspersoner från berörda verksamheter1 inom Stockholms stad.
Miljöförvaltningens ledningsgrupp har varit styrgrupp.
Samordning sker genom det nystartade Plastforumet där alla förvaltningar och
bolag är välkomna att delta. Miljöförvaltningen är sammankallande.

1

Kulturförvaltningen, Bromma stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Södermalms stadsdelsförvaltning, serviceförvaltningen, Stockholm Exergi, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamnar,
trafikkontoret, utbildningsförvaltningen och äldreförvaltningen.
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Läsanvisning
Plaststrategin är upp
delad i inköp, användning och avfall för att
tydliggöra att alla
dessa delar är viktiga
i arbetet.

Denna handlingsplan innehåller:
■
■
■
■

en övergripande plaststrategi,
åtgärder,
plastfakta och
analyser av stadens plastanvändning.

Plaststrategi

I denna handlingsplan fastslås en plaststrategi vars syfte är att vara en vägledning
vid beslut för en mer hållbar plastanvändning i Stockholms stad. Strategin avser att
stödja beslut som berör plast ur alla miljöaspekter – även de miljöaspekter som inte
är fokus i denna handlingsplan.
Plaststrategin är uppdelad i inköp, användning och avfall för att tydliggöra att
alla dessa delar är viktiga i arbetet för en hållbar plastanvändning. Plaststrategin är
en styrande strategi där varje nämnd och bolag har ett ansvar att arbeta i enlighet
med dess inriktning. Med strategin vill staden även inspirera invånare och näringsliv i Stockholm att bidra i arbetet för en hållbar plastanvändning.
Åtgärder

Handlingsplanens 14 åtgärder tar avstamp i plaststrategin och är indelade i fyra
kapitel utifrån vad som behöver göras för att skapa en hållbar plastanvändning,
från inköp till avfallshantering. Varje åtgärdskapitel inleds med en tabell där respektive åtgärd anges. Där framgår också när åtgärden senast ska vara genomförd
och vilken, eller vilka nämnder och bolag, som är ansvariga för genomförandet.
Vissa åtgärder är av mer löpande karaktär och i dessa fall anges det specifikt. Flera
av åtgärderna har ett beroende sinsemellan och genomförandet av dessa behöver
ibland ske kronologiskt, medan det i andra fall krävs en parallell utveckling. Alla
åtgärder är alltså prioriterade att genomföras.
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Varje åtgärd beskrivs vidare i löptexten utifrån rubrikerna ”Utmaningen”, ”Åtgärden” och ”Genomförandet” för att ge en tydligare bild av vilket problem eller
utmaning som åtgärden syftar till att avhjälpa samt vad själva genomförandet kan
innebära rent praktiskt.
Åtgärderna tar hänsyn till lagar, föreskrifter och rekommendationer som är styrande
när användning av plast krävs, exempelvis användning av skyddsutrustning i
engångsplast för att upprätthålla basala hygienrutiner och smittskydd inom vård
och omsorg.
I bilaga 1 har samtliga åtgärder samlats i en tabell och i bilaga 2 är de indelade
efter respektive ansvarig verksamhet. Bilaga 3 visar en tidslinje med alla å tgärder
i kronologisk ordning samt deras inbördes förhållande. I bilaga 4 finns en
sammanställning av plastfakta och plastflöden som ligger till grund för flertalet
av åtgärderna.

Avgränsningar
Åtgärder för att minska kemikalieexponeringen från plast, minska spridningen av
mikroplaster samt minska nedskräpning återfinns i andra handlingsplaner, nämligen
Stockholms stads kemikalieplan 2020–2023, Stockholms stads handlingsplan för
minskad spridning av mikroplast 2020–2024 och den kommande handlingsplanen
för minskad nedskräpning såväl i vatten som på land. Hantering av avfall inom
bygg- och anläggningssektorn, inklusive plast, hanteras inom ramen för Stockholms stads handlingsplan för cirkulärt byggande 2021–2024.
Det finns många gemensamma beröringspunkter med Avfallsplan för Stockholm
2021–2024 vad gäller plast som avfall, därför kommer samverkan och samarbete
ske i genomförandet av planerna.
Handlingsplanen innehåller inte någon kostnadsberäkning av de åtgärder som föreslås och inte heller någon analys av vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva
att genomföra.
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Stockholms stads
plaststrategi
Stadens plaststrategi anger riktningen för hur organisationen behöver arbeta löpande
för en hållbar plastanvändning. Strategin är framtagen inom ramen för denna handlingsplan och avser att stödja alla verksamheters beslut som berör plast, ur alla miljö
aspekter. Strategin utgår ifrån avfallstrappan, som är en del av EU:s och Sveriges
lagstiftning, där det högst prioriterade steget är förebygga att avfall uppstår. För
trappsteget som omfattar materialåtervinning ska strategin bidra till att gå från en
linjär till en cirkulär materialåtervinning.

Stadens plaststrategi
tar avstamp i avfalls
trappan och är utformad för att flytta
fram positionerna.

De tre faserna i strategin representerar olika delar i livscykeln: inköp, a nvändning
och avfallshantering. Den omfattar all plast, det vill säga både produkter och
material samt förpackningar och emballage.
Strategin är utvecklad med hänsyn till att alla målområden i Stockholms stads
miljöprogram som berör plast, det vill säga klimat, resurseffektivitet och g iftfrihet,
är lika viktiga och behöver fungera tillsammans. Den är utformad för att flytta
fram positionerna vilket betyder att alla förutsättningar för att leva upp till strategins innehåll inte finns på plats ännu. Tanken är att förutsättningarna ska utvecklas
under strategins livstid.

Stockholms stads plaststrategi

■
■

■
■

ll

a

■

f
Av

■

Undersök behovet av plast inför aktuell upphandling.
Ersätt eller komplettera engångsprodukter med
flergångsalternativ.
Efterfråga produkter i andra material än plast.
Efterfråga produkter i återvunnen plast.
Efterfråga produkter i biobaserad plast.
Ställ krav på att den plast som köps in inte innehåller
farliga ämnen.
Ställ krav på att den plast som köps in går att
materialåtervinna.
Undvik komposterbar plast.

dn

■

än

■

in g

Inköp

Inköp

An

v
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Användning
Undersök behovet av plast inför användning och undvik
onödig plastanvändning.
■ Välj flergångs- och returalternativ framför engångs.
■ Välj produkter i andra material än plast.
■ Välj produkter i återvunnen eller biobaserad plast.
■ Säkerställ att plastprodukter och plastmaterial bara används till det de är
avsedda för.
■ Säkerställ att plastprodukter och plastmaterial i utemiljöer
inte bidrar till nedskräpning och mikroplastspridning.
■ Källsortera all plast så att den kan materialåtervinnas.
■

Avfall
■ Säkerställ att plast som kan återbrukas kommer till
användning igen.
■ Ställ krav på och följ upp att insamlad plast m
 aterialåtervinns.
■ Säkerställ att plast innehållande särskilt farliga ämnen inte återbrukas eller
materialåtervinns.

Avfallstrappan

Förebyggande

Återanvändning

Materialåtervinning

Energiåtervinning

Deponering
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Inköp
Plaststrategins inköpsdel är ett viktigt underlag för det strategiska i nköpsarbetet
och anger hur prioritering ska ske. Då upphandling och inköp även påverkar
användning och avfallshantering är denna fas avgörande för hur framgångsrikt
plastarbetet kan bli.
Till att börja med behöver behoven att använda plast undersökas, det gäller vid
upphandling av såväl produkter och tjänster som entreprenader. Redan här gäller
det att tänka avfallsförebyggande och att ha ett livscykelperspektiv. När det gäller
engångsprodukter i plast kan det handla om att sortimentet, där det är möjligt, kan
kompletteras med flergångsprodukter alternativt med produkter i andra material.
Vid val av andra material än plast är det viktigt att använda livscykelanalyser
som grund.
Vid de tillfällen plastprodukter behövs ska staden i första hand stimulera efter
frågan på återvunnen plast förutsatt att det är säkert ur kemikalie- och hygien
synpunkt. Staden ska ställa krav på all plast, såväl återvunnen som jungfrulig,
som köps in så att den inte innehåller farliga ämnen. För produkter som inte går
att materialåtervinna idag och som inte finns tillgängliga i återvunnen plast än, är
det istället att föredra att efterfråga produkter i biobaserad plast eftersom det ger
ett lägre klimatavtryck vid den avfallsförbränning som dessvärre är nödvändig.
Tillgången på biobaserad plast i världen är dock begränsad, därför behöver den
biobaserade plasten användas med eftertanke. Komposterbar plast fyller ingen
funktion eftersom den inte kan materialåtervinnas och ska därför undvikas. Vissa
produkter marknadsförs som både biobaserade och komposterbara (bionedbrytbara). Om produkten i slutändan ändå behöver förbrännas (exempelvis en blöja),
utgör den komposterbara funktionen inget problem, men det är heller ingen fördel.
Däremot skapar begreppet komposterbar förvirring bland allmänheten som kan
få uppfattningen att sådan plast exempelvis kan slängas i matavfallsinsamlingen.
Staden bör därför inte bidra till att etablera komposterbar plast på den svenska
marknaden.
I alla lägen är det också viktigt att efterfråga produkter, förpackningar och
emballage tillverkade av plastsorter som har avsättning efter material åter
vinningen, så att staden bidrar till cirkulära och slutna kretslopp. Det betyder att
blandmaterial som försvårar återvinningen ska undvikas.

Tillgången på bio
baserad plast i världen
är begränsad, därför
behöver användningen av den prioriteras
till de artiklar som
inte k
 ommer kunna
materialåtervinnas och
inte finns tillgängliga
i återvunnen plast.

Komposterbar plast
ska undvikas eftersom
den inte är designad
för materialåtervinning,
vilket är det mest eftersträvansvärda. I Sverige
finns inte någon anläggning för industriell
kompostering vilket
är den process som
krävs för att plasten ska
brytas ner fullständigt.
In
 aturen, hemkom
posten och rötningsprocessen för matavfall
kommer den komposterbara plasten enbart
fragmenteras till mikroplast.
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Användning
För att förebygga
avfall och minska
plastanvändningen
behöver alla verksamheter se över sina
behov och rutiner.

För att förebygga avfall och minska plastanvändningen behöver alla v erksamheter
se över sina behov och rutiner. Frågor att ställa inom verksamheten är exempelvis:
Överanvänds några plastprodukter eller plastmaterial? Används några o nödiga plastprodukter eller plastmaterial? I vilka fall kan andra alternativ väljas, till exempel flergångsalternativ framför engångs? När engångsprodukter behövs gäller det att välja
rätt produkter i sortimenten. Ibland finns engångsprodukter i plast upphandlade för
att en viss verksamhet behöver dem, men de som inte har samma behov kan istället
välja produkter i andra material.
Ur hälsosynpunkt är det viktigt att plastprodukter och plastmaterial bara används
till det de är avsedda för. Till exempel ska mat inte värmas upp i glasslådor av
plast. För att värna basala hygienrutiner inom vård och omsorg är det viktigt att
plastprodukter och plastmaterial används på ett sådant sätt så lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer följs.
Plast som hamnar i utemiljön i form av skräp är både ett estetiskt problem och ett
miljöproblem. Djur kan skadas om de till exempel fastnar i skräpet eller misstar det
för mat. När plasten bryts ner på marken eller i vattnet bildas mikroplaster. Därför behöver berörda verksamheter säkerställa att plastprodukter och plastmaterial i
utemiljöer inte bidrar till nedskräpning och mikroplastspridning.
Slutligen gäller det att källsortera all plast så långt det är möjligt så att den kan
materialåtervinnas. Här krävs samarbete mellan verksamheter och fastighetsägare
för att få till fungerande system.

Avfall
Målsättningen är att ingen plast ska förbrännas i onödan. För det krävs det robusta
system för återbruk samt källsortering och insamling av både plastförpackningar
och övrig plast. Staden behöver på central nivå verka för att det finns system som gör
att plastprodukter och plastmaterial kan återbrukas alternativt samlas in, sorteras
och materialåtervinnas istället för att slängas. Idag finns system främst för insamling av förpackningar. System för insamling av övrig plast existerar bara inom vissa
segment och i vissa fall i pilotskala. Idag är den mesta materialåtervinningen linjär
men stadens ambition är att bidra till en mer cirkulär materialåtervinning. Ett gott
exempel på cirkulär materialåtervinning är pant-systemet för dryckesflaskor där
plasten återvinns många gånger. Den plast som innehåller särskilt farliga ämnen
ska inte cirkulera utan behöver istället tas ut från det cirkulära systemet.
Staden måste också se till att de entreprenörer som tar hand om p lastavfallet i sin tur
säkerställer att plasten ses som en resurs som får nytt liv genom m
 aterialåtervinning.
Att materialåtervinningsgraden ökar behöver följas upp kontinuerligt. Vissa
produkter kan behöva egna cirkulära system för ökad möjlighet till
materialåtervinning.
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Koppling till Stockholms
stads miljöprogram
Denna handlingsplan är en av flera handlingsplaner som konkretiserar vad som
behöver göras av nämnder och styrelser för att nå målen i miljöprogrammet 2020–
2023.
Genomförandet av handlingsplanens åtgärder bidrar till måluppfyllelse av fyra mål
i miljöprogrammet, nämligen mål 1, 2, 4 och 7.

Miljöprogrammets struktur
Sju prioriterade mål för Stockholms miljö
1 Ett fossilfritt och klimatpositivt

5 Ett Stockholm med biologisk

2
3
4

6

Stockholm 2040
En fossilfri organisation 2030
Ett klimatanpassat Stockholm
Ett resurssmart Stockholm

7

mångfald i välfungerande och
sammanhängande ekosystem
Ett Stockholm med frisk luft
och god ljudmiljö
Ett giftfritt Stockholm

16 effektinriktade etappmål till 2023 med indikatorer
Handlingsplaner

I tabellen nedan beskrivs hur mål och etappmål från miljöprogrammet kopplar
samman med åtgärderna i denna handlingsplan. De nämnder och styrelser som är
ansvariga för uppföljningen av respektive etappmål anges i kursiv stil kopplat till
respektive etappmål.
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Prioriterat mål i
miljöprogrammet

Etappmål i miljöprogrammet

Åtgärd i handlingsplanen som
knyter an till miljöprogramsmålen

Mål 1.
Ett fossilfritt och k
 limatpositivt
Stockholm 2040

1.1 M
 inskande växthusgasutsläpp –
högst 1,5 ton CO2e per invånare
(Kommunstyrelsen tillsammans med
miljö- och hälsoskyddsnämnden)

4.1, 4.2

1.2 M
 inskad klimatpåverkan från
konsumtionen (Kommunstyrelsen
tillsammans med miljö- och
hälsoskyddsnämnden)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2.1, 2.2, 2.3

Mål 2.
En fossilfri organisation 2030

2.1 Minskande växthusgasutsläpp –
högst 105 000 ton CO2e från
stadens verksamheter (Kommun
styrelsen med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Mål 4.
Ett resurssmart Stockholm

4.1 M
 inskad resursanvändning
och klokare konsumtion
(Stockholm Vatten och Avfall AB)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2.1, 2.2

4.2 Ökad recirkulation av materiella
resurser inom staden
(Stockholm Vatten och Avfall AB)

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

4.3 En ökad resurseffektivitet i
samband med byggprocessen
(Exploateringsnämnden)

2.3

7.1 Minskade nivåer av skadliga ämnen
i varor och kemiska produkter
(Miljö- och hälsoskyddsnämnden)

1.1, 1.3

Mål 7.
Ett giftfritt Stockholm

Koppling till andra styrdokument
Staden har flera styrdokument som berör plastfrågan utifrån olika infallsvinklar.
Utgångspunkten för denna handlingsplan för hållbar plastanvändning är att åtgärderna i den ska komplettera det som redan är beslutade åtgärder eller aktiviteter
i övriga planer:
■
■
■
■
■
■
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Klimathandlingsplan 2020–2023.
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Stockholms stad
2020–2024.
Stockholm stads kemikalieplan 2020–2023.
Avfallsplan för Stockholm 2021–2024.
Handlingsplan för minskad nedskräpning såväl i vatten som på land
(beräknas antas under 2022).
Handlingsplan för cirkulärt byggande – med fokus på minskat byggavfall,
2021–2024.

Från handlingsplan
till handling
Ansvar för genomförande och rapportering
Handlingsplanen är en konkretisering av vad som behöver göras för att målen som
kopplar till plast (mål 1, 2, 4 och 7) i stadens miljöprogram 2020–2023 ska nås.
Implementeringen av handlingsplanen sker därför enligt samma princip som för
resten av miljöprogrammet: De nämnder och styrelser som har utpekat ansvar för
genomförandet av åtgärderna ansvarar för att årligen arbeta in aktiviteter i sina verksamhetsplaner, och i förekommande fall också i miljö- och klimathandlingsplanerna.
På motsvarande sätt är respektive nämnd och styrelse ansvarig för att i verksamhetsberättelsen rapportera det arbete som genomförts med bäring på de åtgärder
och aktiviteter de är ansvariga för. Dessa rapporteringar ligger sedan till grund för
den uppföljning av miljöprogrammets etappmål som görs av utpekade uppföljningsansvariga nämnder.

Kvantitativ uppföljning
Den befintliga kommunfullmäktigeindikatorn ”Plast till energiåtervinning” kan
användas som ett verktyg för uppföljning av delar av denna handlingsplan. Indikatorn baseras på de plockanalyser som Stockholm Vatten och Avfall AB gör av
hushållens restavfall och speglar hur väl staden har lyckats påverka invånarna att
källsortera sin plast. Indikatorn knyter an till åtgärd 4.1 Ta fram plan för och
kommunicera hållbar plastanvändning med invånare som målgrupp.
I klimathandlingsplan 2020–2023 finns åtgärden Minskad mängd fossil plast
genom krav vid upphandling (ansvarig servicenämnden). Till åtgärden finns ett
beting i klimatbudgeten om en minskning med 3 000 ton koldioxidekvivalenter.
Detta mätetal kan också användas för uppföljning av de åtgärder i denna handlingsplan som berör inköp. För mer information om hur och när klimatbetingen
följs upp hänvisas till Klimathandlingsplanen.

Nämnder och styrelser
ansvarar för att arbeta
in aktiviteter i sina
verksamhetsplaner
samt miljö- och klimat
handlingsplaner.
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Förslag till nya mätmetoder

I handlingsplanen
finns åtgärder som
syftar till att ta fram
data över plastinköp
och plastavfall.

I denna handlingsplan finns två åtgärder som syftar till att ta fram data över både
plastinköp och plastavfall:
■
■

1.4 Redovisa hur inköpen av förbrukningsartiklar i plast ser ut och presentera
resultaten på miljobarometern.stockholm.se
3.5 Redovisa hur mycket plast som samlats in för materialåtervinning
respektive energiåtervinning på miljobarometern.stockholm.se

Syftet med åtgärderna är att spegla hur inköp och användning av såväl förbrukningsartiklar och förpackningar varierar över tid. Resultaten kommer att kunna
användas som mått på hur pass framgångsrikt genomförandet av handlingsplanenens åtgärder är.

Presentation och utvärdering
Miljöförvaltningen ansvarar för att beskriva stadens pågående arbete med handlingsplanen på miljobarometern.stockholm.se så att beslutsfattare, medarbetare och andra intresserade kan följa genomförandet av handlingsplanen. Denna
redovisning bygger på det som rapporteras i verksamhetsberättelserna av de
genomförandeansvariga för respektive åtgärd.
Inför planperiodens slut ska miljöförvaltningen göra en fördjupad utvärdering
av handlingsplanens genomförande, för att undersöka hinder och möjligheter.
Resultatet ska användas som underlag för utveckling av vidare arbete på plast
området och en eventuell ny handlingsplan för hållbar plastanvändning.

Implementering
Lansering

miljobarometern.stockholm.se
är en webbplats där miljödata
både från stadens egna miljö
mätningar och från andra
aktörer som analyserar miljön
i Stockholm sammanställs. Där
redovisas också stadens miljö
mål med tydliga bedömningar
och indikatorer. Miljöbaro
metern är en resurs för alla som
söker fakta om miljösituationen
eller vill veta mer om stadens
miljöarbete.
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En grundläggande förutsättning för ett lyckat genomförande av h andlingsplanen
är att den är känd hos alla berörda förvaltningar och bolag. Miljöförvaltningen ska
därför lansera och informera om handlingsplanen så att den får stort genomslag.
Miljöförvaltningen ska också presentera handlingsplanens åtgärder på
miljobarometern.stockholm.se så att de blir digitalt tillgängliga.
Samverkan och samordning

Miljöförvaltningen har i uppdrag att säkerställa samordning av stadens plastrelaterade frågor och har i detta syfte startat ett plastforum. Forumet utgör en plattform
där förvaltningar och bolag kan mötas, diskutera, utbyta erfarenheter och samverka
kring aktuella plastfrågor och inte minst kring genomförandet av denna handlingsplan.

Åtgärder för hållbar
plastanvändning
1. Upphandling och avtalsförvaltning
Åtgärd

När

Ansvarig

1.1

Följa stadens plaststrategi vid centrala
upphandlingar av förbrukningsartiklar och
andra plastintensiva sortiment

Kontinuerligt
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1.2

Följa stadens plaststrategi för att främja hållbara Kontinuerligt
förpackningar och emballage
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1.3

Kravställa smart hantering av soppåsar

Kontinuerligt
2022–2026

Alla nämnder och bolag

1.4

Redovisa hur inköpen av förbrukningsartiklar
i plast ser ut och presentera resultaten på
miljobarometern.stockholm.se

Årligen
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Förbrukningsartiklar
1.1	Följa stadens plaststrategi vid centrala upphandlingar av förbrukningsartiklar och andra plastintensiva sortiment
Utmaningen

Staden använder tusentals ton plast i form av olika förbrukningsartiklar och andra
varor varje år. Den största delen av plasten kommer från ny fossil råvara.
Förbrukningsartiklar är en stor och varierande varugrupp som upphandlas i flera
olika upphandlingsprocesser. Här ingår bland annat engångsmaterial till servering,
vård och omsorg, kemiska och kosmetiska produkter, bild- och formmaterial, kökoch hushållsartiklar av flergångskaraktär, kontorsmaterial och säsongsbetonade
artiklar. Exempel på andra plastintensiva områden är leksaker, arbetskläder,
möbler och inredningstextil.
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Med förbruknings
artiklar avses a
 rtiklar
i följande sortiment:
•
•
•
•
•
•
•
•

Papper och plast.
Hem och hygien.
Sjukvårdsprodukter.
Inkontinens
produkter.
Städ och kem.
Kontorsmaterial.
Bild- och form
material.
Kök- och serverings
utrustning.

I stadens sortiment förekommer återvunnen plastråvara i dagsläget främst i påsar
och säckar och vissa förpackningar till kemiska produkter. Staden behöver stimulera marknaden till att utveckla fler artiklar och förpackningar i återvunnen plast.
Det finns i dagsläget ett överflöd av plast som skulle kunna fungera i ett cirkulärt
flöde, men som inte materialåtervinns eftersom efterfrågan på marknaden är låg.
Tillgången på biobaserad plast i världen är begränsad, därför behöver användningen av den prioriteras till de artiklar som idag inte kan materialåtervinnas och
inte finns tillgängliga i återvunnen plast. Komposterbar plast ska undvikas eftersom den inte är designad för materialåtervinning. I Sverige finns inte heller
någon anläggning för industriell kompostering vilket är den process som krävs för
att plasten ska brytas ner fullständigt. I naturen, komposten och rötningsprocessen
för matavfall kommer den komposterbara plasten enbart fragmenteras till mikroplast.
EU har 2019 antagit direktiv 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters
inverkan på miljön2 (Engångsplastdirektivet), som innehåller krav på att många
användningsområden för plast ska fasas ut. Direktivet ska genomföras i svensk rätt
och kraven införs stegvis. De första kraven trädde i kraft i juli 2021. Detta innebär
att vissa typer av förbrukningsmaterial i plast inte får förekomma på marknaden
efter att reglerna i den svenska lagstiftningen som genomför direktivet trätt i kraft.
Åtgärden

Syftet med åtgärden är att stimulera till en hållbar plastanvändning genom att följa
stadens plaststrategi i det strategiska inköpsarbetet. Det innebär att:
■
■
■
■
■
■
■
■

undersöka behovet av plast inför aktuell upphandling
ersätta eller komplettera engångsprodukter med flergångsalternativ
efterfråga produkter i andra material än plast
efterfråga produkter i återvunnen plast
efterfråga produkter i biobaserad plast
ställa krav på att den plast som köps in inte innehåller farliga ämnen
ställa krav på att den plast som köps in går att materialåtervinna
undvika komposterbar plast.

Det finns stor potential att främja en mer hållbar plastanvändning i staden genom
medvetna val av de artiklar som specificeras i de centrala upphandlingarna. Upphandlingsarbetet och avtalsdialogen lägger grunden för hur användning och
avfallshantering sedan kan ske.
Valen behöver vara väl underbyggda med marknadsanalyser för att veta vad
som är relevant och möjligt att kravställa för olika typer av artiklar. När plast ska
ersättas med andra material är det viktigt att använda livscykelanalyser som grund.
Genomförandet

För att följa stadens plaststrategi för förbrukningsmaterial samt övriga plastintensiva områden krävs samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och upphandlare samt avtalsförvaltare inom servicenämnden. Genomförandet börjar med
att servicenämnden tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden identifierar
vilka centrala upphandlingsområden som kan inkluderas och vilka som inledningsvis ska prioriteras. Prioriteringen bör utgå ifrån plastinnehåll i själva artiklarna.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa

plastprodukters inverkan på miljön.

25

Handlingsplan plast

Marknadsanalyser behöver utföras för att ta reda på vilka varor som finns i alternativa material till jungfrulig fossil plast eller som är flergångsartiklar och som är
användbara i verksamheterna. Vid val av andra material än plast är det viktigt att
använda livscykelanalyser som grund. Vidare bör marknadsanalysen utreda vilka
av de potentiella alternativen som är möjliga att upphandla inom olika varugrupper.
Även under avtalstiden behöver dialog föras med stadens leverantörer för att
utveckla sortimenten i enlighet med plaststrategin allteftersom marknaden mognar.
För att förbättra och utveckla sortimenten där plast ingår behöver arbetet ske
kontinuerligt mellan 2022 och 2026.

Förpackningar och emballage
1.2 	Följa stadens plaststrategi för att främja hållbara förpackningar
och emballage
Utmaningen

Med alla de varor och produkter som staden köper följer en mängd förpackningar
och emballage som till stor del är tillverkade av plast. I de flesta fallen har förpackningen och emballaget en viktig funktion och skyddar varor och produkter under
transporten, men det förekommer överflödigt material som ger upphov till onödigt
avfall i verksamheterna.
Vissa förpackningar består av sammansatt material som är svåra att separera och
andra är tillverkade i plastsorter som inte materialåtervinns i dagsläget. Emballage
skulle i vissa fall kunna återanvändas om bara logistiksystem fanns. Smartare förpackningar och emballage, som fungerar i ett cirkulärt flöde, behöver utvecklas
och här har producenter och leverantörer en viktig roll.
I stadens sortiment förekommer återvunnen plastråvara i dagsläget främst i vissa
förpackningar till kemiska produkter. Staden behöver stimulera marknaden till att
utveckla fler förpackningar i återvunnen plast.
Åtgärden

Syftet med åtgärden är att andelen onödiga förpackningar ska minska och att
nödvändiga förpackningar i högre grad ska bestå av återvunnet och återvinningsbart material. Upphandlingsarbetet och avtalsdialogen lägger grunden för hur
källsortering och avfallshantering sedan kan ske.
Redan idag finns hos Upphandlingsmyndigheten förslag på kriterier för förpackningar inom vård och omsorg samt förpackningar för livsmedel som servicenämnden
kan utgå från i sina marknadsanalyser och i upphandlingar. Genom att använda
de nationella kriterierna skapas en samstämmighet gentemot leverantörer. För att
vidare utveckla arbetet kring förpackningar och emballage i övriga sortiment är
det viktigt att ha en dialog med leverantörerna om de förpackningar och emballage
som används till varor och produkter som levereras till staden.
Genomförandet

Servicenämnden är ansvarig för genomförandet och miljö- och hälsoskyddsnämnden ska stödja arbetet med sin expertkunskap om plast. Resultatet från marknadsanalyserna kommer kunna ligga till grund för att veta när och hur Upphandlingsmyndighetens kriterier kan användas. Servicenämnden ansvarar för att använda
och följa upp Upphandlingsmyndighetens kriterier för förpackningar inom livsmedel samt vård och omsorg. Dialog med stadens leverantörer om förpackningar
och emballage bör ske inom den ordinarie avtalsuppföljningen. Exakt vilka avtal
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som ska omfattas av åtgärden identifieras då genomförandet startas upp. En viktig
aspekt i dialogen är att säkerställa att förpackningar och emballage som anses
återvinningsbara i slutändan kan materialåtervinnas. För att få vägledning i vilka
plasttyper som lämpar sig bäst för återvinning finns Förpacknings- och tidnings
insamlingens (FTI) guide om förpackningsmaterial. Dialog om möjlighet till
materialåtervinning bör även inkludera stadens avfallsentreprenörer. Eftersom
det sker en ständig utveckling från leverantörernas sida behöver arbetet ske kontinuerligt mellan 2022 och 2026.

Skräpkorgar
1.3

Kravställa smart hantering av soppåsar

Utmaningen

Staden har en oräknelig mängd skräpkorgar, både inomhus och utomhus. Under
2019 köptes drygt 11,3 miljoner avfallspåsar och säckar av olika slag genom ram
avtal, vilket uppskattningsvis motsvarar cirka 114 ton plast. Utöver det b eräknas
stadens entreprenörer använda cirka 40 000 påsar och säckar för alla skräpkorgar
i stadsmiljön. Majoriteten av påsarna är gjorda av fossil plast och även om andelen
påsar gjorda i återvunnen plast ökar så bidrar de ändå till klimatutsläpp eftersom de
förbränns tillsammans med själva avfallet.
Åtgärden

Smart hantering av
soppåsar:
• Undvik att
använda påse när
det är möjligt.
• Byt endast påse
vid behov.
• Använd påsar och
säckar av
återvunnen plast.

Syftet med åtgärden är att stimulera till att minska onödig användning av soppåsar.
De soppåsar som behöver användas ska vara tillverkade av så stor andel återvunnen
plast som möjligt. I de fall det är aktuellt med andra material än plast är det viktigt
att använda livscykelanalyser som grund för val.
Hanteringen av skräpkorgar inomhus utförs till största delen av l okalvårdspersonal
och en majoritet av den är upphandlad och utförs av privata företag. I utemiljö är
det också upphandlade entreprenörer som sköter hanteringen av skräpkorgar
i p arker och stadsmiljö. Därför är det viktigt att krav gällande hantering och val
av soppåsar både ställs och följs upp av de upphandlande verksamheterna.
Genomförandet

Åtgärden berör i princip alla förvaltningar och bolag eftersom lokalvård utförs i
hela staden. Vissa förvaltningar och bolag utför inte upphandlingen av l okalvården
själva då de delar lokaler med andra. I dessa fall är det viktigt att påverka den som
utför upphandlingen så att lämpliga krav kommer med. Upphandlingsmyndigheten
har exempel på krav gällande resurseffektiv användning av soppåsar som kan
användas. Genom att upphandla lokalvården som ren tjänst och avropa soppåsarna
ifrån stadens centralupphandlade ramavtal så säkerställs också att påsar i åter
vunnen plast används. Naturligtvis kan verksamheterna själva också påverka
antal och placering av skräpkorgarna inomhus och på så vis minska åtgången av
soppåsar (se åtgärd 2.1 för exempel).
Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna har ett särskilt ansvar att ställa krav
på entreprenörerna som verkar i stadens utemiljöer.
Att ställa krav och följa upp att de följs av stadens leverantörer görs löpande
mellan 2022 och 2026.
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Inköpstrender
1.4 	Redovisa hur inköpen av förbrukningsartiklar i plast ser ut och
presentera resultaten på miljobarometern.stockholm.se
Utmaningen

Förbrukningsartiklar är en stor grupp varor som är uppdelade på många olika
avtal med flera leverantörer. Här ingår bland annat engångsmaterial till livsmedelshantering och vård och omsorg, bild- och formmaterial, köks- och hushållsartiklar
av flergångskaraktär, kontorsmaterial och säsongsbetonade artiklar. IVL Svenska
Miljöinstitutets kartläggning av stadens plastflöden visar att det behövs ett mer
systematiskt sätt att sammanställa data så områden med hög potential för mer
hållbar plastanvändning kan identifieras.
Åtgärden

Syftet med åtgärden är att börja redovisa hur inköpen av förbrukningsartiklar
i plast varierar över tid och presentera resultaten årligen på miljobarometern.
stockholm.se. Främst gäller det artiklar som är centralupphandlade och som
servicenämnden ansvarar för och kan få fram statistik över. Förslagsvis görs en
jämförelse av de inköpta mängderna årligen med mätningen som gjordes 2020
över 2019 års inköpta mängder.
Ett mer systematiskt sätt att sammanställa data skulle också ge möjlighet för
nämnderna själva att följa upp sin egen användning i detalj och över tid, vilket är
en viktig del i nämndernas och bolagens egen styrning för att nå en mer hållbar
plastanvändning.

De vanligaste
förbruknings
artiklarna i plast:
• handskar
• blöjor
• avfallspåsar,
bärkassar och
olika säckar
• inkontinensskydd
• engångsförkläden
• tvättlappar, trasor,
dukar, svampar
• plastfickor och
aktmappar
• engångshaklappar
• skoskydd
• portionsform
matservering
• olika bägare
• pennor
• sanitetspåsar
• bestick.

Genomförandet

För att genomföra åtgärden behövs samarbete mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och servicenämnden. Statistik över inköp av förbrukningsartiklar inom
olika sortiment används för att jämföra förbrukningen från år till år. Fokus bör
ligga på ett urval av de vanligaste artikelgrupperna som köps in, och som var
vanligast vid mätningen 2020. Eventuellt kan statistiken behöva a npassas utifrån
hur avtalen nyttjas mellan de olika åren. Hur detta görs på bästa sätt behöver utredas
under genomförandet. Servicenämnden bör också utreda om bolagens inköps
statistik kan bearbetas och läggas till nämndernas statistik för att få en samlad
bild för hela staden.
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2. Användning
Åtgärd

När

Ansvarig

2.1

Ta fram och sprida vägledande material
till Stockholms stads och fristående aktörers
verksamheter om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av
Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm
Exergi AB, servicenämnden, kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

2.2

Följa stadens plaststrategi vid användning av
förbrukningsartiklar

Kontinuerligt
2022–2026

Alla nämnder och bolag som använder
förbrukningsartiklar med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

2.3

I pilotform undersöka plastanvändningen inom
bygg- och anläggningssektorn för att identifiera
åtgärder och krav för en hållbar plastanvändning

2022–2024

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, med stöd av
de byggande och anläggande nämnderna
och bolagen

Intern kommunikation
2.1 	Ta fram och sprida vägledande material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning
Utmaningen

Inom förskole- och skolverksamhet, äldreomsorg och annan social omsorg samt
Stockholms stads kontor används stora mängder förbrukningsartiklar och andra
varor som består av plast. Viss plastanvändning i stadens verksamheter krävs,
exempelvis skyddsutrustning i engångsplast inom vård och omsorg för att värna
basala hygienrutiner, men några av stadens medicinskt ansvariga sjuksköterskor
(MAS) vittnar samtidigt om att det idag finns en viss överanvändning även vad gäller skyddsutrustning. Att ändra etablerade vanor och användningssätt av olika plast
material kan vara svårt. Det är väsentligt att det är enkelt att förstå varför frågan är
viktig och vad som är rimligt och motiverat att göra inom den egna verksamheten.
Det är viktigt att alla verksamheter, oavsett om de drivs i privat eller kommunal regi,
är med och bidrar till omställningen mot en mer hållbar plastanvändning. En stor
del av förskolorna och skolorna, äldrevården och annan social omsorg inom staden
drivs av fristående aktörer. De är i behov av samma kunskapsstöd som stadens egna
verksamheter för att ändra beteenden när det gäller inköp, användning och avfall.
Åtgärden

Åtgärden syftar till att utveckla och sprida information om hur verksamheter
inom och utom staden kan bidra till en hållbar plastanvändning med utgångspunkt
i stadens plaststrategi. Målet med informationen är bland annat att höja kunskapen
hos personalen om varför, med vad och hur de kan bidra. Fokus behöver också
ligga på att hitta motivationen och viljan att göra rätt.
Särskild tyngd bör läggas på att utveckla exempel på aktiviteter för minskad
plastanvändning anpassad för de olika målgrupperna (se exempel på aktiviteter
kopplat till åtgärd 2.2) och att sprida inspiration mellan verksamheter och från
andra aktörer. Det kan handla om tips, goda exempel, guider, fakta om besparings
potential och så vidare, i en bred variation av format. Ett konkret exempel skulle
kunna vara att ta fram en handskguide som inkluderar all typ av handskanvändning.
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Genomförandet

Kommunikationsmaterialet som tas fram ska vara målgruppsanpassat och p rimärt
fokusera på personal inom äldreomsorg, socialförvaltning, skola och förskola
samt kontorsverksamhet. I vilket format informationen ska tas fram och hur den
ska spridas bör utredas under arbetets gång i dialog med referensgrupper från de
utpekade målgrupperna. Lämpligen sammanfattas utredningen i en kommunika
tionsplan. Det är viktigt att se till att informationen som tas fram kompletterar
annat utbildningsmaterial till målgrupperna, exempelvis vad gäller basala
hygienrutiner och smittskydd. Det finns också en rad goda exempel från andra
kommuner att fånga upp och återbruka. Exempelvis har Göteborgs stad arbetat
aktivt med förebyggande av avfall och resultatet från projektet ”Det avfallssnåla
äldreboendet”. Det visar att äldreboendet Sekelbo förebyggt 4,5 ton avfall vilket
motsvarar 10,5 ton koldioxidekvivalenter och inköps- och avfallskostnader motsvarande drygt 140 000 kronor under ett år.
Det är viktigt att informationen även kan användas av fristående aktörer inom
äldreomsorg, socialförvaltning och skola samt förskola som vill arbeta för en
hållbar plastanvändning. Genomförda åtgärder kan med fördel spridas som goda
exempel.

4,5
ton
Äldreboendet Sekelbo har
förebyggt 4,5 ton avfall vilket
motsvarar 10,5 ton CO2e och
avfallskostnader motsvarande
drygt 140 000 kronor under
ett år.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för genomförandet med stöd av Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi som kan bistå med expertkunskap inom sina respektive områden. Eftersom hela kedjan från inköp till användning är viktig att ta i beaktande så bör servicenämndens och stadsledningskontorets
kompetens om sortiment och beställarorganisationen fångas upp. Det material som
tas fram behöver förankras med de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS)
på stadsdelarna samt Vårdhygien inom Region Stockholm.
Äldrenämndens, socialnämndens, utbildningsnämndens och stadsdelsnämndernas
roll i arbetet är att fungera som bollplank avseende innehåll och upplägg. Nämnderna behöver också vara delaktiga i att sprida den färdiga informationen till de
egna verksamheterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det övergripande
ansvaret för att sprida den färdiga informationen till de fristående vård- och
omsorgsgivarna och de fristående förskolorna och skolorna, med stöd av ovan
nämnda nämnder.
Ett första framtagande av material bör ske under 2022 och spridningsaktiviteter
påbörjas senast 2023. Därefter kan materialet fortsätta att utvecklas och anpassas
för olika tillämpningar. Eftersom beteendeförändringar ofta tar lång tid i anspråk
behöver fortsatta spridningsaktiviteter ske kontinuerligt till 2026.

Förbrukningsartiklar
2.2 Följa stadens plaststrategi vid användning av förbrukningsartiklar
Utmaningen

Staden använder flera tusen ton plast i form av olika förbrukningsartiklar varje
år. En stor mängd av dessa artiklar används under väldigt kort tid, kanske bara
några minuter, och blir snabbt till avfall. Idag finns inga bra etablerade system för
att samla in all övrig plast som inte är förpackningar för återvinning och en stor
mängd av de förbrukningsartiklar som används förbränns därför med restavfallet
istället för att materialåtervinnas. Eftersom majoriteten av förbrukningsartiklarna
är tillverkade av fossil plast bidrar förbränningen till klimatutsläpp. Dagens utmaningar kring materialåtervinning av förbrukningsartiklar i plast gör det avfalls
förebyggande arbetet särskilt viktigt.
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Åtgärden

Med förbruknings
artiklar avses artiklar
i följande sortiment:
•
•
•
•
•
•
•

Papper och plast.
Hem- och hygien.
Sjukvårdsprodukter.
Inkontinensprodukter.
Städ och kem.
Kontorsmaterial.
Bild- och form
material.
• Kök- och serverings
utrustning.

Syftet med åtgärden är att identifiera och minska överanvändning och onödig
plastanvändning samt främja materialåtervinning av plast. Att följa stadens plaststrategi vid användning av förbrukningsartiklar innebär att:
■
■
■
■
■

Undersöka behovet av plast inför användning och undvika onödig plast
användning.
Välja flergångs- och returalternativ framför engångsartiklar.
Välja förbrukningsartiklar i andra material än plast.
Välja produkter i återvunnen eller biobaserad plast.
Källsortera all plast, där det idag är möjligt, så att den kan materialåtervinnas.

I många fall används förbrukningsartiklar i plast för att minska smittorisker, och
den användning som krävs för att följa basala hygienrutiner och smittskydd inom
vård och omsorg i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer ska även fortsatt värnas. Däremot behöver den överanvändning av
skyddsutrustning i engångsplast som finns inom stadens verksamheter minska.
Det behöver också säkerställas att plastavfall som räknas som smittförande avfall3
inte materialåtervinns utan går till avfallsförbränning.
De plastartiklar som staden använder mest av framgår i tabellen nedan.

Förbrukningsartiklar av plast indelat i artikelgrupper

Total uppskattad
mängd plast (ton)

Handskar

140

Blöjor

130

Avfallspåsar, bärkassar och olika säckar

114

Inkontinensskydd

105

Engångsförkläden

52

Tvättlappar, svampar, dukar, trasor

44

Plastfickor och aktmappar-kontor

13

Engångshaklappar

12

Skoskydd

7

Portionsform matservering

6

Olika bägare

5

Pennor

5

Sanitetspåsar

5

Bestick

3

TOTAL

641

3 SOFS 2005:6 Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård.
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Vissa förbrukningsartiklar i plast kommer oundvikligen att fasas ut ur sortimentet
när EU:s engångsplastdirektiv4 genomförts och förbjuder företag att sälja dessa
produkter. Till de artiklar som är av relevans för staden hör:
■
■
■
■
■

bomullspinnar (tops)
gafflar, knivar, skedar, ätpinnar och andra bestick
omrörare för drycker
sugrör
tallrikar.

Det finns dock ett undantag för medicintekniska produkter som är applicerbart på
exempelvis sugrör och tops, vilka kommer kunna fortsätta användas av de som har
ett medicinskt behov.
I det svenska genomförandet av direktivet finns också förslag på krav på minskad
förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor till förmån för återanvändbara
alternativ och stadens verksamheter behöver förbereda sig på den omställningen.
Genomförandet

Alla förvaltningar och bolag som använder förbrukningsartiklar i plast är ansvariga
för genomförandet av åtgärden. De behöver identifiera vilken plastanvändning som
är nödvändig i verksamheten och vilken som kan minska eller upphöra helt. Olika
verksamheter har olika förutsättningar att arbeta enligt strategin. Det kan handla
både om typ av verksamhet och vilka fysiska förutsättningar som finns. Inom vård
och omsorg är det viktigt att basala hygienrutiner och regler kring smittskydd upprätthålls och på en skola fungerar det inte alltid med källsorteringskärl i korridorer
på grund av brandskyddsregler. En viktig framgångsfaktor är dock medarbetarnas
och brukarnas möjlighet att engagera sig i frågan och att det finns utrymme för att
prova nya arbetssätt och rutiner. Medarbetarna behöver också få information om
förändringar i sortimenten och hur det påverkar hantering och användning (koppling till åtgärd 1.1). Det är en lång informationskedja från de som upphandlar och
förvaltar avtalen till beställare och vidare till slutanvändarna, som sannolikt behöver
förstärkas för att underlätta omställningen. Cheferna i verksamheterna där förbrukningsartiklarna i plast används har en viktig roll i hela detta arbete.

Olika verksamheter
har olika förutsättningar
att arbeta enligt plaststrategin.

Förutom att arbeta för minskad användning behöver det också undersökas hur
möjligheterna att källsortera och materialåtervinna de använda förbrukningsartiklarna ser ut. I vissa verksamheter uppstår relativt homogena avfallsflöden av plast,
det vill säga många plastartiklar av samma sort slängs på ett och samma ställe, som
skulle kunna tas till vara. Här behöver dialog på central nivå ske med både leverantörer av artiklarna och avfallsentreprenörer för att utreda möjligheter och verksamheterna behöver vara behjälpliga i att hitta praktiska lösningar. Detta kopplar även
ihop med åtgärd 3.2.
En viktig framgångsfaktor för genomförandet är det vägledande material som
miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att arbeta fram (enligt åtgärd 2.1) och
som är tänkt att fungera som stöd till de genomförande nämnderna och bolagen.
Arbetet med åtgärden bör ske kontinuerligt mellan åren 2022 och 2026.

4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plast

produkters inverkan på miljön.
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Exempel på aktiviteter för en hållbar plastanvändning

Nedan listas exempel på aktiviteter kopplat till olika plastprodukter som kan
prövas i arbetet för en hållbar plastanvändning. Vad som passar för varje
enskild arbetsplats beror på vilka specifika förutsättningar som finns just där.
Prova er fram!
Avfallspåsar och papperskorgar
■

■

På många kontor står det en skräpkorg vid varje skrivbord, oftast räcker
det med en skräpkorg per rum eller våningsplan, gärna i anslutning till
källsorteringsstationen. Genom att minska ner på antalet skräpkorgar minskas
användningen av avfallspåsar och källsorteringsgraden ökar sannolikt.
Det kan också vara värt att undersöka om själva påsen verkligen behövs,
så länge inga kladdiga saker slängs i skräpkorgen kan det fungera utan och
i vissa papperskorgar kan det fungera med pappåse.

Förkläden
■

I köket kan tvättbara förkläden i textil användas istället för engångs
förkläden i plast.

Haklappar
■

Inom äldreomsorgen används ofta engångshaklappar i plast, dessa kan
bytas ut mot personliga flergångsalternativ som är tvättbara.

Handskar

Överanvändning av handskar kan motverkas genom att informera och utbilda
personalen om när skyddshandskar behövs:
■
■
■
■

På förskolan – vid blöjbyte och hjälp vid toalettbesök samt vid blodburen
smitta då blod ska torkas bort.
I köket – vid sår, bölder eller infektion på händerna.
Vid lokalvård – i samband med toalettrengöring och sanering.
Vid vård och omsorg – när de basala hygienrutinerna kräver det.

Kantiner, matlådor, tallrikar och muggar
■

■

I många kök används tallrikar, glas och kantiner i plast. I stadens upphandlade sortiment finns ett utbud av lättviktsporslin och kantiner i rostfritt stål
som kan ersätta dessa plastprodukter.
Ibland behövs matformar, bägare, muggar och så vidare i engångsformat.
Då är det viktigt att välja artiklar i andra material än plast. I det upphandlade sortimentet finns ett brett utbud av produkter i papp.

Skoskydd
■

Ett sätt att minska användningen av engångsskoskydd på en förskola är att
införa en skogräns eller att ordna så att hämtning och lämning sker utomhus. Vid behov kan skoskydd i flergångsmodell användas istället.

Skyddsutrustning
■

■
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Inom vård och omsorg är det viktigt att exempelvis handskar, förkläden och
visir används korrekt och när det krävs enligt basala hygienrutiner. Följ de
lokala instruktioner som finns framtagna för att undvika överanvändning av
plast.
I de fall skyddsutrustning av flergångsmodell kan användas är det att föredra, exempelvis visir som går att desinficera mellan användningarna eller
tvättbara skyddsförkläden som kan användas vid duschning av brukare.

Bygg och anläggning
2.3	I pilotform undersöka plastanvändningen inom bygg- och anläggnings
sektorn för att identifiera åtgärder och krav för en hållbar plast
användning.
Utmaningen

Stora mängder plast används i bygg- och anläggningsprocessen. Byggsektorn står
för ungefär 21 procent av Sveriges plastanvändning5, varav en betydande andel är
förpackningar och emballage6. Plasten används bland annat i golv, rör, isolering
och kablar. De färdigställda byggprojekten i Stockholms stad genererade drygt
11 000 ton inbyggd plast år 2019. Samtidigt sker nästan ingen materialåtervinning
när plasten blir bygg- eller rivningsavfall7.

21 %
av Sveriges plastanvändning
står byggsektorn för. En betydande andel är förpackningar och emballage men
plasten används också i golv,
rör, isolering och kablar.

För att öka den cirkulära användningen av plast, krävs detaljerad kunskap om
plastflödena och dess volymer, var dessa används samt plasternas råvara och plastprodukternas innehåll. Denna kunskap saknas i dagsläget både nationellt och inom
stadens byggande och anläggande verksamheter.
Åtgärden

Naturvårdsverket arbetar intensivt för att främja hållbar plastanvändning inom
byggsektorn. Projektet Potential för minskad inbyggnad av fossil plast i byggsektorn syftar till att ge kunskap för att kunna minska den fossila plastanvändningen.
Projektet Kartläggning av plastflöden i byggsektorn syftar till att ta fram en översiktlig nulägesanalys av plastflöden i den svenska byggbranschen och ger förslag
på åtgärder och styrmedel. I den publicerade rapporten Möjligheter till minskad
klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast i byggsektorn finns också
konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer
hållbar plastanvändning8.
Naturvårdverkets förslag ger möjlighet att börja arbeta med åtgärder och krav
redan idag (se faktaruta sidan 36). Samtidigt identifierar Naturvårdsverket i sina
projekt ett behov av mer kunskap om plastflöden inom bygg- och anläggnings
sektorn för att kunna identifiera mer riktade och effektiva åtgärder och krav
samt för att kunna prioritera bland åtgärder. En närmare undersökning av stadens
egen plastanvändning inom bygg- och anläggningssektorn behöver därför utföras.
En sådan undersökning kan exempelvis göras med hjälp av loggböcker i Bygg
varubedömningen (BVB) och projekteringsunderlag. Loggböckerna innehåller
materialredovisning (typ av plast och eventuella tillsatser) och projekteringsunderlaget innehåller ungefärliga mängder. I samarbete med BVB kan systemet utvecklas
avseende materialens spårbarhet och mängder i loggbok. Detta är i linje med
den utveckling av systemet som BVB redan driver. När stadsspecifik kunskap är
på plats finns möjlighet att föreslå mer riktade åtgärder och krav för en cirkulär
plastanvändning.

5
6
7
8

Rapport, SMED 2019. Kartläggning av plastflöden i Sverige. ISSN: 1653-8102.
Rapport, Naturvårdsverket 2021. Kartläggning av plastflöden i byggsektorn. ISBN 978-91-620-6973-5.
Se bilaga 4 Plastfakta och plastflöden.
Rapport, Naturvårdsverket 2020. Möjligheter till minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast
i byggsektorn. ISBN 978-91-620-6923-0.
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Upphandlings
myndigheten har
tagit fram kriterier
för förpackningar
inom bygg och
anläggning som
nämnder och bolag
kan ta stöd av.

Syftet med åtgärden är således att ta reda på hur plastanvändningen inom byggoch anläggningssektorn ser ut och identifiera riktade åtgärder och krav för en
cirkulär plastanvändning, utifrån Stockholms stads behov och förutsättningar.
Detta bör göras med utgångspunkt i de resultat och förslag på åtgärder och styrmedel som framkommer/framkommit i de ovan nämnda nationella projekt som
Naturvårdsverket/SMED genomför/genomfört på området9. Undersökningen ska
bland annat leda till:
Krav som ska ställas på entreprenörer avseende hållbar plastanvändning.
Mål för minskad användning av onödig plast.
Mål för ökad insamling av data för att bygga upp kunskap om produkter
i byggnaden och produkternas klimatpåverkan.
4. Utveckling och uppföljning av redan ställda krav på digital loggbok
(användning av BVB10).
1.
2.
3.

Det är också av stor vikt att minska plastanvändningen i tillfälliga material, emballage och förpackningar. Förslag på krav som kan ställas och hur dessa krav kan
följas upp finns i Upphandlingsmyndighetens kriterier för förpackningar inom
bygg och anläggning11. Genom att använda de nationella kriterierna skapas en samstämmighet gentemot leverantörer.
Genomförandet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att i pilotform genomföra under
sökningen och ta fram förslag på riktade åtgärder och krav för en mer hållbar plast
användning, med stöd av de byggande och anläggande nämnderna och bolagen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar i samarbete med de byggande och anläggande
nämnderna och bolagen fram ett representativt urval av projekt där de byggande
och anläggande nämnderna och bolagen ansvarar för att förse miljö- och hälso
skyddsnämnden med nödvändig data kring de utvalda projektens plastanvändning,
utifrån exempelvis BVB och projekteringsunderlag. Arbetet påbörjas under 2022
så att det kan färdigställas senast 2024.
De byggande och anläggande nämnderna och bolagen ansvarar för att tillämpa de
förslag till kriterier och verifikation från Upphandlingsmyndigheten som finns för
förpackningar inom bygg och anläggning, och miljö- och hälsoskyddsnämnden
ska stödja arbetet med sin expertkunskap om plast. Eftersom det sker en ständig
utveckling från leverantörernas sida behöver arbetet ske kontinuerligt mellan 2022
och 2026. De byggande och anläggande nämnderna och bolagen uppmuntras
också att i mindre skala börja testa de av Naturvårdsverkets föreslagna åtgärder för
byggherrar som redan nu går att implementera (se faktarutan nedan).
Genomförandet av åtgärden bör samordnas med flera av de åtgärder gällande
nyproduktion och ombyggnad som finns i stadens beslutade styrdokument Handlingsplan för cirkulärt byggande.

9 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/hallbar-plastanvandning/plast-i-byggsektorn
10 Krav på användning av BVB finns redan i stadens miljöprogram och kemikalieplan.
11 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/bygg-och-fastighet/forpackningar-bygg-och-anlaggning/
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Naturvårdsverkets förslag på åtgärder för byggherrar
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kräv att entreprenören använder de insamlingssystem som finns
för plastspill, till exempel golv och rör.
Ställ krav på sorteringsgrad av avfall vid rivning.
Följ upp vilka plastmängder som genereras och var detta sker.
Ställ krav på återrapportering av återvinningsgrad för plast.
Skapa dialog om plastprodukter med materialtillverkare.
Ställ krav på viss andel återvunnen eller biobaserad plast i byggprodukter.
Ta hjälp av arkitekt och återbruksentreprenör för att öka återbruket
(inventera, köp, sälj).
Genomför selektiv rivning av produkter som kan återbrukas eller
materialåtervinnas.
Ställ krav på återbruk och att det återrapporteras.
Ställ krav på flergångsemballage.
Ställ krav på max kilo plastavfall vid produktion.
Sätt mål för minskad mängd onödig plast i byggprocessen
Välj produkter med låg klimatpåverkan.
Sätt mål för att öka insamling av data om produkter i byggnaden
och dess klimatpåverkan.
Ställ krav på digital loggbok.
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3. Avfall
Åtgärd

När

Ansvarig

3.1

Kartlägga avtalssituationen gällande hämtning av
avfall från förvaltningar och bolag där plast ingår

2022–2023

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd
av servicenämnden och Stockholm Vatten
och Avfall AB

3.2

Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad material
återvinning

2024–2025

Stockholm Vatten och Avfall AB och miljöoch hälsoskyddsnämnden

3.3

Upphandla enhetliga avtal för hämtning av avfall där
plast ingår för både förvaltningar och bolag

2026

Servicenämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB och miljö- och hälso
skyddsnämnden

3.4

Möjliggöra källsortering av plastförpackningar

2022–2025

Alla nämnder och bolag

3.5

Redovisa hur mycket plast som samlats in för material
återvinning respektive avfallsförbränning och presentera resultaten på miljobarometern.stockholm.se

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd
av Stockholm Vatten och Avfall AB och
Stockholm Exergi AB

Plastförpackningar och övrig plast
■

Inom begreppet
övrig plast ryms all
plast som inte är
förpackningar.

■

■

■

■

■

För förpackningsavfall finns krav i lagstiftningen att det ska sorteras ut
och det är de producenter som tillhandahåller förpackningar på marknaden
som har ansvar att se till att det finns lämpliga insamlingssystem för både
hushåll och verksamheter, det så kallade producentansvaret för förpackningar.
I dagsläget finns flera producentansvarsorganisationer som samlar in
och sorterar förpackningsplast. Därefter säljs den plast det finns avsättning
för till en materialåtervinnare som tvättar och granulerar den och skapar
återvunnen plastråvara.
Inom begreppet övrig plast ryms all plast som inte är förpackningar,
det vill säga både plast som är att betrakta som kommunalt avfall och
verksamhetsavfall. För övrig plast finns inget lagstadgat producentansvar,
däremot frivilliga initiativ för vissa produktgrupper.
Med kommunalt avfall avses avfall från hushåll och sådant avfall från
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Plastavfall som räknas som kommunalt avfall uppstår i de flesta av stadens
verksamheter exempelvis i skolor, förskolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och offentliga papperskorgar.
Med verksamhetsavfall inom stadens verksamheter avses främst sådant
som uppstår vid byggande, drift och underhåll av stadens anläggningar
såsom
hamnar, byggnader, gator och andra offentliga ytor.
För att öka möjligheten att materialåtervinna övrig plast, både i form
av kommunalt avfall och verksamhetsavfall, behöver bättre system för
separat insamling utvecklas. Dessutom behöver det finnas avsättning
för den insamlade plasten.

Plastavfall från bygg och anläggning
■
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Åtgärder gällande plastavfall och annat avfall från bygg- och anläggnings
sektorn finns i handlingsplan för cirkulärt byggande – med fokus på
minskat byggavfall.

Kartlägga avtal
3.1 	Kartlägga avtalssituationen gällande förvaltningars och bolags
hämtning av avfall där plast ingår
Utmaningen

I dagsläget ombesörjs avfallshanteringen genom många olika, lokala avtal både
inom och mellan förvaltningarna och bolagen. En skillnad finns gällande abonnemang från egna upphandlingar (verksamhetsavfall) respektive det kommunala
renhållningsmonopolet (kommunalt avfall). Därutöver är många verksamheter
inhysta i privata fastighetsägares lokaler där avfallshanteringen ingår som en
del i hyran. Detta får till följd att det saknas överblick och kontroll på den mängd
plastavfall som uppstår och hur den hanteras, både vad gäller förpackningar och
övrig plast. Därför behövs mer av ett helhetsgrepp om nämndernas och bolagens
avfallshantering. En större andel gemensamma avtal för hämtning och behandling
av olika avfallsfraktioner behövs sannolikt för många av stadens verksamheter.
I remissvaren till avfallsplan för Stockholm 2021–2024 har många av stadens
verksamheter också efterfrågat centralt stöd och ramavtal för olika typer av
avfallshämtning.
Åtgärden

Åtgärden syftar till att få en bättre bild av den nuvarande avtalssituationen gällande
hämtning och hantering av plastavfall. Kartläggningen ska också utgöra underlag
för en gemensam eller samordnad upphandling för förvaltningar och bolag,
se åtgärd 3.3. Kartläggningen bör inkludera hur situationen ser ut för såväl
förpackningar som övrig plast så koppling finns även till åtgärd 3.2.
Genomförandet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att göra själva kartläggningen med
stöd av servicenämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB. Servicenämnden
bidrar med vilka parametrar som ska kartläggas för att få så bra underlag som
möjligt till upphandlingen i åtgärd 3.3. Stockholm Vatten och Avfall AB bidrar
med sin expertkompetens på avfallsområdet. De förvaltningar och bolag som äger
nuvarande avtal på avfallsområdet behöver också involveras för att ge en nulägesbild och bidra med kunskap om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre
i framtiden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår hur resultatet av kartläggningen ska förvaltas för att bidra till en väl fungerande avfallshantering inom
stadens verksamheter.
Kartläggningen påbörjas under 2022 och slutförs senast 2023.

Utsortering av övrig plast
3.2 Utreda hur övrig plast kan samlas in för ökad materialåtervinning
Utmaningen

Separat insamling av övrig plast, det vill säga all plast som inte är förpackningar,
behöver öka. Bara under 2019 användes flera tusen ton plast i form av olika förbrukningsartiklar inom Stockholms stad och i princip samtliga dessa förbrukningsartiklar hamnar i restavfallet som inte kan materialåtervinnas utan går till
förbränning. Stockholm Vatten och Avfall AB:s plockanalys av hushållens rest
avfall visar att nästan tre procent av innehållet består av övrig plast. Andelen övrig
plast i restavfallet från verksamheter med stora inköp av förbrukningsartiklar av
plast torde vara betydligt högre än genomsnitthushållet, givet att det i dagsläget
inte finns någon utbredd separat insamling eller sortering av övrig plast hos stadens
verksamheter.
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Övrig plast är ett blandat materialflöde, både sett till produkter och plasttyper. Det
betyder att risken för förekomst av farliga ämnen och smittförande avfall kan vara
större inom det övriga plastavfallet jämfört med till exempel plastförpackningsavfallet från livsmedel. Därutöver ryms både plastavfall som är att betrakta som
kommunalt avfall och verksamhetsavfall inom begreppet, vilket gör att ansvaret
för insamlingen skiljer sig åt.
Åtgärden

Övrig plast är ett
blandat material
flöde, både sett
till produkter och
plasttyper.

Syftet med åtgärden är att utreda hur Stockholms stad ska utveckla sina insamlingssystem för övrig plast så att en större mängd kan sorteras ut och i slutändan
materialåtervinnas. Åtgärden innefattar också hur Stockholm Vatten och Avfall
AB, tillsammans med intresserade fastighetsägare, kan möjliggöra så att den
övriga plasten som idag hamnar i invånarnas soppåsar istället kan sorteras ut och
materialåtervinnas.
En viktig faktor i sammanhanget när det gäller hushållens restavfall (soppåsen)
är den sorteringsanläggning som planeras för i Högdalen12 och vars huvudsyfte är
att sortera ut matavfall från restavfallet men som också kommer att kunna efter
sortera kvarvarande plast ur restavfallet. Verksamheters restavfall kommer inte
gå till sorteringsanläggningen och även för hushållens räkning är en uppströms
sortering alltid det som ska prioriteras.
Utredningen bör exempelvis kunna svara på frågorna:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

Vilka möjligheter finns att skapa ett särskilt flöde för övrig plast inom ramen
för insamling av grovavfall, såväl från hushåll som från stadens verksamheter?
Vilka fysiska förutsättningar krävs i stadens lokaler för att det ska vara möjligt
att sortera ut övrig plast?
Hur ska sorteringen göras för att maximera möjligheten att få avsättning för
den utsorterade plasten?
Vilka transport- och logistiklösningar krävs?
Vad av övrig plast inom stadens verksamheter är att betrakta som kommunalt
avfall respektive verksamhetsavfall?
Bör plockanalyser för verksamheters restavfall också göras? I så fall hur och
för vilka typer av verksamheter?
Hur ska det praktiskt gå till att sortera ut den övriga plasten och vilka
informationsinsatser kommer att krävas?
Vilka smittskyddsaspekter behöver tas hänsyn till för den övriga plasten,
framför allt förbrukningsartiklar, som används inom vård och omsorg?
Inom vilka verksamheter finns det potential att skapa så kallade ”closed loop
systems”, där leverantören tar tillbaka den använda produkten och skapar
förutsättningar för att nya produkter kan tillverkas av återvunnen plastråvara?
Vilka förändringar i insamlingssystem kan Stockholms stad införa på egen hand
och vilka insatser behövs för att främja utvecklingen på nationell nivå?

Utredningen kan exkludera plastavfallet från bygg- och anläggningssektorn eftersom handlingsplan för cirkulärt byggande – med fokus på minskat byggavfall
redan omhändertar den delen.
Genomförandet

Stockholm Vatten och Avfall AB är tillsammans med miljö- och hälsoskydds-

12 Även i Stockholm Exergis anläggning Brista finns motsvarande sortering, men Högdalen är mest relevant

för stadens del.
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nämnden ansvariga för att genomföra utredningen. Stockholm Vatten och Avfall
AB ansvarar för de delar som rör det kommunala avfallet medan miljö- och hälso
skyddsnämnden ansvarar för de delar som rör verksamhetsavfallet.
Utredningen bör innehålla förslag på hur en större del av den övriga plasten kan
sorteras ut med hänsyn till rådande förutsättningar. Utredningen ska presenteras för
miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Stockholm Vatten och Avfall AB:s styrelse
så att beslut kan fattas om hur förslagen ska tas vidare. Utredningen bör påbörjas
2024 och vara klar senast 2025.

Upphandla avtal
3.3	Upphandla enhetliga avtal för hämtning av avfall där plast ingår
för både förvaltningar och bolag
Utmaningen

Det saknas överblick och kontroll av mängden plastavfall som uppstår och hur
den hanteras inom Stockholms stads verksamheter. I dagsläget ombesörjs avfallshanteringen genom många olika, lokala avtal både inom och mellan nämnderna
och bolagen. Det finns därför ingen bra bild över hur mängderna plastavfall ser ut
och utvecklas i framtiden.
Åtgärden

Åtgärden syftar till att upphandla enhetliga avtal för hämtning och hantering av
avfall, där plasten är en del, utefter det behov som kartläggning i åtgärd 3.1 visar.
Gemensamma och enhetliga avtal gör det mer likvärdigt i stadens verksamheter.
Avtalen bör inkludera förhållanden kring hantering och insamling av såväl förpackningar som övrig plast. Därför behöver resultatet från utredningen enligt
åtgärd 3.2 också beaktas i arbetet för att kunna ringa in vilken del av plastavfallshanteringen som kan upphandlas (verksamhetsavfall) och vilken som omfattas av
det kommunala renhållningsmonopolet (kommunalt avfall).
Genomförandet

Servicenämnden bör mot bakgrund av vad kartläggningen i åtgärd 3.1 och utredningen i åtgärd 3.2 visar, samordna och genomföra de upphandlingar som behövs.
Det görs under 2026 med stöd av Stockholm Vatten och Avfall AB samt miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Källsortering av plastförpackningar
3.4 Möjliggöra källsortering av plastförpackningar.
Utmaningen

Trots att det sedan lång tid tillbaka har funnits lagkrav på att källsortera förpackningar visar Stockholm Vatten och Avfall AB:s plockanalys att ungefär 10 procent
av innehållet i restavfallet från hushållen består av plastförpackningar. Hur stor
andel plastförpackningar som hittas bland verksamheters restavfall i staden finns
idag inga plockanalyser för, men sannolikt är andelen inte mindre.
Det är en stor utmaning att skapa förutsättningar så att samtliga av stadens bolag
och förvaltningar kan sortera ut alla sina plastförpackningar i de lokaler där de har
verksamhet. Byggnadens och de invändiga lokalernas utformning begränsar i vissa
fall möjligheterna och verksamhet bedrivs i många lokaler där Stockholms stad
inte är fastighetsägare, vilket påverkar rådigheten.

Symbolen för plastförpackningar i Avfall Sveriges gemensamma skyltsystem
för avfallssortering.
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Det krävs genomtänkta lösningar
så att det är lätt
för alla att lägga
plastförpackningar
i rätt kärl.

I många lokaler är det platsbrist. Kärl kan ibland finnas i utrymmen som är svår
tillgängliga vilket kan försvåra utsorteringen av plastförpackningar. I andra lokaler
finns det redan möjlighet att sortera plastförpackningar. Det är dock vanligt att
det bara finns något enstaka kärl för detta samtidigt som det finns många och lättåtkomliga kärl för att slänga osorterat avfall. Risken finns att många personer av
misstag lägger plastförpackningar i restavfallet.
Åtgärden

Syftet med denna åtgärd är att öka mängden insamlad förpackningsplast från
förvaltningar och bolag, så att alla plastförpackningarna kan materialåtervinnas
istället för att förbrännas med övrigt avfall.
Det krävs genomtänkta och anpassade lösningar inom alla verksamheter så att det är
lätt för alla att lägga plastförpackningar i de kärl vars innehåll skickas till å tervinning.
Samtidigt är det viktigt med enhetlighet och en fördel om Avfall S
 veriges gemensamma skyltsystem för avfallssortering används inom alla stadens verksamheter.
För att få en bättre bild av hur mycket förpackningar som faktiskt slängs i restavfallet skulle Stockholm Vatten och Avfall AB kunna överväga att genomföra plockanalyser på några utvalda verksamheters restavfall. En uppföljande mätning skulle
kunna genomföras vid planperiodens slut för att se om faktiska förbättringar skett.
Genomförandet

Alla stadens verksamheter är ansvariga för genomförandet av denna åtgärd. Stadens
egna fastighetsägare har ansvar för att skapa utrymmen för källsortering som är
godkända ur brandskydds- och arbetsmiljösynpunkt och verksamheterna som nyttjar
fastigheten har ansvar för att skapa fungerande rutiner för källsortering som är
anpassade till verksamhetens förutsättningar och arbetssätt. Det krävs i många fall
ett nära samarbete mellan fastighetsägare och verksamheten som nyttjar fastigheten
för att få till en fungerande källsortering. I många fall behövs också dialog med
lokalvårdsutförarna för att insamling och transport till avfallsrum ska ske korrekt.
I de fall verksamheten hyr av privata fastighetsägare, eller då staden hyr ut till en
privat verksamhet, och staden inte har full rådighet kan ändå en dialog påbörjas för
att försöka påverka i rätt riktning. I samband med att staden tecknar nya hyresavtal
bör förutsättningar för möjliggörande av källsortering beaktas.
Det krävs samarbete
mellan fastighets
ägare och verksamhet för att få till en
fungerande käll
sortering.
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System för avfallshantering behöver vara utformade så att det är tydligt att plastförpackningar endast får slängas i särskilda kärl avsedda för det. Inga plastförpackningar ska läggas bland det restavfall som går till förbränning. Befintliga avfallssystem kan behöva anpassas och kompletteras med till exempel fler kärl. Åtgärden
omfattar inte källsortering i gatu- och parkmiljö även om ett sådant arbete uppmuntras.
Åtgärden bör påbörjas 2022 och vara genomförd senast 2025.

Återvinningstrender
3.5 	Redovisa hur mycket plast som samlats in för materialåtervinning
respektive energiåtervinning på miljobarometern.stockholm.se
Utmaningen

Att få information om faktisk materialåtervinning för specifika fraktioner på
verksamhets- och bolagsnivå är i dagsläget svårt eftersom det rör sig om många
olika avtal för avfallshantering. Information om hur olika plastfraktioner hanteras
behöver inhämtas i dialog med de avfallsentreprenörer som forslar bort den
utsorterade plasten från stadens verksamheter.
Åtgärden

Åtgärden syftar till att ge en bättre bild av de insamlade mängder plast som gått
till materialåtervinning respektive energiåtervinning, det vill säga förbränns i kraftvärmeverken. Redovisningarna bör gälla förpackningar som ett första steg och
därefter utökas till att även gälla övrig plast.
Det behövs ett mer systematiskt sätt att sammanställa data över nämndernas
genererade mängder plastavfall. Det skulle också ge möjlighet för nämnderna att
själva följa upp sin egen avfallshantering mer i detalj och över tid, vilket är viktigt
för att nå en mer hållbar plastanvändning. Målet bör vara att sträva efter en så hög
materialåtervinningsgrad som möjligt. Tjänster som kundportaler och månads
rapporter till de beställande verksamheterna kan tas fram i dialog med de företag
som hämtar avfallet. Åtgärden är beroende av genomförandet av åtgärd 3.3.
Uppföljning av återvinningsgrad för plast från bygg- och anläggningsprojekt
hanteras i handlingsplanen för cirkulärt byggande.
Genomförandet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för genomförandet av åtgärden.
Det behövs ett nära samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB samt
Stockholm Exergi som kan bistå med statistik och expertkunskap på området.
Dialog behövs också med de förvaltningar och bolag som äger avtalen för avfallshämtning. Åtgärden kan sannolikt genomföras tidigast 2026 eller då nya avtal
som ger möjlighet att inhämta uppgifter om plastavfall är på plats.

Handlingsplan plast

42

4. Kommunikation
När

Ansvarig

4.1

Ta fram plan för och kommunicera hållbar
plastanvändning med invånare som
målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm
Exergi AB, med stöd av bostadsbolagen

4.2

Ta fram plan för och kommunicera hållbar
plastanvändning med näringslivet som
målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm
Exergi AB

Kommunikation med invånarna
4.1	Ta fram plan för och kommunicera hållbar plastanvändning med
invånare som målgrupp

Intern kommunikation till stadens förvaltningar och bolag
beskrivs i åtgärd 2.1
Ta fram och sprida
vägledande material till Stockholms
stads och fristående
aktörers verksamheter om hur de kan
bidra till en hållbar
plastanvändning.

Utmaningen

Under en längre tid har samhället övergått till att använda mer och mer förpackningar, dels beroende på nya vanor som exempelvis take away, dels på ändrade
inköpsmönster där e-handeln har ökat avsevärt. Stockholm Vatten och Avfall AB:s
plockanalyser av restavfall visar på att cirka 16 procent av stockholmarnas rest
avfall består av plast. Av detta utgör cirka 10 procent förpackningar, 3 procent övrig
plast och resterande 3 procent själva påsen. Den onödiga plastanvändningen behöver
minska, likaså behöver det plastavfall som uppstår sorteras ut och materialåtervinnas.
Även efterfrågan på återvunnen plast behöver öka så att den plast som redan finns
kan fortsätta cirkulera.
Att nå ut till invånarna med koncis information som är lätt att förstå och ta till
sig kan kräva mycket arbete. Både de grupper som har en hög medvetenhet om
plastfrågan och de som inte har det ännu behöver nås med information som är väl
underbyggd och tydlig.
Åtgärden

Målet är att Stockholmarnas onödiga
plastanvändning ska
minska och ingen
plast ska slängas
i avfallet som förbränns.

Syftet med åtgärden är att öka stockholmarnas medvetenhet om hur de kan bidra
till en hållbar plastanvändning. Målet är att den onödiga plastanvändningen ska
minska, att ingen plast ska läggas bland det avfall som går till förbränning och att
efterfrågan av återvunnen plast ska öka. Det informationsmaterial som tas fram bör
baseras på relevanta delar av stadens plaststrategi och de regleringar som successivt
införs på plastområdet. Detta kan exempelvis vara att undvika plast för att hushålla
med resurser samt minska exponeringen av kemikalier eller att välja rätt sorts plast
i olika tillämpningar där det inte går att undvika plast.
Åtgärden bör också omfatta kommunikation av plastens betydelse för minskad
klimatpåverkan. Ett exempel för att illustrera detta kan vara klimatavtryck från
ett hushålls årskonsumtion av förpackningar när de förbränns jämfört med om de
sorteras och materialåtervinns.
Genomförandet

Bland stockholmarna finns flera olika målgrupper och vilka som ska prioriteras
bestäms av de ansvariga under genomförandet, likaså vilka olika kommunikationskanaler som är lämpliga att använda. Att kommunicera med det lokala förenings
livet inom stadsdelarna eller nyttja befintliga arrangemang som exempelvis Parkteatern kan vara olika vägar för att nå ut. Viktigt är dock att informationen är
målgruppsanpassad och exempelvis når både de som källsorterar och de som inte
gör det.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för genomförandet av åtgärden tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi som båda
bistår med sin expertkompetens på området och med sina kommunikationskanaler.
Bostadsbolagens roll är att sprida informationen till sina hyresgäster. En kommunikationsplan bör tas fram under 2022 och kommunikation ske löpande till 2026.

Kommunikation med näringslivet
4.2	Ta fram plan för och kommunicera hållbar plastanvändning med
näringslivet som målgrupp
Utmaningen

Efterfrågan på smidiga lösningar för en rad olika tjänster och produkter har lett till
en stor ökning av plastanvändningen i näringslivet. Dessvärre har denna utveckling resulterat i en mängd produkter och förpackningar som inte är cirkulära. Den
onödiga plastanvändningen behöver minska, för att nå dit behöver näringslivet
hitta alternativa material och lösningar. Det plastavfall som ändå uppstår måste
vara möjligt att materialåtervinna. Även efterfrågan på återvunnen plast behöver
öka så att den plast som redan finns kan fortsätta cirkulera.
Att nå ut till stora delar av näringslivet, särskilt till de branscher som består av
många mindre företag kan kräva mycket arbete. De kan behöva inspiration och
goda exempel för att hitta nya rutiner och typer av material att byta till.
Åtgärden

Åtgärden syftar till att stimulera näringslivet i Stockholm i omställningen mot en
hållbar plastanvändning genom att utveckla och sprida information. Det informationsmaterial som tas fram baseras på relevanta delar av stadens plaststrategi och
de regleringar som successivt införs på plastområdet.
Informationsmaterialet kan exempelvis innehålla tips och goda exempel. Åtgärden
bör också omfatta kommunikation av plastens betydelse för minskad klimatpåverkan. Ett exempel för att illustrera detta kan vara klimatavtryck från vanliga produkter som tillhandahålls av näringslivet och som lätt hamnar i soppåsen.
Genomförandet

Fokus bör ligga på de branscher med störst plastanvändning som enkelt nås med
de kanaler som redan är etablerade. Kanaler för att nå ut till näringslivet är bland
annat Stockholm Exergis och Stockholm Vatten och Avfall AB:s kundregister
(där GDPR tillåter), webbsidor som stadens branschsidor, sociala medier och
annonser. Informationsmaterial kan även spridas via miljö- och hälsoskydds
nämndens tillsyn. Inspirationsseminarier kan arrangeras av stadens företagsnätverk
Klimatpakten för att få spridning av goda exempel och lösningar.
Staden kan även samarbeta med branschorganisationer, andra kommuner och
organisationer för att nå ut med gemensam information till företag.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig för genomförandet av åtgärden tillsammans med Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall AB som båda
bistår med sin expertkompetens på området och med sina kommunikationskanaler.
En kommunikationsplan bör tas fram under 2022 och kommunikation bör därefter
ske löpande till 2026.
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Bilaga

1: Alla åtgärder
Kapitel 1. Upphandling och avtalsförvaltning
1.1

Följa stadens plaststrategi vid
centrala upphandlingar av
förbrukningsartiklar och andra
plastintensiva sortiment

Kontinuerligt
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1.2

Följa stadens plaststrategi för att
främja hållbara förpackningar och
emballage

Kontinuerligt
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1.3

Kravställa smart hantering
av soppåsar

Kontinuerligt
2022–2026

Alla nämnder och bolag

1.4

Redovisa hur inköpen av förbrukningsartiklar i plast ser ut och
presentera resultaten på
miljobarometern.stockholm.se

Årligen
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Kapitel 2. Användning
2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

2.2

Följa stadens plaststrategi vid
användning av förbrukningsartiklar

Kontinuerligt
2022–2026

Alla nämnder och bolag som använder förbrukningsartiklar
med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden

2.3

I pilotform undersöka plastanvändningen inom bygg- och anläggningssektorn för att identifiera
åtgärder och krav för en hållbar
plastanvändning

2022–2024

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, med stöd av de
byggande och anläggande nämnderna och bolagen

Kapitel 3. Avfall
3.1

Kartlägga avtalssituationen
gällande hämtning av avfall från
förvaltningar och bolag där plast
ingår

2022–2023

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av
servicenämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB

3.2

Utreda hur övrig plast kan samlas
in för ökad materialåtervinning

2024–2025

Stockholm Vatten och Avfall AB och miljö- och
hälsoskyddsnämnden

3.3

Upphandla enhetliga avtal för
hämtning av avfall där plast ingår
för både förvaltningar och bolag

2026

Servicenämnden med stöd av Stockholm Vatten
och Avfall AB och miljö- och hälsoskyddsnämnden

3.4

Möjliggöra källsortering av
plastförpackningar

2022–2025

Alla nämnder och bolag

3.5

Redovisa hur mycket plast som
samlats in för materialåtervinning
respektive avfallsförbränning och
presentera resultaten på
miljobarometern.stockholm.se

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB

Kapitel 4. Kommunikation
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4.1

Ta fram plan för och k
 ommunicera
hållbar plastanvändning med
invånare som målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB,
med stöd av bostadsbolagen

4.2

Ta fram plan för och k
 ommunicera
hållbar plastanvändning med
näringslivet som målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB
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2: Alla åtgärder indelade efter
ansvarig verksamhet
Alla nämnder och bolag
1.3

Kravställa smart hantering
av soppåsar

Kontinuerligt
2022–2026

Alla nämnder och bolag

2.2

Följa stadens plaststrategi vid
användning av förbrukningsartiklar

Kontinuerligt
2022–2026

Alla nämnder och bolag som använder förbruknings
artiklar, med stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden

3.4

Möjliggöra källsortering av
plastförpackningar

2022–2025

Alla nämnder och bolag

Alla byggande och anläggande nämnder och bolag
2.3

I pilotform undersöka plastanvändningen inom bygg- och anläggningssektorn för att identifiera
åtgärder och krav för en hållbar
plastanvändning.

2022–2024

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, med stöd av de
byggande och anläggande nämnderna och bolagen

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

Kommunstyrelsen
2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
1.1

Följa stadens plaststrategi vid
centrala upphandlingar av
förbrukningsartiklar och andra
plastintensiva sortiment

Kontinuerligt
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1.2

Följa stadens plaststrategi för att
främja hållbara förpackningar och
emballage

Kontinuerligt
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1.4

Redovisa hur inköpen av förbrukningsartiklar i plast ser ut och
presentera resultaten på
miljobarometern.stockholm.se

Årligen
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

2.3

I pilotform undersöka plastanvändningen inom bygg- och anläggningssektorn för att identifiera
åtgärder och krav för en hållbar
plastanvändning

2022–2024

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, med stöd av de
byggande och anläggande nämnderna och bolagen

3.1

Kartlägga avtalssituationen
gällande hämtning av avfall från
förvaltningar och bolag där plast
ingår

2022–2023

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av
servicenämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB

3.2

Utreda hur övrig plast kan samlas
in för ökad materialåtervinning

2024–2025

Stockholm Vatten och Avfall AB och miljö- och
hälsoskyddsnämnden

3.3

Upphandla enhetliga avtal för
hämtning av avfall där plast ingår
för både förvaltningar och bolag

2026

Servicenämnden med stöd av Stockholm Vatten
och Avfall AB och miljö- och hälsoskyddsnämnden
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3.5

Redovisa hur mycket plast som
samlats in för materialåtervinning
respektive avfallsförbränning och
presentera resultaten på
miljobarometern.stockholm.se

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB

4.1

Ta fram plan för och kommunicera
hållbar plastanvändning med
invånare som målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB,
med stöd av bostadsbolagen

4.2

Ta fram plan för och kommunicera
hållbar plastanvändning med
näringslivet som målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB

Servicenämnden
1.1

Följa stadens plaststrategi vid
centrala upphandlingar av
förbrukningsartiklar och andra
plastintensiva sortiment

Kontinuerligt
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1.2

Följa stadens plaststrategi för att
främja hållbara förpackningar och
emballage

Kontinuerligt
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

1.4

Redovisa hur inköpen av förbrukningsartiklar i plast ser ut och
presentera resultaten på
miljobarometern.stockholm.se

Årligen
2022–2026

Servicenämnden med stöd av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

3.1

Kartlägga avtalssituationen
gällande hämtning av avfall från
förvaltningar och bolag där plast
ingår

2022–2023

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av
servicenämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB

3.3

Upphandla enhetliga avtal för
hämtning av avfall där plast ingår
för både förvaltningar och bolag

2026

Servicenämnden med stöd av Stockholm Vatten
och Avfall AB och miljö- och hälsoskyddsnämnden

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

Socialnämnden
2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

Stadsdelsnämnderna
2.1
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Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning
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Stockholm Exergi AB
2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

3.5

Redovisa hur mycket plast som
samlats in för materialåtervinning
respektive avfallsförbränning och
presentera resultaten på
miljobarometern.stockholm.se

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB

4.1

Ta fram plan för och kommunicera
hållbar plastanvändning med
invånare som målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB,
med stöd av bostadsbolagen

4.2

Ta fram plan för och kommunicera
hållbar plastanvändning med
näringslivet som målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB

Stockholm Vatten och Avfall AB
2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

3.1

Kartlägga avtalssituationen
gällande hämtning av avfall från
förvaltningar och bolag där plast
ingår

2022–2023

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av
servicenämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB

3.2

Utreda hur övrig plast kan samlas in
för ökad materialåtervinning

2024–2025

Stockholm Vatten och Avfall AB och miljö- och
hälsoskyddsnämnden

3.3

Upphandla enhetliga avtal för
hämtning av avfall där plast ingår
för både förvaltningar och bolag

2026

Servicenämnden med stöd av Stockholm Vatten
och Avfall AB och miljö- och hälsoskyddsnämnden

3.5

Redovisa hur mycket plast som
samlats in för materialåtervinning
respektive avfallsförbränning och
presentera resultaten på
miljobarometern.stockholm.se

2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB

4.1

Ta fram plan för och kommunicera
hållbar plastanvändning med
invånare som målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB,
med stöd av bostadsbolagen

4.2

Ta fram plan för och kommunicera
hållbar plastanvändning med
näringslivet som målgrupp

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med
Stockholm Vatten och Avfall AB och Stockholm Exergi AB

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

2022–2026

Miljö- och hälsoskyddsnämnden med stöd av Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholm Exergi AB, service
nämnden, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna

Utbildningsnämnden
2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

Äldrenämnden
2.1

Ta fram och sprida vägledande
material till Stockholms stads och
fristående aktörers verksamheter
om hur de kan bidra till en hållbar
plastanvändning

Handlingsplan plast
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3: Tidslinje över alla åtgärder
Tidslinjen nedan visar vilka åtgärder som är tänkta att genomföras under respektive år mellan 2022 och 2026. De svarta pilarna mellan åtgärderna visar på ett
beroende. Enkelriktad pil betyder att åtgärderna har ett kronologiskt beroende,
det vill säga den första åtgärden måste genomföras för att den andra ska lyckas.
Dubbelriktad pil betyder att det finns behov av en ömsesidig utveckling av de båda
åtgärderna. Se bilaga 1 för respektive åtgärds ordalydelse.

2022

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.4

4.1

4.2

2023

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.4

4.1

4.2

2024

1.1

1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

3.2

3.4

4.1

4.2

2025

1.1

1.2

1.3

1.4

2.2

3.2

3.4

4.1

4.2

2026

1.1

1.2

1.3

1.4

2.2
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3.3

3.5

4.1

4.2

4: Plastfakta och plastflöden
Vad är plast?
Plast är ett material som är uppbyggt av polymerer. Polymerer består av mindre
enheter, så kallade monomerer, som sitter ihop i en lång kedja. Det finns många
naturligt förekommande polymerer, som till exempel cellulosa, protein och naturgummi, men de polymerer som vanligtvis kallas plast är syntetiskt framställda.
Det finns olika sorters plast och de namnges ofta utifrån vilket ämne de är uppbyggda av. En plast som består av ämnet styren som byggsten bildar plasten polystyren (PS). Den färdiga plasten innehåller också olika sorters tillsatser för att
förbättra materialegenskaperna. Exempel på tillsatser är UV-stabilisatorer, mjukgörare, pigment, fyllningsmedel och värmestabilisatorer. Vissa tillsatser kan utgöra
en stor del av plastens vikt.
Begreppet bioplast används som samlingsnamn för plast som är biobaserad
(tillverkad av biobaserade råvaror) och/eller bionedbrytbar och/eller komposterbar.
Egentligen är termen bioplast vilseledande eftersom det inom begreppet bioplast
kan rymmas både biobaserade plaster som inte är bionedbrytbara och bionedbrytbara plaster som är baserade på fossila råvaror. Figur 1 nedan visar att det finns
plastsorter, till exempel PE och PP som kan tillverkas av både fossila och biobaserade råvaror. Dessa plastsorter, så kallade drop-in plaster, fungerar bra att materialåtervinna oavsett vilken råvara som använts vid tillverkningen. Figuren visar
också att det samtidigt finns andra plastsorter som är designade för att brytas ner
och som kan vara tillverkade av antingen fossila eller biobaserade råvaror. Viktigt att
nämna är att komposterbar eller bionedbrytbar plast bör undvikas i de flesta applikationerna eftersom den inte är designad för materialåtervinning. I Sverige finns
inte någon anläggning för industriell kompostering vilket är den process som krävs
för att plasten ska brytas ner fullständigt. I naturen, hemkomposten och rötningsprocessen för matavfall kommer den komposterbara plasten enbart fragmenteras
till mikroplast.

Det är viktigt att
skilja på biobaserad
och bionedbrytbar
plast.

Skillnaden mellan biobaserad och bionedbrytbar plast
PE
PP
PA
PEF
PLA

PLA
PHB

PE
PP
PA
PET

PBAT
PCL

Bionedbrytbar under specifika förhållanden

Ej bionedbrytbart

Baserad på biomassa

Oljebaserat

Figur 1. Figuren visar skillnaden mellan biobaserad och bionedbrytbar (komposterbar) plast.
De traditionella plastsorterna PE (polyeten), PP (polypropen) och PA (polyamid) kan tillverkas både
av biomassa och fossil olja. Andra plastsorter som PLA (polylaktid) och PHB (polyhydroxybuturat)
tillverkas av biomassa och är bionedbrytbara (PLA kan dock göras mer eller mindre stabil). Det går
också att tillverka bionedbrytbar plast av fossil olja exempelvis sorterna PBAT (polybutylenadipattereftalat) och PCL (polycaprolakton).
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I Europa utgörs 70 procent av plastanvändningen av fem typer av plaster; polyeten
(PE), polypropen (PP), polyetentereftalat (PET), polyvinylklorid (PVC) och polystyren (PS). Merparten av dessa plastmaterial används till tillverkning av förpackningar, byggmaterial, fordon och elektronik. De biobaserade och bionedbrytbara
plasterna står i dagsläget för cirka 1 procent av den totala plastproduktionen, men
efterfrågan ökar stadigt.
Uppskattningsvis beräknas att det har producerats 8 300 miljoner ton plast i världen
mellan 1950 och 2015. Av den totala mängden har cirka 6 300 miljoner ton
blivit till plastavfall. Endast 9 procent av det har återvunnits, 12 procent förbränts
och resterande 79 procent har hamnat på deponi eller ute i den naturliga miljön.
Exempelvis uppskattas över 150 miljoner ton plastavfall finnas i haven13.

Plastens utmaningar
Klimatpåverkan

Nästan all plast tillverkas av fossila råvaror vilket innebär att förbränning av plast
bidrar till klimatpåverkande utsläpp.
I Stockholm produceras en väsentlig del av fjärrvärmen genom avfallsförbränning.
Under 2020 energiåtervanns 470 000 ton hushållsavfall och 430 000 ton verksamhetsavfall i Stockholm Exergis anläggningar, totalt 900 000 ton, vilket motsvarar
35 procent av den totala tillförda energin i Stockholm Exergis system. Det avfall
som går till energiåtervinning idag består i medeltal av drygt 17 viktprocent plast.
I hushållsavfallet utgör plastförpackningar cirka 10 procent. 150 000 ton plast
behandlades år 2016 i Stockholm Exergis kraftvärmeverk i Brista och Högdalen
vilket motsvarar 470 000 ton CO2e när det energiåtervinns. Om alla plastförpackningar sorterades ut skulle växthusgasutsläppen minska med 105 000 ton per år
enligt Stockholm Exergi.
Låg materialåtervinningsgrad

Plast ingår i många olika avfallsströmmar (förpackningar och övrig plast från
hushåll och verksamheter, plastavfall från återvinningscentraler, byggavfall och
så vidare). Kunskap om hur plastavfallet hanteras och vilka mängder som uppstår
inom de olika strömmarna skiljer sig åt.

24 kg
plastförpackningar slängdes
i genomsnitt av varje stockholmare år 2018.

En första utmaning är att samla in och separera det plastavfall som uppstår. Ett
exempel är plastförpackningarna där en stor del felaktigt hamnar i hushållens
restavfall. En plockanalys genomförd av Stockholm Vatten och Avfall AB 2018
visade att cirka 23 700 ton plastförpackningar hamnar i restavfallet under ett år14,
det vill säga genomsnittsstockholmaren slängde cirka 24 kg plastförpackningar
i soppåsen. Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen samlades det i Stockholms kommun in 5,45 kg plastförpackningar per invånare samma år.3 Riksgenomsnittet är 7,5 kg per invånare vilket betyder att förpackningsplasten i Stockholm
i högre grad tenderar att hamna i soppåsen som går till förbränning.

13 SOU 2018:84 Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning, Geyer et al., 2015.
14 Rapport ”Uppdatering av utredningen Minskad avfallsförbränning av fossil plast”, Sweco, 2019-12-20.
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Ytterligare en utmaning är att den stora mängden plasttyper i varierande färger
ställer höga krav på logistik och teknik för sortering för att återvinningen ska
bli effektiv. Plast i mörka färger är exempelvis svår att sortera med dagens NIR
(Near Infra Red)-teknik, likaså laminat som består av flera olika typer av plast.
Som nämnts tidigare är också den bionedbrytbara eller komposterbara plasten
problematisk eftersom den är designad för att brytas ner, inte att materialåtervinnas.
Återvinningsgraden för plast är betydligt lägre än för andra material såsom aluminium och papper. Detta beror delvis på att råmaterialet (olja) är billigt, vilket gjort
att efterfrågan på återvunnen plast historiskt sett varit låg. Återvunnen plast riskerar
också brista i kvalitet på grund av oönskat innehåll.

Plast är en av de
vanligaste källorna till
nedskräpning.

Nedskräpning och spridning av mikroplast

Plast är en av de vanligaste källorna till nedskräpning. När plast hamnar i naturen
orsakar det stora problem för djur, människor och miljö.
40 procent av plastproduktionen används till engångsförpackningar, och dessa
hamnar högt upp på listor över det vanligaste skräpet i havet. Engångsförpackningar är billiga, praktiska och väger lite och samtidigt har de ett litet värde för
konsumenten.15 I stadsmiljö är fimpen det allra vanligaste skräpet. Att kvantifiera
nedskräpning är komplicerat, IVL Svenska miljöinstitutet har dock uppskattat att
det uppkom cirka 45 ton plastskräp i Stockholms gatumiljö under 2019.
I naturen bryts plasten ned mycket långsamt och bildar mikroplast som också
orsakar problem för djur och miljö. Även de biologiskt nedbrytbara och komposterbara plasterna är svårnedbrytbara i naturlig miljö. De kräver speciella förhållanden,
som värme, syre och mikroorganismer, för fullständig nedbrytning.
Farliga ämnen i plast

Ur kemiskt perspektiv kan plast vara problematiskt vid såväl tillverkning och
användning som vid avfallshantering. Problematiken består i att monomererna
(plastens byggstenar) likväl som tillsatserna kan vara farliga.
Ett exempel på en problematisk byggsten är bisfenol A som används för att tillverka polykarbonatplast (PC). Bisfenol A är skadligt för fortplantningen. När
byggstenarna (monomererna) slås ihop och bildar polykarbonatplast (polymerer)
blir de ofarliga. Risken finns dock att lösa monomerer finns kvar i platsen och kan
läcker ut eller att plasten med tiden slits och blir spröd och att monomererna av den
anledningen ”bryts loss” och läcker ut.
De tillsatser som finns i en plast är inte alltid kemiskt bundna till polymeren utan
kan läcka ut under hela livslängden. Ett exempel är mjukgjord PVC där upp till
70 procent av materialet kan vara tillsatta ftalater. Ftalater tillsätts för att göra
plasten mjuk och flera sorters ftalater är kända för sina hormonstörande egen
skaper.
Polyetylentereftalat (PET), polyeten (PE), polypropenplast (PP) samt polylaktid
(PLA) är de plaster där minst problem har konstaterats hittills, både när det gäller
farlighet hos monomerer och tillsatser. Men då det är oklart exakt vilka tillsats
ämnen och föroreningar som finns i plasten är det omöjligt att säga att det alltid är
så. Till de mer problematiska plasterna räknas PVC (även kallad vinyl) och PC.

15 https://www.hsr.se/fakta/fakta-om-skrap/plast-ett-stort-problem-i-vara-hav
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EU-strategi för cirkulära plastflöden
Plast är ett prioriterat område i EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Detta eftersom plast har en kort produktcykel, utgör stora volymer och har
låg återvinningsgrad. För att komma tillrätta med utmaningarna antog EU-kommissionen under 2018 en europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Strategin innehåller centrala åtgärder på EU-nivå men tydliggör samtidigt att den privata
sektorn, de nationella och regionala myndigheterna, kommunerna och allmänheten
är en del av lösningen.
I Sverige har regeringen i sin strategi för cirkulär ekonomi, som lades fram i juli
2020, också pekat ut plast som en prioriterad materialström. Likaså finns plast
frågan med i flera av de 100 åtgärder som presenterats i regeringens handlingsplan
för cirkulär ekonomi som presenterades i januari 2021. Den nationella delegationen
för cirkulär ekonomi16 har också valt plast som ett av tre fokusområden.
Engångsplastdirektivet

2019 beslutade EU om det så kallade engångsplastdirektivet17 som innehåller
en rad åtgärder för hur medlemsländerna ska komma till rätta med vissa plast
produkters negativa påverkan på miljön. Direktivet innebär att vissa engångs
artiklar av plast kommer att förbjudas medan andra ska minska i förbrukning.
Andra åtgärder och förändringar är produktmärkning, informationsåtgärder,
nationella minskningsmål, ökade insamlingsmål och utökat producentansvar.
Införandet av direktivet sker stegvis i medlemsländerna och de första kraven ska
vara införda juli 2021.
EU:s avfallspaket

Revideringen av avfallslagstiftningen, i EU och i Sverige, är en viktig del i arbetet
mot en mer cirkulär ekonomi. Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen
när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om stora revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Avfallspaketet omfattar bland annat
ändringar i avfallsdirektivet (2008/98/EG) och förpackningsdirektivet (94/62/EG).
Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras av medlemsländerna senast
2025 och i Sverige införlivas ändringarna framförallt genom miljöbalken, avfallsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter. Förändringarna inkluderar bland annat nya återvinningsmål för plast, skärpta krav kring producentansvar för och insamling av plastförpackningar, krav på utsortering av plast och andra
fraktioner i bygg- och rivningsavfall och förbud mot att förbränna plastavfall som
samlats in för materialåtervinning. Målet med revideringarna i avfallspaketet är
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning
samt en förbättrad avfallshantering.

16 Den 12 april 2018 beslutade Sveriges regering att grunda en delegation för cirkulär ekonomi. Delegationen

ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi.

17 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plast

produkters inverkan på miljön.
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Plastflöden från inköp till avfallshantering
IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört en kartläggning av stadens plastflöden18.
Uppdraget bestod i att identifiera och kartlägga plastflöden från både stadens
verksamheter och invånarna, från inköp till avfallshantering.
Stadens egna verksamheter prioriterades och då med fokus på utvalda engångsoch flergångsartiklar. Informationen togs fram med hjälp av inköpsstatistik. Även
flöden av bland annat förpackningar, personbilar och elektronik har beskrivits.
Övriga områden inom stadens verksamheter där plast kan förekomma, som till
exempel litteratur, skyltar, passerkort och tekniska hjälpmedel är okända. Specifik
information om stadens egna verksamheters plastavfall utgörs endast av några få
exempel, då de uppgifterna inte samlas in på något systematiskt sätt inom nämnderna i dagsläget. De beskriva flödena för stadens egna verksamheter ska ses som
en delmängd av det större totala invånar- och användarflödet i Stockholm.
En grov uppskattning av mängden plast som använts inom stadens färdigställda
byggprojekt har också beskrivits som ett separat flöde. Likaså en uppskattning av
plastskräp i Stockholms gatumiljö. Någon specifik statistik för plastavfall inom
byggsektorn har dock inte funnits tillgänglig att ta fram.
Plastflöden och plastavfall från invånarna i Stockholm kartlades baserat på offentlig
tillgänglig statistik, antingen på nationell nivå eller för Stockholm19. Invånarnas
plastflöden har omfattat plastförpackningar, PET-flaskor, plast i personbilar och
elektronik, syntetiska textilier samt övriga plastprodukter.
Kartlagda mängder plastavfall är plast i sådant avfall som omfattas av producent
ansvar (förpackningar, personbilar och elektronik) och kommunalt avfall som
Stockholms stad ansvarar för (plast i restavfall och plast från återvinningscentraler)
då det finns tillgänglig information om detta. Övrigt plastavfall, i form av verksamhetsavfall från till exempel näringsliv och industrier, är inte känt men det utgör
sannolikt relativt stora mängder. Det är svårt att få en överblick av den typen av
plastavfall och hur det omhändertas, eftersom det inte finns någon samlad information om hur mycket plastavfall som hanteras av privata avfallsentreprenörer.
Studien är således inte en fullständig kartläggning av plastanvändningen och plast
avfall i Stockholm. Figuren på nästa sida visar, med de uppskattningar och osäkerheter som finns, en översikt över plastflöden i Stockholm 2019.

18 Kartläggning av plastflöden i Stockholm, Rapport U 6352, oktober 2020.
19 Den tillgängliga offentliga statistiken skiljer oftast inte på olika användare eller vem som genererat avfallet.
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Tillförd mängd plast och genererade mängder plastavfall i Stockholm 2019

Plastförpackningar 20 500 ton

Plast i restavfallet
(soppåsen) 33 900 ton

Plast i personbilar 19 700 ton

Plast i byggprojekt 11 000 ton

Syntetiska textilier 5 300 ton

Avfallsförbränning
(energiåtervinning)
38 800 ton

Utsorterat
plastförpackningsavfall 5 600 ton

Total tillförd
mängd plast:
105 000 ton

Plast i elektronik 3 600 ton
PET-flaskor 2 700 ton

Plastavfall från
återvinningscentraler 4 200 ton
Plast i skrotade personbilar 940 ton
Plast i utsorterat
elektronikavfall 870 ton
Nedskräpning 45 ton

Genererade
mängder
plastavfall

(från kända källor)

47 800 ton

Materialåtervinning
9 000 ton

Plast i byggavfall ?
Nedskräpning 45 ton

Övrigt plastavfall (verksamhetsavfall) ?
Övriga plastprodukter 43 000 ton

Begreppet förbrukningsartiklar refererar till artiklar av
både engångs- och
flergångskaraktär.
Förbrukningsartiklar
av engångskaraktär definieras som
avsedda att användas en gång för att
därefter slängas som
avfall. Till exempel
skoskydd, plastpåsar
för avfall, fryspåsar, plastbestick,
engångsmuggar,
inkontinensskydd och
blöjor. Förbrukningsartiklar av flergångskaraktär inkluderar
till exempel köksutrustning, kontors
material och profilprodukter. Dessa
artiklar används flera
gånger, men slängs
ändå frekvent.
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Figur 2. Under 2019 tillfördes Stockholm cirka 105 800 ton plast i form av olika varor, produkter
och förpackningar. Drygt 11 000 ton plast uppskattats ha byggts in i byggprojekt. Uppskattningsvis
genererades minst 47 800 ton plastavfall från olika varor, produkter och förpackningar, varav cirka
19 procent uppskattas ha gått till materialåtervinning och cirka 81 procent till avfallsförbränning.
45 ton plast har också uppskattats läcka ut som nedskräpning.

Plastflöden inom stadens egna verksamheter

Kartläggningen av plastflöden inom stadens egna verksamheter baseras främst på
data om inköp av utvalda förbrukningsartiklar av plast under 2019. Därutöver förekommer plast även i en mängd andra artiklar och produkter som används av stadens
verksamheter. På grund av svårigheter att få information från verksamheterna om
dessa övriga plastflöden finns ingen bra heltäckande bild över de flödena, men en
ansats har ändå gjorts för att beskriva årliga plastmängder från livsmedelsförpackningar, elektronik, bilar och möbler, som används inom staden. För övriga områden
där plast kan förekomma, som till exempel litteratur, skyltar, passerkort och
tekniska hjälpmedel är plastflödena i dagsläget okända.
Förbrukningsartiklar av plast

Urvalet av förbrukningsartiklar inkluderar endast artiklar från de centralupphandlade avtalen20 som verksamheterna själva beställer ifrån. Det innebär att förbrukningsartiklar som entreprenörer beställer och använder i sina tjänster åt staden, till
exempel för lokalvård, inte är inkluderat21. Det är också värt att notera att bolagens
statistik saknas. Detta utgör därför sannolikt betydande delmängder plast som är
okända i sammanhanget.

20 Följande avtal med delområden har ingått: Papper och plast delområde hem- och hygien, sjukvårdsprodukter,

inkontinensprodukter, städ och kem, profilprodukter, kontorsmaterial, leksaker, bild- och formmaterial, kökoch serveringsutrustning.
21 Ett exempel är trafikkontoret som enligt statistiken använder en mindre mängd förbrukningsartiklar av plast,
men vars externa entreprenör ansvarar för att tömma stadens cirka 12 000 papperskorgar. Detta uppskattas
årligen motsvara cirka 60 ton plast i form av 2,5 miljoner avfallssäckar (av okänd plasttyp).

I statistiken ingick inköp från stadens samtliga förvaltningar, 14 stadsdelsförvaltningar och 18 fackförvaltningar, som tillsammans under 2019 mottog förbrukningsartiklar motsvarande ett plastinnehåll på cirka 2 300 ton. Figur 3 nedan visar
denna totala plastmängd från dessa förbrukningsartiklar uppdelad i åtta kategorier
baserade på plasttyp.
Total mängd plast i kartlagda förbrukningsartiklar (2 310 ton)
Polystyren (PS) 27 ton
Gummi 104 ton
Polypropen (PP) 107 ton
Övriga plasttyper
186 ton

Polyeten (PE) 757 ton

Återvunnen och
biobaserad plast
246 ton

Plastmix 574 ton

Vinyl (PVC) 309 ton

Figur 3. Uppskattade plastflöden från användning av utvalda förbrukningsartiklar (utifrån plasttyp)
i Stockholms stad. Fossil plast dominerar bland de utvalda förbrukningsartiklarna, men en liten
delmängd av artiklarna är tillverkade av återvunnen eller biobaserad plast.

De viktigaste plastartiklarna

I tabell 1 nedan grupperas de förbrukningsartiklar i plast som stadens verksamheter
köpte in mest av 2019. De flesta av dessa är av engångskaraktär.
Tabell 1. Inköpta mängder förbrukningsartiklar i plast fördelade i olika artikelgrupper.

Artikelgrupp

Handskar

Antal
unika
artiklar

Total mottaget
antal enheter
(miljoner, avrundat)

Total uppskattad
mängd plast
(ton)

Huvudsakliga plasttyper

23

23

140

Vinyl, gummi (nitril), PE

Blöjor

24

5,2

130

Plastmix

Avfallspåsar, bärkassar
och olika säckar

139

11

114

Inkontinensskydd

112

2,1

105

Engångsförkläden

14

1,7

52

PE

Tvättlappar, svampar,
dukar, trasor

75

4,4

44

Övriga plasttyper (t.ex. skumplast, nylon) eller plastmix

Plastfickor och
aktmappar-kontor

33

1,3

13

PE, PP eller plastmix

Engångshaklappar

2

1,2

12

PE, PP

Skoskydd

6

3

7

PE

32

0,3

6

PE, PP

Portionsform matservering

PE, återvunnen plast,
biobaserad plast
Plastmix

Olika bägare

24

1,8

5

PP, PS, biobaserad plast

Pennor

179

0,7

5

Plastmix

Sanitetspåsar

20

0,5

5

PE

14

0,9

3

PS, biobaserad plast

957

57

640

Bestick
TOTAL
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De som köper mest förbrukningsartiklar av plast är stadsdelsnämnderna. De står
för nästan 85 procent av de inköpta plastmängderna i förbrukningsartiklar (figur 4).
De fem enskilda förvaltningar som köpte mest står för cirka hälften av alla inköpta
förbrukningsartiklar av plast.
Inköp av utvalda förbrukningsartiklar i plast från centrala inköpsavtal 2019
Socialförvaltningen
50 ton
Idrottsförvaltningen
53 ton

Övriga förvaltningar
13 ton

Utbildningsförvaltningen
233 ton
Stadsdelsförvaltningar
1 960 ton

Figur 4. Inköp av utvalda förbrukningsartiklar i plast från centrala inköpsavtal 2019 uppdelade
på stadsdelsförvaltningar, de tre största bland facknämnderna samt övriga förvaltningar.

De vanligaste plastsorterna

Den mängdmässigt största gruppen av förbrukningsartiklar är de som tillverkas
av, eller innehåller plasten polyeten (PE). Sopsäckar/avfallspåsar är en stor artikel
grupp bland förbrukningsartiklar av PE. Näst störst är gruppen plastmix som
innehåller artiklar som tillverkas av två eller flera plasttyper. Vissa förbruknings
artiklar som används av staden innehåller en blandning av så mycket som fem
eller sex olika plasttyper. Exempel på artiklar i denna kategori är blöjor och pennor.
Gruppen av förbrukningsartiklar som innehåller vinylplast (PVC) är den tredje
största gruppen. Handskar tillverkade av vinyl är en stor artikelgrupp.
Staden köper relativt små mängder förbrukningsartiklar tillverkade av gummi,
polypropen (PP) och polystyren (PS). Endast cirka 10 procent av plasten som
Stockholms stad köper in i form av förbrukningsartiklar är av återvunnen eller
biobaserad plast. Det är nästan uteslutande avfallspåsar och säckar. Två andra
exempel, som dock används i mindre mängd, är pennor och bestick.
Plastförpackningar till livsmedel samt kemiska och kosmetiska produkter

För att få fram en siffra på flödena av plast i livsmedelsförpackningar gjordes en
uppskattning av mängd plast per vikt livsmedel genom att väga förpackningar till
livsmedel och dividera med innehållets vikt. Från stadens system för statistik på
inköp av livsmedel, Hantera livs, hämtades inköp gjorda per förvaltning och år,
i både kronor och kg. Mängden plast inom livsmedelsförpackningar beräknades
sedan till cirka 370 ton.
Plastförpackningar till kemiska och kosmetiska produkter som köps in till staden
uppskattas till cirka 40 ton per år baserat på inköpsstatistik för dessa produkter och
förpackningarnas vikt per produkt22.

22 Detta var en del av det IVL kartlagt som förbrukningsartiklar men redovisas här som del av förpackningar

istället.
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Elektronik

IT-utrustning köps in genom avtal för datorer och skrivare, AV-utrustning samt
IT-kringutrustning. De tre områdena innehåller varor som delvis består av plast.
Samlad statistik var tillgänglig för datorer, men togs inte fram för övriga IT-varor.
Datorer till stadens verksamheter köps huvudsakligen in som en tjänst. Enligt
stadsledningskontoret kasseras inte datorer när de är färdiganvända, utan återtas
och växlas ut av tjänsteleverantören, vanligtvis efter en period på 1–3 år. Därefter
säljs de vidare, ibland efter reparation.
Antalet datorer som staden nyttjar på detta sätt är 73 00023. Det betyder att 24 300
datorer per år byts ut i snitt över en treårsperiod. Görs antagandet att 33–50 procent24 av en dators totalvikt är plast, innebär det att cirka 15 ton plast årligen
passerar genom staden i datorer som en del av ett totalt elektronikflöde25.
Bilar

Under 2019 har verksamheter inom Stockholms stad köpt eller leasat 213 personbilar enligt enheten miljöbilar på miljöförvaltningen. För stadens räkning ger detta
en tillförd plastmängd på cirka 60 ton26 i de personbilar som nyttjas på detta sätt.
Syntetiska textilier samt plast i möbler

Plast kan även förekomma i syntetiska textilier som används i möbler, inredning
och kläder. Syntetiska textilier tillverkas till exempel av polyester, akryl och nylon.
Polyester används i produkter som fleecetröjor och träningskläder, men även
i andra typer av kläder och ytterkläder. Akryl kan användas i stickade tröjor och
nylon används bland annat i strumpbyxor.
Det finns inga tillgängliga data som visar hur stor mängd syntetiska textilier i form
av kläder, hemtextil eller möbler som köps in av Stockholms stad årligen. Mängden
plast i stadens inköpta möbler är okänd men som mått på möbelanvändningen var
den uppskattade kostnaden för inköp av möbler nära 170 miljoner kronor år 2019.
Totalt plastinflöde

Tabell 2 presenterar en översikt över de plastflöden som kartlagts inom stadens
egna verksamheter. Bristen på data och information har dock gjort att delflöden
som till exempel förpackningar totalt sett samt syntetiska textilier och möbler är
okänd. Andra områden där plast kan förekomma är litteratur, skyltar, passerkort,
tekniska hjälpmedel, arbetsmaskiner, tryckeritjänster med mera. Dessa har inte
heller kunnat kartläggas utan ingår i gruppen ”Övriga plastprodukter”.

23 17 000 kontorsdatorer på förvaltningar och 56 000 elev- och lärardatorer.
24 Uppskattning av stadsledningskontoret.
25 Detta motsvarar cirka 2–3 procent av den totala mängden plast som användes i elektronik som såldes

för professionellt bruk i Stockholm 2018.

26 Nya bilmodeller kan innehålla mellan 280 och 500 kg plast per bil (inklusive elastomerer, limmer, lack och

textil) och IVL har i denna kartläggning utgått från att en ny personbil innehåller cirka 300 kg plast.
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Tabell 2. Uppskattat inflöde av plast fördelat på olika kategorier av artiklar och förpackningar.

Inflöde plast
Förbrukningsartiklar

Mängd (ton)
2 310

Livsmedelsförpackningar

373

Förpackningar till kemiska och kosmetiska produkter

40

Övriga förpackningar
Personbilar
Elektronik

Okänt
64
12–18

Syntetiska textilier

Okänt

Övriga plastprodukter

Okänt

Av det som kartlagts utgör förbrukningsartiklar och troligen även förpackningar
de viktigaste och största kategorierna för plast inom stadens verksamheter. Det
är också exempel på flöden som oftast har kort livslängd och därmed snabbt blir
avfall som genereras inom den egna organisationen. Det gör att stadens verksamheter har egen rådighet att kunna påverka och minska sin plastanvändning och sitt
plastavfall inom dessa områden, jämfört med till exempel datorer eller fordon.
Plastavfall inom stadens egna verksamheter

Verksamheters förbrukningsartiklar och även livsmedelsförpackningar är exempel på flöden som oftast har kort livslängd och därmed snabbt blir avfall efter
användning inom den egna organisationen. Enligt IVL antas också merparten av
förbrukningsartiklarna i dagsläget hamna i det brännbara avfallet och skickas till
avfallsförbränning. Förutsatt att livsmedelsförpackningarna av plast inom stadens
verksamheter sorteras ut, vilket är oklart i hur hög utsträckning det faktiskt sker,
kan dessa antas som insamlat för materialåtervinning. Stadens datorer och bilar har
mycket längre livslängd och hyrs och leasas främst. Plastavfallet efter dem uppstår
därför inte inom stadens verksamheter.
Specifik information om hur genererade mängder plastavfall hanteras saknas till
stor del. Detta beror på att uppgifterna inte samlas in på något systematiskt sätt
inom nämnderna i dagsläget. Det har därför bara varit möjligt att återge några få
exempel på data som IVL lyckats få in uppgifter om. Mängderna och den typ av
avfall som presenteras här ska därför endast ses som få exempel på det plastavfall
som genereras av stadens egna verksamheter.
Förvaltningshuset inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är bland de få förvaltningar som får månadsrapporter från sin avfallsentreprenör27. Den datan har
använts för att skala upp för samtliga stadsdelars förvaltningshus. Även Stockholms Hamnar AB har haft tillgång till viss data kring uppkomna mängder avfall.
De uppgifterna framgår av tabell 3 nedan.

27 De har lämnat uppgifter om avfallsmängder 2019 i form av utsorterad plast, blandat osorterat avfall samt

elektronikavfall.
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Tabell 3. Utsorterade mängder plastavfall för stadsdelsförvaltningarnas förvaltningshus samt
Stockholms Hamnar AB.

Verksamhet

Utsorterat
plastavfall (ton)

Plast i blandat
osorterat avfall
(ton)

Plast i elektronikavfall
(ton)

Stadsdelsförvaltningarnas
förvaltningshus

26

50

24

Stockholms Hamnar AB

70 (plastförpacknings
avfall från fartyg)

–

–

Den vidare avfallshanteringen för dessa exempel är okänd, men för den utsorterade plasten antas att denna bör kunna ses som insamlat för materialåtervinning
medan mängden plast i blandat osorterat avfall troligtvis gått till avfallsförbränning. Andelen elektronikplast som materialåtervinns är idag cirka 45 procent enligt
nationella siffror28 medan resten av plasten går till avfallsförbränning.
Plast i byggprojekt

Plast som byggts in i de färdigställda byggprojekten omfattar både Stockholms
stads egna byggprojekt och sådana som utförs av externa byggaktörer. Därför är
plast i byggprojekt mer kopplad till staden som infrastruktur än staden som kommunal verksamhet. Plastanvändningen från byggverksamhet presenteras därför
som ett eget flöde.
Mängden färdigställda byggprojekt i Stockholms stad, uttryckt som bruttototalarea
i kvadratmeter (kvm) för bostads- och lokalytor under 2019, var drygt 711 000.
För att uppskatta mängden plast som använts inom dessa byggprojekt används
referensvärdet på 16 kg plast per kvadratmeter som beräknades under projektet
Hubben i Uppsala29.
Om den sammanlagda bruttototalarean kombineras med plastkvoten från Hubbenprojektet ger det att uppskattningsvis drygt 11 000 ton plast användes inom byggprojekt under 2019 i Stockholms stad. Sammansättningen hos den plast som byggs
in i byggnader varierar enligt en nationell kartläggning30 där PVC, HDPE, och
EPS är de tre största plasttyperna.
Den uppskattade mängden plast ovan inkluderar inte anläggningar på allmän platsmark, ledningsägares material eller konstgräs och gummi på idrottsanläggningar
och lekytor. Även andra plastmaterial som inte byggs in, som förpackningar och
plastemballage för skydd av byggmaterial, är inte heller inkluderade.
Plastavfall i byggsektorn

En stor del av det avfall som uppkommer inom staden är kopplat till anläggning,
byggande och rivning. Staden har som byggaktör genom bolag och förvaltningar
möjlighet att påverka uppkomsten av byggavfall. Samlad statisk över mängder
bygg- och rivningsavfall för staden som helhet saknas dock. Även om data kan
finnas för vissa enskilda förvaltningar, bolag i staden eller enskilda projekt, så har
ingen specifik statistik för plastavfall funnits tillgänglig.

28 Rapport, SMED 2019. Kartläggning av plastflöden i Sverige. ISSN: 1653-8102.
29 Det är en grov uppskattning baserad på ett projekt med högsta nivå av miljöcertifiering (Leed Platinum),

vilket sannolikt inte är representativt för alla byggnader i Stockholms stad och därför sannolikt en kraftig
underskattning.
30 Rapport, SMED 2019. Kartläggning av plastflöden i Sverige. ISSN: 1653-8102.
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Den nationella plastkartläggningen beräknade den totala plastmängden i bygg- och
rivningsavfall i hela Sverige till närmare 152 000 ton under 201631. Även om plast
i byggprojekt har en väldigt lång livslängd, oftast många decennier, innebär det att
det i staden uppstår en betydande mängd plastavfall i ett totalt bygg- och rivnings
avfallsflöde. Materialåtervinningsgraden för plastavfall från byggsektorn anses också
allmänt vara närmast obefintlig, endast 0,8 procent enligt nationella skattningar32.
Det finns därför anledning för staden att arbeta vidare med frågan om plastavfall
i byggsektorn inom till exempel avfallsplanen och även handlingsplanen för cirkulärt byggande. Enligt den reviderade avfallsförordningen så ska den som producerar bygg- och rivningsavfall sedan den 1 augusti 2020 sortera ut åtminstone sex
avfallsfraktioner, bland annat plast. Byggbranschens plastflöden håller också på att
undersökas närmare på nationell nivå.
Invånarnas plastflöden

För att beräkna mängder av olika plastmaterial användes en befolkningsmängd
på 974 000 invånare i kombination med offentligt tillgänglig statistik, antingen på
nationell nivå eller för Stockholm (inom kommungränsen). För några av flödena
kopplades statistiken till referensvärden för plastinnehåll från tidigare studier. Den
tillgängliga offentliga statistiken skiljer oftast inte på olika användare, till e xempel
hushåll, privatpersoner eller företag, utan innehåller totala mängder på nationell nivå.
Kartläggningen av alla invånarnas plastflöden visar att det under 2019 tillfördes totalt
nästan 95 000 ton plast till Stockholm. Fördelning av detta framgår i figur 5 nedan.
Tillförd mängd plast (ton) i Stockholm 2019

Övriga plastprodukter
43 000 ton
Plastförpackningar
20 600 ton

Plast i personbilar
19 700 ton

PET-flaskor 2 700 ton
Elektronik 3 600 ton

Syntetiska textiler
5 300 ton

Figur 5. Stockholms stads invånares tillförda mängd plast (ton) under 2019 fördelat i olika produkt
kategorier.

Det största plastflödet, övriga plastprodukter, är ett plastflöde som är svårt att kartlägga med tillgänglig data och ska därför ses som en mycket grov uppskattning.
Här ingår till exempel leksaker, engångs-, kontors-, köks- eller badrumsartiklar
som består av plast. Stadens verksamheters förbrukningsartiklar ingår sannolikt
som en delmängd i detta flöde. Näst störst plastflöde är plastförpackningar.

31 Rapport, SMED 2019. Kartläggning av plastflöden i Sverige. ISSN: 1653-8102. Notera dock att IVL konstaterat

att siffran sannolikt är en överskattning, bland annat på grund av en senare revidering av 2016 års uppgifter om
utsorterad plast, de betydligt mindre mängderna utsorterat plast som rapporterats enligt 2018 års statistik samt
att statistiken gällande plast i blandat byggavfall är osäkert då för få plockanalyser.
32 Rapport, SMED 2019. Kartläggning av plastflöden i Sverige. ISSN: 1653-8102.
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Genererade mängder plastavfall(ton) i Stockholm 2019
Utsorterat
plastförpackningsavfall
5 800 ton
Plast i restavfallet
(soppåsen)
33 900 ton

Plastavfall från
återvinningscentraler
4 200 ton
Utsorterade PET-flaskor
2 300 ton
Plast i skrotade bilar
940 ton
Plast i utsorterat
elektronikavfall
870 ton

Figur 6. Genererade mängder plastavfall (ton) i Stockholm 2019 fördelat i olika produktkategorier.

Plastavfall

Uppskattningsvis genererades minst 47 800 ton plastavfall från olika varor och
produkter (förpackningar, personbilar och elektronik), plast i restavfall och plast
avfall från återvinningscentraler från invånarna i Stockholm under 2019. Fördelningen av detta framgår av figur 6 nedan.
Övrigt plastavfall, i form av verksamhetsavfall från till exempel näringsliv och
industrier, är inte känt men det utgör sannolikt relativt stora mängder. Det är svårt
att få en överblick av den typen av plastavfall och hur det omhändertas, då det inte
finns någon samlad information kring hur mycket plastavfall som hanteras av
privata avfallsentreprenörer.
Utsorterat plastförpackningsavfall och PET-flaskor
Invånarna i Stockholms stad lämnade under 2019 in nästan 6 kg plastförpackningsavfall per person, till materialåtervinning via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, enligt FTI. Det motsvarar en materialåtervinningsgrad på drygt
27 procent33. Materialåtervinningsgraden för PET-flaskor i pantsystemet 2019 var
84 procent.
Plast i restavfallet (soppåsen)
Restavfall är det avfall som slängs i soppåsen. Restavfall uppkommer i såväl hushåll som i verksamheter som restauranger, personalmatsalar, förskolor, äldreboende
och skolor. Stockholms invånare genererade under 2019 cirka 212 000 ton rest
avfall. En stor del av innehållet i restavfallet skulle kunna sorteras ut i olika fraktioner för annan hantering, bland annat plast. Stockholm Vatten och Avfall AB gjorde
en plockanalys 2018 som visade att cirka 16 procent av stockholmarnas restavfall består av plast34. Baserat på denna fördelning u ppskattas alltså att invånarna i
Stockholm under 2019 kastat en ansenlig mängd plast i r estavfallet. S
 tockholms
stads upphandlade entreprenörer samlar in och transporterar r estavfallet, för närvarande till Högdalens förbränningsanläggning, där det förbränns till f järrvärme och
el.

33 Detta är mindre än det nationella genomsnittet, som 2019 var 7,9 kg per person eller en materialåtervinnings-

grad av cirka 44 procent. Stockholm låg på plats 238 av Sveriges 290 kommuner vad gäller hur stor mängd
plastförpackningsavfall varje invånare lämnade till materialåtervinning 2019. Kommunen som enligt FTI låg
i topp var Östra Göinge med 36,5 kg per person.
34 Plastförpackningar står för 10,5 procent, själva soppåsen 3 procent samt övriga plastföremål som till exempel
syntetiska textilier cirka 3 procent.
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Plastavfall från återvinningscentraler
Stockholm Vatten och Avfall AB samlar in hårdplast och mjukplast separat på
stadens återvinningscentraler (ÅVC:er)35. Av insamlad hårdplast materialåtervanns
61 procent och av mjukplasten skickades 30 procent vidare till m
 aterialåtervinning.
Resterade mängder skickades till avfallsförbränning. Plastavfall hamnar även i det
brännbara grovavfallet på ÅVC:er36 som gick till avfallsförbränning.
Plast i skrotade bilar och utsorterat elektronikavfall
Innan bilar skickas till fragmentering demonteras ofta en liten mängd plastkomponenter för återanvändning. Detta görs dock främst på nyare bilmodeller. Resterande
plast på fordonschassit skickas till en fragmenteringsanläggning37. Det antas därför att hela mängden plastavfall från skrotade bilar i Stockholm 2019 skickades till
avfallsförbränning38.

Av insamlad hårdplast på stadens
återvinningscentraler
materialåtervinns
cirka 60 procent.

Enligt El-Kretsen samlades det totalt in 5 800 ton elektronikavfall i Stockholm 2019.
Baserat på antagandet att 15 procent i all elektronik är plast blir den b eräknade
plastmängden i elektronikavfallet 870 ton. Andel av plasten från elavfall som
materialåtervinns i dag är cirka 45 procent.
Nedskräpning av plast

Att kvantifiera nedskräpning är svårt. Skräpmätningar görs årligen under några
veckor på 10 kvadratmeter på vardera 200 platser i tre stadsdelar: Bromma, Farsta
och Kungsholmen. Den uppskattade mängden visar det plastskräp som fanns
i Stockholm i de områden och vid de tillfällena som mätningarna gjordes, vilket
är svårt att skala upp för staden som helhet.
Fimpar kategoriseras inte som plastskräpföremål39 i statistiken, men cigarrettfilter
är tillverkade av plast40. Om både fimpar och övriga plastföremål räknas samman
som plastskräp uppkom det cirka 45 ton plastskräp i gatumiljö i Stockholm 2019,
baserat på givna antaganden.

35 Cirka 1 100 ton hårdplast och 130 ton mjukplast samlades in 2020. 61 procent av insamlad hårdplast resp.

30 procent mjukplast skickades till materialåtervinning, vilket motsvarar 657 resp. 39 ton.

36 Plockanalyser genomförda av Stockholm Vatten och Avfall 2016 visade att cirka 3 000 ton plast kastades

i det brännbara grovavfallet. I brist på nyare uppgifter antas samma mängd gälla för 2019.

37 Plast från bilar hamnar i en avfallsfraktion som kallas ”fluff” (SLF, Shredder Light Fraction) som används

som bränsle i avfallsförbränningsanläggningar och för cementproduktion.

38 Antalet skrotningsintyg för Stockholm beräknades 2019 till cirka 4 200. Utifrån antagandet att en bil

i genomsnitt innehåller 225 kg plast blir beräknad mängd plast i de skrotade bilarna cirka 940 ton.

39 Plastförpackningar, som godis-, snacks- och glassförpackningar, samt mat- och dryckesförpackningar och

muggar är de vanligaste skräpföremål av plast som förekom i Stockholm 2019 enligt Statisticon.

40 Håll Sverige Rent, 2020.
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Bilaga 1

Dnr: 21NM3

Avfallsnämnden

__________________________________________________________________________
Slutligt förslag till reviderade avfallsföreskrifter

Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap.1-2 §§
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering
i Stockholms kommun.
Definitioner
2§

Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som
kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar
avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.
a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under
kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
b. Med kärl- och säckavfall avses den del av det kommunala avfallet som får lämnas i
behållare eller anordning på fastigheten.
b. Med grovavfall avses kommunalt avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i behållare
eller anordning avsett för restavfall.
c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med
definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt
nyttjande av trädgård eller motsvarande vid bostadshus.
d. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med
en avfallskod markerad med en asterisk (*)
e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna
1069/2009/EG och 142/2011/EU.

g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle
kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar
I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hälls ut i
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall
detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen
inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock
före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan.
h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall
som kvarstår när matavfall, grovavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och
annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och
säckavfall. Restavfall omfattar även ev. ej utsorterade fraktioner som kvarstår.
i.
Med returpapper avses kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper
enligt avfallsförordningen (2020:614).
j.
Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från
bygg- och rivningsarbeten.
k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses
detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. [Kommunens ansvar enligt den nya
definitionen börja gälla 1 januari 2023.]
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med
fastighetsinnehavare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har
rätt att bruka eller nyttja fastighet ex. genom bostadsarrende eller anläggningsarrende. Med
nyttjanderättshavare avses inte bostadshyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.
4. Med avfallsnämnden avses kommunens avfallsnämnd.
5. Med hämtställe avses utrymme eller plats där en eller flera behållare är uppställda för hämtning.
6. Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags avfall samlas in på. Insamlingssystemen kan
vara maskinella eller manuella och skiljer sig åt vad gäller behållartyper och hämtningsfordon.
7. Med behållare avses kärl, säck, container, bottentömmande behållare, tank, fett- och
latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall.
8. Med utrustning avses kärlskåp, säckkaruseller, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, sopsug,
transportanordningar eller annat som används vid insamling av kommunalt avfall under kommunalt
ansvar.

9.

Med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor,

minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som är dimensionerade för högst 25
personekvivalenter om anläggningen endast används för
a) hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar
hushållsspillvatten och,
b) latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.

För definitioner av övriga termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap.
miljöbalken och till avfallsförordningen.
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Avfallsnämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av
kommunalt avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt
avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen
anlitar för ändamålet. Inom Stockholms kommun bedrivs avfallshanteringen av Stockholm Avfall
AB, nedan kallad renhållaren.
Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av kommunalt avfall under kommunalt ansvar får
endast utföras av den eller de entreprenörer som renhållaren anlitar för ändamålet, om inte annat
särskilt anges i dessa föreskrifter.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade
med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
5 § Avfallsnämnden informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och
konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.
6 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4–6 §§ miljöbalken, föreskrifter om att
avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall som
utförs genom kommunens försorg. Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att återanvändning,
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Betalning och information
7 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som
utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med
stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera
den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för
avfallshantering.
9 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål meddela renhållaren om
ändrade ägarförhållanden eller annan förändring av betydelse för fastighetens avfallshantering.

Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar.
Sortering av avfall
10 § Den som innehar avfall under kommunalt ansvar ska sortera ut avfallsslag i enlighet med 34–56
§§ och hålla det skilt från annat avfall.
11 § Fastighetsinnehavare ska skapa möjligheter för insamling av avfall i enlighet med 31 §, 34 §
och 38 §.

Skyldighet att överlämna avfall
12 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa
föreskrifter. Hämtningsintervall och utformning av behållare samt utrustning ska motsvara behovet
av borttransport.
Utsorterade avfallsslag hanteras och lämnas enligt vad som framgår av 34–56 §§.
13 § För fastigheter anslutna till en kommunalt ägd sopsug ska denna användas för överlämning av
kommunalt avfall under kommunens ansvar.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
Anskaffande och ägande
14 § I de fall renhållaren äger och tillhandahåller sopsugsanläggning ansvarar renhållaren för
anläggningen fram till fastighetsgräns. Fastighetsinnehavare äger och ansvarar för den del av
anläggningen som är belägen inom fastigheten.
15 § De behållare som är godkända i kommunen framgår av bilaga 2.
16 § Ansvar för anskaffande och installation av behållare framgår av bilaga 2.
17 § Fastighetsinnehavare ansvarar för anskaffande och installation av övrig inom fastigheten
förekommande utrustning och utrymmen för avfallshanteringen.
Anläggande
18 § Behållare, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska utformas och anordnas så att
kraven på god arbetsmiljö uppfylls samt att risk för driftavbrott och olycksfall minimeras.
Behållare, utrustning och utrymmen för avfallshantering ska medge hantering och möjliggöra
hämtning med den utrustning och de hämtningsfordon som används i kommunens insamlingssystem.
Samråd med renhållaren ska ske innan ett maskinellt insamlingssystem tas i bruk.
Behållare och annan utrustning ska vara tillslutna på ett barnsäkert sätt och försedda med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till behållarens eller utrustningens beskaffenhet och
belägenhet.
Rengöring och tillsyn
19 § Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nyttjanderättshavare har ansvar för underhåll,
rengöring och tillsyn av behållare enligt bilaga 2.
Fastighetsinnehavare ansvarar för underhåll och rengöring av övrig utrustning och de utrymmen som
används för avfallshanteringen. Regelbunden service ska ges för att förebygga störningar gällande
funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande utrustning och utrymmen ska skötas så att
kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risk för driftavbrott och olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning
Tillträde för renhållaren
20 § Renhållaren och dennes upphandlade entreprenörer ska ha tillträde till de utrymmen i
fastigheten där avfallet ska hämtas. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran tillhandahållas
renhållaren eller renhållarens entreprenörer. Ändringar ska skyndsamt meddelas renhållaren.
Emballering av avfall under kommunalt ansvar samt placering av behållare
21 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och
utrymmet är avsedd.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens insamlingssystem.
22 § Avfallet ska vara emballerat på sådant sätt att det inte sprids, orsakar skada, arbetsmiljöproblem
eller annan olägenhet.
23 § Behållare får inte fyllas mer än att de kan stängas. De får inte heller vara så tunga att det blir
uppenbara svårigheter att hantera dem eller att andra arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare
bör vara fria från snö och is vid hämtningstillfället.
24 § Behållare ska vara uppställda så att hantering kan ske med de hämtningsfordon som används i
kommunens insamlingssystem.
Avfall som uppsamlas i kärl vid en- och tvåbostadshus ska placeras på lämplig plats vid
fastighetsgränsen i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats.
Hämtningsområde
25 § Stockholms kommun utgör ett hämtningsområde.
Hämtställe
26 § På hämtställe får endast läggas sådant avfall som hämtstället är avsett för.
27 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en
överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.
28 § Anvisning av plats görs av avfallsnämnden.
Avfallsnämnden kan anvisa plats för hämtning utanför den fastighet där avfallet uppkommer under
förutsättning att:
-

-

Godtagbara hämtningsförhållanden inte kan uppnås inom fastigheten,
möjlig plats finns att anvisa inom skäligt avstånd,
kommunen har rådighet över platsen, samt
att det i övrigt bedöms lämpligt.

Hämtnings- och transportvägar
29 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- eller
tömningsplats hålls i farbart skick.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad
och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som
normalt används i hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna
avfallet på plats som överenskommits med renhållaren eller anvisats enligt 28 §.
30 § Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavare ska se till att den väg som kärl och/eller
säckkärra behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att de utan svårighet kan
förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Hämtningsintervall och hantering av avfall under kommunens ansvar
Restavfall
31 § Hämtning av restavfall sker normalt måndag till fredag i nedan angivna omfattning.
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Från en- och tvåbostadshus sker hämtning en gång varannan vecka. Renhållaren
tillhandahåller även hämtning en gång per vecka.
Från en- och tvåbostadshus med godkänd gemensamhetslösning med kärl eller säck sker
hämtning minst en gång per vecka.
Från en- och tvåbostadshus med godkänd gemensamhetslösning där maskinella system
används sker hämtning minst en gång varannan vecka.
Från flerbostadshus och verksamheter med kärl eller säck sker hämtning minst en gång per
vecka.
Från flerbostadshus och verksamheter med maskinella system sker hämtning minst en gång
varannan vecka. I de fall hämtning av avfall sker i sluten behållare, exempelvis sluten
container som körs med containerhanterande fordon, tillåts hämtning minst en gång var
fjärde vecka.
Från anläggning som inte kan hänföras till någon av ovan angivna kategorier sker hämtning
i den omfattning som kommunen bestämmer.

Utsträckt hämtningsintervall
32 § En- och tvåbostadshus med abonnemang för hämtning av separat utsorterat matavfall i kärl
eller vid intygande av installerad köksavfallskvarn i fastigheten kan efter beställning till renhållaren
få restavfallet hämtat var fjärde vecka.
33 § En- och tvåbostadshus har möjlighet att avboka upp till sex hämtningar av restavfallet per år.
Hämtning måste dock ske minst var sjätte vecka.
Matavfall
34 § Utsortering av matavfall är obligatoriskt och ska lämnas till renhållarens insamlingssystem för
matavfall.
35 § Hämtning av utsorterat matavfall sker normalt måndag till fredag i nedan angivna omfattning.
a.
b.

Från en- och tvåbostadshus sker hämtning minst en gång varannan vecka.
Från en- och tvåbostadshus med godkänd gemensamhetslösning sker hämtning minst en
gång varannan vecka.

c.
d.
e.

Från flerbostadshus och verksamheter där det utsorterade matavfallet hanteras i kärl sker
hämtning minst en gång varje vecka.
Från flerbostadshus och verksamheter där det utsorterade matavfallet hanteras i maskinella
system sker hämtning minst en gång varannan vecka.
Pumpbart matavfall i tank och kombitank hämtas minst en gång var fjärde vecka.

36 § För att säkerställa att matavfallet sorterats rätt får renhållaren genomföra regelbundna
stickprovskontroller.
37 § Hushåll får sortera ut matavfall, som mals i köksavfallskvarn och sedan släpps till avloppsnätet,
i enlighet med allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och
Huddinge, ABVA.
Grovavfall
38 § Fastighetsinnehavare av flerbostadshus har ansvar för att minst två gånger årligen erbjuda en
tjänst för hämtning av grovavfall från boende i fastigheten. Hämtning sker efter beställning, genom
renhållarens upphandlade grovavfallsentreprenörer.
Sådan tjänst för grovavfall ska ordnas inom eller i anslutning till fastigheten, och ska ske utöver de
publika tjänster för grovavfall som renhållaren tillhandahåller.
Farligt avfall, elavfall och batterier får inte förekomma i grovavfallet.
39 § Enskilda hushåll får även transportera och lämna sitt eget utsorterade grovavfall vid de
återvinningscentraler som finns i kommunen eller vid annat ställe som anvisats av renhållaren. Vid
lämning av grovavfall ska renhållarens anvisningar följas.
Trädgårdsavfall
40 § Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall och lämnas till
kommunens insamlingssystem för trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall får också tas omhand enligt 70 §.
Farligt avfall
41 § Farligt avfall ska hållas skilt från övrigt avfall och lämnas till kommunens eller producenternas
insamlingssystem för farligt avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om
innehåll.
42 § Hushållens farliga avfall som inte omfattas av producentansvar kan även lämnas inom
fastigheten under förutsättning att insamling sker enligt gällande regelverk. Fastighetsnära hämtning
av farligt avfall sker efter beställning, genom entreprenör upphandlad av renhållaren.
Särskilt om konsumentelavfall och batterier
43 § Konsumentelavfall och bärbara batterier omfattas av producentansvar. Det ska hållas skilt från
övrigt avfall så att det kan hanteras separat.
44 § Konsumentelavfall och bärbara batterier ska lämnas till producenternas insamlingssystem.
Hushållens konsumentelavfall och bärbara batterier kan även lämnas inom fastigheten under
förutsättning att insamling sker enligt gällande regelverk. Fastighetsnära hämtning av
konsumentelavfall sker efter beställning, genom entreprenör upphandlad av renhållaren.

45 § Bilbatterier och större blybatterier omfattas av producentansvar. De ska hållas skilda från övrigt
avfall och ska lämnas till producenternas insamlingssystem.
Särskilt om läkemedelsavfall och förbrukade kanyler
46 § Läkemedelsavfall omfattas av producentansvar och ska hållas skilt från övrigt avfall.
47 § Läkemedelsavfall ska lämnas till apotek som hanterar receptbelagda läkemedel. Undantag görs
för cytostatika och cytotoxiska läkemedel som ska lämnas till renhållarens bemannade
insamlingssystem för farligt avfall. Cytostatika och cytotoxiska läkemedel klassas som farligt avfall
och måste således hållas skilt från övriga läkemedel och andra sorters farligt avfall.
Skärande, stickande eller smittförande avfall såsom förbrukade kanyler ska lämnas till apotek som
hanterar receptbelagda läkemedel. Förbrukade kanyler ska lämnas in i för ändamålet avsedd
behållare som tillhandahålls av apotek eller motsvarande som renhållaren har avtal med.
Förpackningar och övrigt avfall med producentansvar
48 § Hushåll och andra användare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive förordning om
producentansvar, sortera ut det avfall som omfattas av producentansvar och lämna avfallet till de
insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.
Vid fastighetsnära insamling av avfall som omfattas av producentansvar, exempelvis förpackningar,
sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de
tillstånd och avtal som krävs av producenterna.
Returpapper
49 § Returpapper ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen.
Döda sällskapsdjur
50 § Döda sällskapsdjur får inte lämnas i behållaren för restavfall.
51 § Döda sällskapsdjur ska lämnas till veterinär eller till avfallsanläggning som har rätt att ta emot
döda sällskapsdjur.
52 § Mindre sällskapsdjur medges undantag från 51 § och får grävas ner på egen fastighet i enlighet
med miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
Fettavskiljare
53 § Fettavskiljare, ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan
tömningsanordning ska lätt kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.
54 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Finns anläggningen på
båt, fartyg, pråm eller liknande flytetyg svarar ägaren för anläggningens skötsel och underhåll.
55 § Tömning av fettavskiljare sker genom entreprenör upphandlad av renhållaren.
a. Fettavskiljare ska tömmas minst en gång var fjärde vecka.
b. Renhållaren tillhandahåller även hämtning var sjätte och var åttonde vecka om
särskild överenskommelse finns.

Fett, frityrolja och liknande
56 § Enskilda hushåll ska lämna överbliven matolja och fett i sluten behållare till kommunens
insamlingssystem för farligt avfall. Behållarens vikt får inte överstiga 15 kg.
Mindre mängder fett kan även läggas i behållaren för restavfallet, under förutsättning att fettet
samlats upp i behållare med tätslutande lock.
Enskilda avloppsanläggningar
57 § Hämtning av latrin sker, efter särskild beställning, genom entreprenör upphandlad av
renhållaren.
58 § I de fall då fastighet, båt, fartyg, pråm eller liknande flytetyg i hamn saknar anslutning till
avloppsanläggning ska latrin samlas upp i latrinbehållare eller flyttbar torrtoalett. Permanent
användning av flyttbar torrtoalett och liknande är inte tillåtet.
59 § Slutna tankar och slamavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller
annan tömningsanordning ska lätt kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.
60 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Finns anläggningen på
båt, fartyg, pråm eller liknande flytetyg svarar ägaren för anläggningens skötsel och underhåll.
61 § Tömning av slutna tankar och slamavskiljare sker genom entreprenör upphandlad av
renhållaren. Tömning ska ske i minst nedan angivna omfattning.
a.
b.

Slutna enskilda tankar ska tömmas minst en gång per år.
Slamavskiljare ska tömmas minst en gång vartannat år.

Avvikelser från ordinarie hämtning
62 § Utebliven hämtning till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse utförs
skyndsamt och så snart det är möjligt för renhållaren.
63 § Avfall som blir kvar i behållare efter tömning, till exempel fastfruset eller hårt packat avfall,
har renhållaren ingen skyldighet att ta loss.
64 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så som överfulla behållare, förekomst av
åtskilliga extra säckar eller felsorterat matavfall har renhållaren rätt att justera abonnemanget så att
det motsvarar rådande förhållanden på hämtstället.

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter
65 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än
kommunalt avfall. För kommunalt avfall från verksamheter gäller 10–55 §§ om inte annat anges i
dessa föreskrifter.

Annat avfall än kommunalt avfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet
66 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat
avfall än kommunalt avfall ska vid begäran av renhållaren lämna de uppgifter om arten,

sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
67 § Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift till
kommunen om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen. Uppgifterna ska lämnas
till avfallsnämnden.

Undantagsregler
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
68 § Anmälan eller ansökan om kompostering eller annat omhändertagande av avfall under
kommunalt ansvar inom den fastighet där avfallet uppkommit handläggs av ansvarig nämnd enligt
vad som anges nedan.
Anmälan eller ansökan ska göras av den som vill ha undantag. Ansökan eller anmälan prövas av
miljö- och hälsoskyddsnämnden, med undantag av 74 - 75 §§ och 77 § som prövas av
avfallsnämnden.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell
påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Av anmälan eller ansökan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade
avfallsmängderna.
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst kommunalt avfall.
69 § Kommunalt avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 70–72
§§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
70 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast under vecka 18 och
vecka 40 samt på Valborgsmässoafton om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det inte strider
mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, eldningsförbud till skydd mot
brand utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, förbud och
restriktioner enligt annan författning samt brandriskvarning måste således beaktas.
71 § Kompostering av matavfall och liknande avfall inom den fastighet där avfallet uppkommit får
ske efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och
på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge
utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
72 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden,
medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller
liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om

omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av
anläggningen.
Dispens från obligatorisk utsortering av matavfall
73 § En fastighetsinnehavare kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om det
föreligger särskilda skäl medges dispens från kravet om utsortering av matavfall i enlighet med 34 §.
Gemensamma avfallsbehållare
74 § Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till
avfallsnämnden medges rätt att använda gemensam behållare för restavfallet. Medgivande kan ges
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
En av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna ska förbinda sig att ansvara för
uppställningsplats.
Medgivande om gemensam avfallsbehållare för restavfall kan återkallas om avfallsnämnden
konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.
75 § Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har efter ansökan till
renhållaren rätt att dela behållare för matavfall. Medgivande kan ges under förutsättning att
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.
En av fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna ska förbinda sig att ansvara för
uppställningsplats.
Medgivande om gemensam avfallsbehållare för matavfall kan återkallas om avfallsnämnden
konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.
76 § Två eller flera närliggande fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare har möjlighet att dela
behållare för trädgårdsavfall utan särskild anmälan.
Uppehåll i hämtning
77 § Ansökan om uppehåll i hämtning ska göras till avfallsnämnden senast en månad före den
avsedda uppehållsperioden. Uppehåll i hämtning av restavfall medges för maximalt ett år per
ansökningstillfälle.
Medgivande om uppehåll i hämtning kan återkallas om avfallsnämnden konstaterar att
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.
a. Uppehåll i hämtning av restavfall från en- och tvåbostadshus kan efter ansökan till avfallsnämnden
medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader.
I de fall hämtning av restavfall sker genom godkänd gemensamhetsanläggning medges däremot inte
uppehåll i hämtning.
b. Uppehåll i hämtning av restavfall från flerbostadshus kan efter ansökan till avfallsnämnden
medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra veckor.

c. Uppehåll i hämtning av restavfall från en verksamhet kan efter ansökan till avfallsnämnden
medges om verksamheten inte kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst fyra
veckor.
Eget omhändertagande och dispens från skyldigheten att överlämna avfall under
kommunalt ansvar till kommunen
78 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får med stöd av 15 kap. 25 § miljöbalken, om det finns
särskilda skäl och under förutsättning att avfallet kan hanteras på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt, ge dispens från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken, som innebär att avfall under
kommunalt ansvar inte får hanteras av annan än kommunen eller den som kommunen anlitar.
_______________________________________________________________________________

Övergångsbestämmelser
1. Bestämmelsen om obligatorisk utsortering av matavfall i 34 § tillämpas från och med
a. den 1 januari 2023 för hushåll och övriga verksamheter i
b. den 1 juli 2024 för flerbostadshus med abonnemang på 240 liters säck samt där
insamling sker via mobil eller stationär sopsug utan separat nedkast för matavfall.

För verksamheter med matservering som serverar fler än 25 portioner per dag trädde obligatorisk utsortering
av matavfall i kraft den 1 januari 2021.
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Riktlinje för
informationssäkerhet
i Stockholms stad
Beslutad av kommunfullmäktige 2022-xx-xx

Om denna riktlinje
Denna riktlinje är en del
av Stockholms stads
kvalitetsprogram
och reglerar arbetet
med informationssäkerhet inom samtliga
nämnder och bolag
i  Stockholms stad.

Denna riktlinje är en del av Stockholms stads kvalitetsprogram och
reglerar arbetet med informationssäkerhet inom samtliga nämnder och
bolag (nedan kallade nämnder och styrelser) i Stockholms stad (nedan
benämnt staden). Området informationssäkerhet berörs även i styrdokument rörande säkerhet.
Riktlinjen består dels av övergripande mål och principer för informationssäkerhetsarbetet och som beskrivs i detta dokument, dels av ett antal
fördjupade tillämpningsanvisningar inom särskilda områden, exempelvis
informationsklassning eller åtkomsthantering.
Riktlinjen beslutas av kommunfullmäktige och utgör en central del
i  stadens ledningssystem för informationssäkerhet.
Tillämpningsanvisningar beslutas av kommunstyrelsen eller av den
kommunstyrelsen delegerat rätten att fatta beslut om dessa till.

Bakgrund och syfte
med riktlinjen
Stadens kvalitetsarbete syftar till att öka kvaliteten i genomförandet av
det kommunala uppdraget och samtidigt möta dagens och morgondagens
utmaningar. Det ställer krav på att staden utför ett grundläggande och
systematiska informationssäkerhetsarbete i alla sina verksamheter.
Denna riktlinje anger kommunfullmäktiges direktiv för detta arbete.
Arbetet ska i sin tur bidra till att staden upprätthåller trygghet och förtroende hos medborgare, näringsliv och besökare, men också att lagar,
förordningar och riktlinjer efterlevs.
Dagens informationssamhälle har lett till att grundläggande samhällsfunktioner är beroende av information i digitala tjänster. Detta beroende
innebär i sin tur risker. Därför har kraven på skydd för information skärpts
avsevärt genom lagstiftning, exempelvis dataskyddförordningen och
NIS-direktivet1 samt regeringens strategi på nationell nivå. Både stadens
ambitioner och svensk lagstiftning förutsätter en ändamålsenlig informationssäkerhet i stadens nämnder och styrelser.
1 NIS (Directive on Security on Network and Information Systems) är ett EU-direktiv som
implementeras genom svensk lagstiftning i Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga
och digitala tjänster. Lagen trädde i kraft 2018 och syftar till att uppnå en hög gemensam nivå
av  säkerhet i  nätverk och informationssystem inom EU.
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Stockholm har som ambition att genom digitalisering skapa bättre kvalitet
i stadens tjänster, frigöra personalens tid, minska miljöpåverkan och uppnå
en mer kostnadseffektiv handläggning av ärenden. Om informationen
innehåller fel, inte går att komma åt eller hamnar i fel händer kan inte trygghet, effektivitet och innovation uppnås i samma utsträckning. Därför
måste stadens nämnder och styrelser arbeta systematiskt med informationssäkerhet i sina verksamheter.

Definitioner
Informationssäkerhet är ett teknikneutralt begrepp vilket innebär skydd av
information, oavsett om den är muntlig, pappersbunden eller digital. Med
informationssäkerhet avses att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt
mottagare vid rätt tillfälle.
Skyddet avser därför att upprätthålla informationens:
■

konfidentialitet

■

riktighet

■

tillgänglighet

Begreppet konfidentialitet ska ses i ett vidare perspektiv och omfattar
både personlig integritet för enskilda och sekretess enligt offentlighetsoch sekretesslagens mening, men även andra krav på att information inte
ska komma obehöriga till del.
Med begreppet riktighet avses att information som hanteras ska vara
oförvanskad och skyddad från otillåten manipulering. Dataskyddsförordningens grundläggande princip om riktighet har vidgat betydelsen av
begreppet. Begreppet omfattar numera även att informationen ska vara
riktig i den meningen att den är tillförlitlig och korrekt. Det innebär bland
annat att rätt uppgifter hämtas från rätt datakälla för att användas i avsett
syfte. Det innebär även att felaktiga uppgifter ska rättas vid behov.
Begreppet tillgänglighet omfattar, förutom tillgång till information vid
en given tidpunkt, även tillgänglighet över tid kopplat till bevarande och
gallringsplaner enligt arkivbestämmelser.
Likaså är spårbarhet en nödvändig del av informationssäkerhetsarbetet.
Med spårbarhet menas möjligheten att i efterhand följa aktiviteter som är
vidtagna med informationen, exempelvis att en person haft åtkomst till
eller ändrat viss skyddsvärd information.
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Dataskydd innebär skydd av personuppgifter enligt kraven i dataskyddsförordningen. Dataskydd är en del av informationssäkerhetsarbetet i staden.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete är det arbete som ska utföras inom
nämnder och styrelser för att skapa det skydd och den goda informationskvalitet som verksamheten behöver för att utföra sitt uppdrag. Arbetet utförs
inom tre områden; organisatorisk säkerhet, it-säkerhet och fysisk säkerhet.
Organisatorisk säkerhet omfattar bland annat att roller, ansvar och arbetsuppgifter är definierade av verksamheten. Det omfattar även fastställda
processer, rutiner och styrdokument som stödjer medarbetare att utföra
informationssäkerhetsåtgärder i det dagliga linjearbetet.
It-säkerhet omfattar de tekniska åtgärder som ska vidtas som en följd av att
viss information hanteras i en it- tjänst, till exempel virusskydd, tekniska
filter mot bluff-mail och kryptering.
Fysisk säkerhet omfattar de fysiska åtgärder som ska vidtas som en följd av
att information behöver skyddas, med exempel begränsat tillträde till vissa
byggnader, säkerhetsskåp eller kylsystem för servrar.

Avgränsning

Den verksamhet och informationshantering som träffas av säkerhetsskyddslagen omfattas inte av kraven i denna riktlinje. För sådan hantering
gäller Säkerhetsskyddslagen samt av staden beslutade styrdokument för
området.

Beskrivning av Stockholms stads ledningssystem
för informationssäkerhet
Stadens ledningssystem för informationssäkerhet sätter ramarna för hur
staden styr, genomför och följer upp informationssäkerhetsarbetet.
Ledningssystemet för informationssäkerhet består av flera delar. Dels av
styrdokument som är stadsövergripande och gäller för samtliga verksamheter. Dels av lokalt framtagna styrdokument som enbart gäller för den
egna verksamheten. En beskrivning av de stadsövergripande styrdokumenten följer nedan.
■

Riktlinje för informationssäkerhet (detta dokument). Styrdokumentet
anger kommunfullmäktiges direktiv för stadens informationssäkerhetsarbete.

■

Riktlinjen kompletteras med tillämpningsanvisningar som detaljerar
krav för olika delområden i informationssäkerhetsarbetet, exempelvis
informationsklassning eller behörighetshantering. Tillämpningsanvisningarna beslutas var och en för sig av kommunstyrelsen eller av den
kommunstyrelsen delegerat rätten att fatta beslut om dessa till.

■

Metodstöd, handböcker, mallar, utbildningsmaterial och liknande som
ger stöd för olika analyser och aktiviteter som ska utföras i nämnder
styrelser.

It-tjänst används som samlingsnamn i riktlinjen och omfattar exempelvis
it-system, it-tjänster, it-infrastruktur, it-plattformar, IoT (Internet of Things),
molntjänster, sensorer, styrsystem (OT) och datakommunikation.

Informationssäkerhetsarbetet ska alltid utföras
med hänsyn tagen till
stadens övergripande
mål samt till nämnders
och styrelsers egna
verksamhetsuppdrag.

Tillämpning av standard för informationssäkerhetsarbetet
Stadens inriktning är att informationssäkerhetsarbetet inom nämnder
och styrelser ska utgå från den internationella standarden SS-ISO/IEC
27001/2. Informationssäkerhetsarbetet ska alltid utföras med hänsyn
tagen till stadens övergripande mål samt till nämnders och styrelsers
egna verksamhetsuppdrag.
Omfattning och avgränsningar för riktlinjen
Samtliga nämnder och styrelser i staden ska tillämpa denna riktlinje inklusive tillhörande tillämpningsanvisningar för all informationshantering.
Dessa gäller för samtliga anställda, samt för externa uppdragstagare som
leverantörer och konsulter.
Riktlinjen ska tillämpas i befintlig informationshantering och i samband
med förändringar, utvecklingsarbete och upphandlingar.

En beskrivning av lokalt framtagna styrdokument följer nedan. Nämnder
och styrelser ansvarar för att de lokala styrdokumenten upprättas för den
egna verksamheten.
■

En lokal anvisning som beskriver hur de övergripande reglerna för
informationssäkerhetsarbetet tillämpas lokalt i den egna verksamheten
(exempelvis hur den lokala informationssäkerhetsorganisationen ser ut,
dess mandat och resurser, vem som ansvarar för att ta fram lokala styrdokument, hur arbetet följs upp med mera).

■

Lokala styrdokument och informationssäkerhetsrutiner, exempelvis en
incidentrutin, som är anpassade för specifika behov i verksamheten.

Stockholms stads barn, elever och studerande i skolväsendet omfattas av
regelverket i den utsträckning det är tillämpbart.
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Verksamheten ska
arbeta med att identifiera, bedöma och följa
upp de informationssäkerhetsrisker som kan
uppstå i  verksamhetens
informationshantering.

Riskbaserat informationssäkerhetsarbete
För att upprätthålla ett informationssäkerhetsarbete som är aktuellt över tid
ska nämnder och styrelser ha ett riskbaserat förhållningssätt i sitt informationssäkerhetsarbete. Det innebär att verksamheten ska arbeta med att
identifiera, bedöma och följa upp de informationssäkerhetsrisker som kan
uppstå i verksamhetens informationshantering, exempelvis i linjeverksamheten eller hos externa leverantörer. Riskarbetet ska både genomföras
tidigt i ett utvecklingsarbete så väl som i det löpande arbetet.
Ansvarsfördelning för informationssäkerhet

Nedan följer de övergripande principer för roller och ansvar som gäller
för stadens informationssäkerhetsarbete. Ansvarsfördelningen beskrivs
i  detalj i tillämpningsanvisningen för roller och ansvar.

it-tjänsten, exempelvis en förvaltningsledare eller en it-leverantör, men
att ansvaret för att de tekniska säkerhetskraven har implementerats aldrig
kan överlämnas till en annan part.

Vägledande mål och principer
Nämnder och styrelser ska bedriva informationssäkerhetsarbetet på ett
systematiskt och riskbaserat sätt och vägledas av följande mål och principer.
■ Ansvaret för informationssäkerhet är känt och accepterat. Roller med
ansvar för informationssäkerhet har ledningens stöd och mandat för
att kunna utöva ansvaret.
■

Säkerhetsnivå och inriktning för arbetet bygger på riskanalyser och
informationsklassningar.

■

All information och alla it-tjänster har en ägare. Ägare av informationen
respektive ägare av it-tjänster ansvarar för att dessa skyddas i enlighet
med kraven i denna riktlinje samt kraven från genomförd klassning och
riskanalys.

■

Rätt information finns tillgänglig för rätt mottagare vid rätt tidpunkt
på ett spårbart sätt. Den princip som styr vilken information som en
mottagare får tillgång till är att tillgång endast ges då arbetsuppgifterna
motiverar det samt att sekretessregler tillåter det.

■

Arbetet med dataskydd är integrerat i det generella informationssäkerhetsarbetet.

■

Informationssäkerhetsarbetet i nämnder och styrelser är utformat så att
det tar hänsyn till de skiftande krav, behov och lagstiftning som gäller
i  olika verksamheter.

■

Det finns en positiv säkerhetskultur som uppmuntrar engagemang hos
alla anställda och övriga som denna riktlinje gäller, och bidrar till att
regler efterlevs och ständig förbättring av informationssäkerheten uppnås. Samtliga medarbetare genomgår årligen de obligatoriska utbildningar för informationssäkerhet som är beslutade.

Ansvar för stadsgemensam styrning av informationssäkerhet

Ytterst är det kommunfullmäktige som ansvarar för de stadsövergripande
direktiven för informationssäkerhetsarbetet genom denna riktlinje.
Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska ledningen och samordningen av det stadsövergripande informationssäkerhetsarbetet. Kommunstyrelsen fattar också beslut om tillämpningsanvisningar.
Ansvar för tillämpning av reglerna i nämnder och styrelser

Nämnder och styrelser ansvarar för att det bedrivs ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete i den egna verksamheten, samt att
reglerna i denna riktlinje och tillhörande tillämpningsanvisningar tillämpas.
Förvaltnings- och bolagschef ansvarar för den operativa styrningen, resurstilldelningen och uppföljningen av det lokala informationssäkerhetsarbetet.
Samtliga medarbetare, och övriga som denna riktlinje gäller, exempelvis
leverantörer och konsulter, ska följa gällande regler avseende informationssäkerhet och verka för en god säkerhetskultur.
Informationsägare

Informationsägare är den nämnd/styrelse som ansvarar för att den information som verksamheten hanterar är riktig och tillförlitlig samt ansvarar
för hur informationen hanteras och sprids. Förvaltnings- eller bolagschef är
nämndens/styrelsens operativa informationsägarrepresentant i linjen.
Informationsägaren ansvarar för att verksamhetens krav på informationssäkerhet fastställs genom informationsklassning. Informationsägaren
ansvarar för att resultatet från informationsklassningen tas om hand och
efterlevs. Det innebär exempelvis att tekniska säkerhetskrav från informationsklassningen kan överlämnas till den som förvaltar den tekniska
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Uppföljning
Stadens arbete med informationssäkerhet ska följas upp genom både
interna granskningar och genom externa revisioner av oberoende part.
Uppföljningen ska ske såväl inom samtliga nämnder och bolagsstyrelser
som på stadsövergripande nivå. Stadens beslutade processer för internkontroll ska följas.

Stadens arbete med
informationssäkerhet
ska följas upp genom
både interna granskningar och genom
externa revisioner av
oberoende part.

Fördjupade tillämpningsanvisningar
Denna riktlinje kompletteras av ett antal fördjupande tillämpningsanvisningar inom ett antal områden, exempelvis inom informationsklassning,
identitet och åtkomst samt incidenthantering.
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Kvalitetsprogram
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Sammanfattning
Stockholms stad ska tillhandahålla service och tjänster som håller hög kvalitet, för så väl
dagens som morgondagens stockholmare. För att nå dit krävs ett systematiskt kvalitetsarbete, som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Det är bakgrunden till detta kvalitetsprogram, som gäller hela staden och dess verksamheter. Kvalitetsprogrammet ska ge alla verksamheter vägledning och en gemensam förståelse för stadens
ambitioner inom det systematiska kvalitetsarbetet. Programmet är stadens styrande dokument för kvalitetsarbetet. Det tydliggör vilket ansvar olika nivåer inom staden (kommunstyrelsen, nämnder och styrelser, chefer och medarbetare) har för kvaliteten.
Ett viktigt förhållningssätt i stadens kvalitetsarbete är att anamma målgruppernas synsätt.
Staden ska inte bara ha stockholmarna i fokus, vi ska ha deras fokus. Något som kräver att
vi är lyhörda och för en aktiv dialog med målgrupperna. Staden ska också ha en helhetssyn
på kvalitetsarbetet, vilket innebär att enskilda verksamheter ska se till det som är bäst för
stockholmarna och staden i sin helhet. Kvalitetsarbetet ska vara hållbart och vi strävar efter
en öppenhet i kvalitetsarbetet, där vi samarbetar, delar information med andra och värdesätter mångfald, nytänkande och förslag.

Staden ska inte bara ha
stockholmarna i  fokus,
vi ska ha deras fokus.

Stadens medarbetare är de viktigaste resurserna i kvalitetsarbetet. Alla medarbetare ska
kunna bidra, vilket ställer krav på handlingsutrymme och mandat för inflytande och
också förutsätter ett modigt och lyhört ledarskap. Staden är en lärande organisation.
Kompetenta medarbetare som ständigt utvecklar sig är avgörande för kvaliteten i stadens verksamheter.
Staden har identifierat sex fokusområden som är särskilt viktiga att beakta i kvalitetsutvecklingen:
■

En god informationshantering, där data används för att kunna anpassa tjänster efter
stockholmarnas behov och staden säkerställer att integriteten inte äventyras.

■

En medveten finansiering av utvecklingsprojekt, där kostnaderna vägs upp av den besparing som projektet innebär.

■

Att staden kan ta tillvara leverantörers och utförares potential, bland annat genom att
främja innovationer i upphandlingar.

■

En aktiv och målstyrd dialog med stockholmarna, där nya dialogformer används för att
möjliggöra mångfald.

■

Utveckling i strategiska partnerskap med akademi, näringsliv och andra aktörer, så att
forskningsresultat kommer till nytta.

■

Att staden fortsätter att utveckla effektiva och stödjande metoder samt skapar
mötesplatser för idéutbyte.

Förändringstakten i samhället är hög. För staden är det nödvändigt att följa med i utvecklingen och leva upp till de allt större förväntningar som stockholmarna ställer. Innovation
och digitalisering har därför blivit allt viktigare delar i kvalitetsarbetet. Till skillnad från det
mer kontinuerliga utvecklingsarbetet skapar innovation något som är väsentligt nytt och
värdeskapande. Det kan vara en liten förändring, eller ett radikalt annorlunda sätt att leverera tjänster och service på. När staden skapar nya tjänster och arbetssätt gör vi det ofta
genom att införa digitala lösningar. Genom digitalisering kan staden förenkla för stockholmarna, och även för medarbetarna, vilket bidrar till ökad kvalitet.
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1.	Stockholms stads kvalitetsprogram
Stockholms stad har ett viktigt samhällsuppdrag. Och Stockholms stad det är vi – över
40  000 medarbetare tillsammans med våra leverantörer och utförare som jobbar för
stockholmarna. Det staden gör har betydelse för en miljon invånare, och för alla andra
som verkar och vistas i Stockholm. Vårt arbete bidrar till livskvalitet och gör skillnad i
människors vardag.
Stockholms stad det är
vi – över 40  000 medarbetare tillsammans
med våra leverantörer
och utförare som jobbar
för stockholmarna.

Därför har staden högt ställda ambitioner och tar uppdraget på stort allvar. Det ska vara
både rättssäkert och enkelt att ta del av stadens tjänster och service, och det ska vara lätt att
göra rätt i mötet med staden. Invånare och företagare ska ha förtroende för att staden alltid
gör sitt yttersta för att tillhandahålla hög kvalitet. Vår omtanke omfattar dagens stockholmare, men också framtida generationer. En väl fungerande och trygg tillvaro, i en attraktiv,
modern och tillgänglig stad, är goda mått på hur väl vi lyckas.
Stadens ambition kan sammanfattas:
Stockholms stad – med alla sina verksamheter – ska tillhandahålla service och tjänster som
är relevanta och av hög kvalitet för såväl dagens som morgondagens stockholmare.
För att nå dit behöver vi arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga
förbättringar, innovation och digitalisering.
Stockholm är på många sätt en fantastisk stad, men också en stad som står inför en rad utmaningar. Utvecklingen går snabbt. Vi lever i ett informationssamhälle, vilket för med sig
nya möjligheter och förväntningar från stockholmare, näringsliv och besökare. Detta ställer
höga krav på staden. Vi måste ompröva hur väl vi möter våra ambitioner och mål och säkerställa att vi är där vi vill vara för att kunna avgöra om vi ska förvalta eller tänka nytt. Eller
kanske till och med sluta göra saker som inte längre skapar värde. Den ständiga strävan efter
hög kvalitet för dem vi är till för, är den självklara drivkraften i stadens utvecklingsarbete.

Med begränsade resurser följer att staden behöver arbeta mer effektivt samt att prioriteringar måste göras. Kloka val förutsätter att vi som arbetar för stockholmarna både förstår och förutser deras behov och förväntningar, att vi har kunskap om vår samtid och
omvärld. Det förutsätter också att vi är nyfikna och väl orienterade i såväl tillgänglig som
ny teknik. Att vi intresserar oss för hur andra löser utmaningar och är öppna för de möjligheter som står till buds. Vidare behöver vi se den egna verksamheten i ett större sammanhang och i förhållande till den kommunala kompetensen, lagstiftningen och politiska
mål, så att vi gemensamt verkar för helheten. Stockholmarna ska kunna lita på att staden
förvaltar och utvecklar vårt samlade uppdrag ansvarsfullt. Och att stadens beslut är väl
avvägda, långsiktigt hållbara och alltid med stockholmarnas bästa för ögonen.
Vi behöver fortsätta utveckla vår förmåga att lyssna, och kunna kombinera ett aktivt
lyssnande – på medarbetare i staden och på stockholmarna – med en kontinuerlig
dialog och en hög grad av involvering. Vi ska vara öppna för att samverka med olika
aktörer – enskilda individer såväl som externa utförare, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Staden har i kraft av sin breda verksamhet och storlek både potential och ett
särskilt ansvar som en betydelsefull samhällsaktör, och kan ta en drivande roll när det
gäller att söka svar på samhällsutmaningar. Det är vårt ansvar att väga olika behov mot
varandra och att vara garanten för att de gemensamma tillgångarna hanteras klokt.

Vi ska vara öppna för
att samverka med
olika aktörer – enskilda
individer såväl som
externa utförare,
akademi, näringsliv
och civilsamhälle.

För att klara detta måste vi ha rätt förutsättningar på plats, med stabila processer och
strukturer som främjar en dynamisk och tillåtande kultur som bejakar nytänkande och
förändring. Yrkeskunnande och engagemang hos alla som arbetar för stockholmarna ska
tas tillvara. Detta är en utgångspunkt för kvalitetsarbetet. För ett aktivt och ansvarstagande
medarbetarskap krävs också stödet av ett lyhört, modigt och tillitsfullt ledarskap.

Digitalisering
Ständiga
förbättringar
Innovation

Ständiga förbättringar, innovation och digitalisering samverkar i stadens systematiska arbete med
att tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet.
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1.1

Därför behöver Stockholms stad ett kvalitetsprogram

Stockholms stads kvalitetsprogram ska ge alla verksamheter vägledning och en gemensam förståelse för stadens ambitioner inom det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska
hjälpa oss att ta vårt ansvar som kommun; att utveckla effektiva verksamheter som på ett
resurssmart och säkert sätt tillhandahåller tjänster av hög kvalitet. Programmet visar på
arbetssätt, och formulerar förhållningssätt som ger förutsättningar för ett framsynt kvalitetsarbete där medarbetarnas, stockholmarnas och andra aktörers engagemang tas tillvara.
Med programmet tas ett helhetsgrepp om kvalitetsfrågan och olika perspektiv knyts
samman och förklaras. Det visar på nyttoaspekter och ska bidra till en ökad tydlighet
för hur delar och processer samverkar och förhåller sig till varandra. Hela utvecklingsspektrumet, från de vardagliga förbättringarna, utveckling till innovation i framkant samt
hur möjligheterna med digitalisering och it kan tas tillvara, har sin plats i ett systematiskt
kvalitetsarbete. Det behöver förstås som en helhet. Där alla byggstenar sitter ihop och har
relevans för stadens syn på vad ett medvetet kvalitetsarbete innebär.

Kvalitet handlar om
värdeskapande i
relation till de resurser
vi förfogar över.

1.3

Stockholms stads kvalitetsprogram

Staden är till för många

Som kommun är vårt främsta fokus våra uppdragsgivare, det vill säga stockholmarna.
Men det är många andra som är beroende av våra tjänster, och som har en direkt eller
indirekt relation till staden som organisation eller som plats; besökare, företag, näringsliv, akademi, andra myndigheter, civilsamhället och leverantörer med flera. En och samma
person kan också möta staden i olika sammanhang och roller; exempelvis som förälder,
anhörig och företagare.
I kvalitetsprogrammet används samlingsbegreppet målgrupper för att ringa in alla dem
som stadens och dess verksamheter på ett eller annat sätt är till för. Vissa verksamheter
har till uppgift att ge koncernintern service, och då kan målgrupperna även finnas inom
staden. Varje verksamhet ska veta vilka de är till för, och vilka som påverkas av deras
beslut, agerande och kommunikation.

Som kommun är vårt
främsta fokus våra
uppdragsgivare, det
vill säga stockholmarna.
Men det är många
andra som är beroende
av våra tjänster, och
som har en direkt eller
indirekt relation
till staden […].

Stadens övergripande målsättningar beskrivs i visionen, budgeten och i Agenda 2030.
Kvalitetsprogrammet är ett komplement som ska ge ramar och stöd när vi prioriterar.
Programmet gäller samtliga stadens nämnder och styrelser. Det är stadens formella
styrdokument för kvalitetsarbetet som även styr stadens arbete med innovation, it och
digitalisering. Inom vissa områden finns kompletterande riktlinjer, tillämpningsanvisningar och handlingsplaner.

1.2 Kvalitet i Stockholms stad
Kvalitet handlar om värdeskapande i relation till de resurser vi förfogar över. Det kan dels
beskrivas som brukartillfredsställelsen – hur nöjda stockholmarna och andra är med den
service och de tjänster vi tillhandahåller. Dels som hur väl vi på verksamhetsnivå lyckas
klara uppdraget och anpassa driftskostnader för att nå de satta målen.
Vad som är hög kvalitet finns inget entydigt svar på i en stor och bred organisation som
Stockholms stad, utan varierar mellan olika verksamheter, över tid och från situation
till situation. Därför ska varje verksamhet, utifrån sina mål, formulera kvalitetsmått i de
tjänster och den service som den levererar.
Kvalitet i Stockholms stad handlar om
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■

att verksamheterna lever upp till målgruppernas behov och förväntningar

■

att verksamheterna uppnår mål, önskade resultat och effekter

■

att säkerställa likställighet, kontinuitet och förutsägbarhet

■

hur graden av måluppfyllelse står sig i förhållande till resursanvändning

■

i vilken utsträckning medarbetarna bidrar till kvalitet och förändring.
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2.	Det systematiska kvalitetsarbetet
Stockholms stads systematiska kvalitetsarbete bygger på ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Kvalitetsarbetet syftar till att öka kvaliteten
och möta dagens och morgondagens utmaningar.

Staden ska förvalta sitt
kommunala uppdrag
effektivt och med
respekt för skattebetalarnas pengar.
Det betyder att hushålla
med resurserna och
sträva efter att göra det
bästa utifrån de givna
förutsättningarna.

Staden ska förvalta sitt kommunala uppdrag effektivt och med respekt för skattebetalarnas
pengar. Det betyder att hushålla med resurserna och sträva efter att göra det bästa utifrån de
givna förutsättningarna. Samtidigt som stadens verksamheter ska arbeta för att upprätthålla
hög kvalitet, måste de ha kapacitet att förändras och utvecklas. För att lyckas med det krävs
förmåga till anpassning, och att kontinuerligt möta upp förändrade behov och förutsättningar. Det innebär också att staden ska värna om det som fungerar bra, och kunna avsluta
det som inte längre skapar värde. Vi ska kunna göra både stora och små förändringar,
använda befintlig kunskap och skaffa oss ny.
Ibland möter staden komplexa utmaningar och problem som kräver nya lösningar,
och därmed också ofta större inslag av innovation och digitalisering. Det kan till
exempel vara när:
■

det uppstår nya behov eller förutsättningar

■

verksamheten behöver förbättra måluppfyllelsen

■

stadens målgrupper har synpunkter på vår verksamhet

■

det blir stora förändringar i behovet av kompetensförsörjning

■

det finns teknik som gör att vi kan förbättra, förenkla och effektivisera

■

det fattas politiska beslut eller nya lagar införs

■

de ekonomiska förutsättningarna förändras

■

sociala faktorer förändras som påverkar exempelvis säkerhet och utanförskap.

2.1

Ständiga förbättringar är grunden i kvalitetsarbetet

Grunden i kvalitetsarbetet är ständiga förbättringar och utveckling. I det dagliga arbetet
strävar staden efter att optimera befintliga arbetssätt, processer, strukturer, ledning och
kompetenser. Ibland krävs det även att staden gör större förändringar, vilket ofta kräver
innovation och digitalisering.

Målstyrt arbete och ändamålsenliga processer
När staden arbetar med förbättringar och utveckling ska besluten bygga på fakta och
beprövade erfarenheter. Genom att ta reda på, analysera och dra slutsatser om resultat, får
staden en bild av hur målet kan nås. Ständiga förbättringar ställer krav på en genomtänkt
struktur och systematik för uppföljning och analys samt att medarbetare, målgrupper
och andra aktörer involveras för att ge insikter i förbättringsarbetet.
Viktiga komponenter i det systematiska kvalitetsarbetet är att planera, utföra, följa upp,
analysera och åtgärda. Dessa ingår i stadens integrerade system för ledning och styrning
av ekonomi och verksamhet (ILS). Ledningssystemet ILS hjälper staden att arbeta med
planering och uppföljning, samtidigt som det stödjer arbetet med ständiga förbättringar och
utveckling. När staden planerar i enlighet med ILS tar man fram verksamhetsspecifika mål
som svarar upp mot de politiska målen, och som fångar syftet med verksamheten. Målen
förtydligas med förväntade resultat som beskriver vad verksamheten vill uppnå under
året, och hur den arbetar för att uppnå målen på ett resurseffektivt sätt. Detta sammanställs
i  verksamhetsplanen och följs upp i tertialrapporter respektive verksamhetsberättelser.

Ledningssystemet
ILS hjälper staden att
arbeta med planering
och uppföljning, samtidigt som det stödjer
arbetet med ständiga
förbättringar och
utveckling.

Ibland behöver staden planera och genomföra samverkan eller utveckling som ett projekt;
med en tydligt definierad process, ett mer strukturerat stöd, och med särskilt avsatta resurser.
Det kan till exempel bli aktuellt när det vi ska göra involverar flera parter eller behoven av
utveckling är större.

An
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Genom att planera, utföra,
följa upp, analysera och åtgärda
arbetar Stockholms stad kontinuerligt
med att förbättra verksamheten.
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Intern kontroll minimerar
riskerna i verksamheten
genom att förebygga,
upptäcka och åtgärda
oönskade händelser
samt säkra tillgångar,
förhindra förluster och
oegentligheter.



Uppföljning och analys för kvalitetssäkring och utveckling

Nyttan skapas i verksamheten

För att ta reda på om staden uppnår sina mål krävs en strukturerad uppföljning och analys.
Vi behöver därför systematiskt samla in, strukturera och analysera information från olika
källor. Arbetet innefattar dialog med målgrupperna, jämförelser över tid och med andra
verksamheter, systematisk omvärldsbevakning samt analys om varför resultaten ser ut
som de gör. Det innefattar också att ta in och analysera synpunkter och klagomål. På så
sätt får staden ökad kunskap om verksamheten och kan dra slutsatser om vilka åtgärder
som behövs för att höja kvaliteten.

För att få ut effekterna av förändringsarbeten och projekt behöver resultaten tas om hand i
ordinarie verksamhet, och spridas till andra verksamheter inom staden. Det kan handla om
utbildning och förändringsledning för att införa och ta förändringen i bruk. Det gäller också
förvaltning av det som staden har utvecklat. En aktiv förvaltning handlar om att upprätthålla kvaliteten i processer, rutiner och system.

Intern kontroll minskar riskerna i verksamheten
För att staden ska kunna hålla fokus och säkra kvaliteten i arbetet behövs intern kontroll. Intern kontroll minimerar riskerna i verksamheten genom att förebygga, upptäcka
och åtgärda oönskade händelser samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter. Stadens arbete med riskhantering är en del i kvalitetsarbetet och ska vara integrerat i verksamhetens planering och uppföljning. Många verksamheter har dessutom
nationella krav på kvalitetsledningssystem som då ytterligare kompletterar stadens kvalitetsarbete.

Det systematiska kvalitetsarbetet

Sluta med det som inte längre ger nytta
Något som ofta glöms bort i kvalitetsarbetet är att sluta göra det som inte längre skapar
värde, eller som inte längre efterfrågas. När staden har utvecklat nya arbetssätt eller
infört nya system, kan vi inte samtidigt fortsätta arbeta som tidigare. Då gäller det att
prioritera de arbetssätt som bidrar till att optimera stadens resurser.

Hantera målkonflikter
En del av kvalitetsarbetet handlar om att hantera målkonflikter. Framförallt i samarbeten
är det viktigt att förstå varandras uppdrag och prioriteringar för att få en samsyn om värden
och mål. I en verksamhet finns ofta flera olika målgrupper, ibland med oförenliga behov.
Därför måste staden löpande reflektera över hur behoven kan balanseras och ställas mot
syftet med verksamheten. Många prioriteringar beslutas av politiken i samband med
budget, i enskilda ärenden eller andra styrdokument.

Något som ofta glöms
bort i kvalitetsarbetet
är att sluta göra det som
inte längre skapar
värde, eller som inte
längre efterfrågas.
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Ledningssystemet ILS hjälper staden att arbeta med styrning, planering och uppföljning.
De politiska målen för Stockholms stad delas av alla och bryts ner på lägre nivåer där de omsätts
till specifika mål för stadens olika verksamheter. De verksamhetsspecifika målen bidrar i sin tur till
att uppfylla den politiska visionen och till ökad kvalitet för stockholmarna.
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Innovation ska prioriteras och har en viktig roll i utvecklingen av våra verksamheter. När
ständiga förbättringar inte räcker för att nå önskade resultat och effekter, är innovation ett
verktyg för att nå önskad kvalitet. Det kan också handla om att se potential i att medverka
och samverka med andra för att lösa utmaningar på längre sikt.

När ständiga förbättringar inte räcker för att
nå önskade resultat och
effekter, är innovation
ett verktyg för att nå
önskad kvalitet.

I staden definierar vi innovation som en förändring som betraktas som ny, skapar värde
(nytta) och är tagen i bruk (nyttiggjord). Innovation innebär alltså en viss grad av radikalitet och skapar något som anses vara väsentligt nytt och värdeskapande. På det sättet
skiljer sig innovation från ett mer kontinuerligt utvecklingsarbete. Det kan handla om att ta
fram nya eller förbättrade tjänster, arbetssätt, processer eller att organisera sig på nya sätt
för att nå ökad kvalitet och resurseffektivitet. En innovation kan vara en liten förändring,
eller ett radikalt annorlunda sätt att leverera tjänster och service på. När vi tänker och
agerar innovativt utgår vi ifrån det som skapar värde för våra målgrupper. Det är därför
angeläget att vi skaffar och utnyttjar kunskap om de behov som finns.

Att arbeta med innovation
Vi kan arbeta med innovation på flera sätt, till exempel genom att förändra organisationen
eller testa nya arbetssätt direkt i verksamheten. Vi kan också göra det på en utpekad plats
för att prova nya arbetssätt och ny teknik i en så kallad testbädd, där staden tillsammans
med näringsliv och akademin kan testa olika lösningar.
Ibland står staden utanför själva innovationsprocessen och låter andra innovera åt oss.
Då är det viktigt att vi är tydliga med våra behov, så att andra aktörer kan hjälpa oss att
utveckla våra tjänster. För att kunna prova nya lösningar krävs ett robust innovationssystem
– ett nätverk av aktörer där innovation och kunskap tas fram, sprids och används.

FOTO: XXXXXXXXXX

2.2 Innovation för utveckling och ökad kvalitet
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Innovationsarbetet förutsätter ett visst mått av kontrollerat risktagande och undersökande
nyfikenhet. Osäkerheter och risker ska utvärderas och hanteras löpande genom systematiska
tester och lärande processer i en innovationsprocess. Innovationsprocesser kan se olika
ut men syftar till att gå från en avsikt att förbättra något, till att generera värde. [illis]
Processen omfattar att
■

identifiera möjligheter, problemformuleringar och prioriteringar

■

skapa koncept/idégenerering

■

utveckla lösningar

■

validera koncept genom tester och utvärdering

■

implementera, skala upp och sprida lösningar.

Processen kan i många fall behöva upprepas eftersom vi testar, gör om och testar igen.
Vad som ska ske i processen bestäms löpande utifrån lärande och samspel med omvärlden,
och vi behöver ha utrymme att agera på förändringar. När vi ”innoverar” baseras besluten
på antaganden som justeras allteftersom vi får nya insikter.
Innovationsarbetet förutsätter ofta en annan styrning och ledning än arbetet med ständiga
förbättringar eftersom det ofta går på tvärs med inarbetade strukturer och processer. Då
är det särskilt viktigt med ett ledarskap och en kultur som präglas av tillit och öppenhet.
En kultur där fel och misstag som uppstår används som erfarenheter för att lära och utvecklas – något som förutsätter ett stöttande och modigt ledarskap, och goda kunskaper
om förändringsledning.

Idéer

Innovationsarbetet
förutsätter ofta en
annan styrning och
ledning än arbetet
med ständiga förbättringar eftersom det
ofta går på tvärs med
inarbetade strukturer
och processer.

Testa
Implementera

Behov

Lösningar

Kvalitet

Möjligheter
När våra tidigare erfarenheter eller stadens ständiga förbättringsarbete inte leder till önskad kvalitet
eller vi har en vision om ett framtida önskat läge kan innovation vara ett viktigt verktyg för att ta fram
något som är väsentligt nytt och värdeskapande. Innovationsprocessen börjar med ett problem eller
behov och slutar med en innovation.
Den bygger på att vi testar, gör om och testar igen. Processen tar avstamp i en analys av behovet
och mynnar ut i en förändring som skapar värde och därmed bidrar till ökad kvalitet. Ibland avbryts processen i förtid när idéerna vid närmare granskning inte leder vidare.
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2.3 Staden tar tillvara digitaliseringens möjligheter
När vi utvecklar, skapar nya tjänster, arbetssätt eller processer för ökad kvalitet kan vi
göra det genom att digitalisera och införa digitala lösningar. Digitalisering beskrivs ofta
som ett paradigmskifte och handlar främst om nya sätt att tänka, kommunicera och
arbeta med hjälp av ny teknik, eller tillämpa befintlig teknik på nya sätt. Genom digitalisering kan vi förenkla för våra målgrupper och oss själva – arbetskrävande moment kan
tas bort, våra interna processer göras mer effektiva och en ökad involvering av målgrupperna i stadens utveckling möjliggöras. Rätt hanterad kan digitaliseringen därmed
bidra till att skapa en effektivare välfärd där medarbetare i högre grad kan ägna sin arbetstid åt invånarnära, värdeskapande och kvalificerade frågor. Därför ska staden ta till vara
digitaliseringens möjligheter i kvalitetsarbetet. Ambitionen återspeglas också i visionen
om den smarta och innovativa staden.
Digitaliseringen förändrar hela samhället på ett genomgripande sätt. Vi kan idag ha
kontakt med varandra och nyttja service i princip när och var som helst. Digitala tekniker
som exempelvis artificiell intelligens (AI) utvecklas i snabb takt, och det finns en förväntan
från våra målgrupper att stadens tjänster och service ska förändras i samma takt som samhället i övrigt. Samtidigt finns det krav på etik, integritet och rättssäkerhet som måste
beaktas och efterlevas.
Genom digitala tjänster finns förutsättningar att erbjuda en sammanhållen och tillgänglig
offentlig service, som är anpassad efter målgruppernas behov och som underlättar deras
vardag. Gemensamma lösningar och horisontellt samarbete inom staden och i förhållande till andra myndigheter, är därför avgörande i digitaliseringsarbetet. Staden ska sträva
efter att när det är relevant, fördelaktigt och möjligt använda sig av standarder samt nationell och regional digital infrastruktur och tjänster. Den digitala tekniken byggs idag in
i olika delar av stadsmiljön och i delar av stadens verksamheter. Därigenom får staden
tillgång till ny data och information som kan användas till att förbättra tjänster, stärka
stadens uppföljnings- och analysförmåga samt möjliggöra delning av data både inom organisationen och till externa aktörer i form av öppen data. Genom ett fortsatt aktivt digitaliseringsarbete skapar vi en innovativ och smart stad.
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sering – styr hur vi utvecklar och säkerställer en kvalitativ it-leverans och är en möjliggörare för digitalisering.
Stadens verksamheter behöver digitala lösningar som är kostnadseffektiva, stabila,
långsiktigt hållbara och som möjliggör organisationsöverskridande samverkan. För att
uppnå detta behövs gemensamma digitala lösningar som används av samtliga eller flera
nämnder och styrelser. De omfattar infrastruktur och plattformar såsom gemensamma
nätverk, arbetsplatssystem, webbplattform, e-tjänstplattform och gemensam integrationsplattform. De omfattar också verksamhetssystem, exempelvis ekonomisystem,
personaladministrativa system, stadens skolplattform och sociala system. Därtill finns
lokala lösningar som används av en eller flera nämnder eller styrelser. När digitala
lösningar går mot slutet av sin livscykel ska staden i första hand undersöka om de kan
ersättas med en gemensam digital lösning.
I innovationsarbetet behöver staden ibland testa nya digitala lösningar i mindre skala.
Då har vi större utrymme att göra avsteg från gemensamma standarder och arkitekturprinciper i syfte att lära nytt och möjliggöra digitalisering. Om effekterna blir goda och
staden beslutar att lösningen ska vara permanent, ska arbetssätten och tekniken etableras
och införas som en del av en gemensam eller lokal lösning och då följa eller komplettera
stadens koncernarkitektur för it och digitalisering.

Stadens verksamheter behöver digitala
lösningar som är kostnadseffektiva, stabila,
långsiktigt hållbara
och som möjliggör
organisationsöverskridande samverkan.

It en förutsättning för digitalisering
När vi digitaliserar skapas inte bara nya arbetssätt utan även digitala tjänster som blir en del
av stadens it-leverans. It-leveransen består av alla it-tjänster som staden har – exempelvis
it-system, it-tjänster, it-infrastruktur, appar, it-plattformar, klienter, sensorer, styrsystem och
datakommunikation – samt tjänster för användarstöd och de avtal som styr relationerna till
våra leverantörer av it-tjänster. All it ska förvaltas och utvecklas för att stödja verksamheten
både idag och i framtiden. Verksamheterna ska vara delaktiga i beslutsfattande som rör
såväl styrning som utveckling av it, vilket tydliggörs i stadens förvaltningsmodell för it.
Ett nära samarbete mellan professioner inom verksamhet och it är därmed en förutsättning
för att uppnå en ändamålsenlig it-leverans.
Syftet med digitalisering och utveckling av it-leveransen är att skapa nytta och kostnadseffektivitet i stadens verksamheter. När vi använder digitala tjänster i allt större
omfattning är en stabil och kostnadseffektiv it-leverans en förutsättning för det arbete
vi bedriver. Utvecklingen av stadens it-leverans kräver långsiktighet samtidigt som
den ska kunna hantera förändrade behov. It-leveransen behöver därför utvecklas i samma
takt som verksamheten. Stadens it-arkitektur beskriver it-leveransens ingående delar
samt gemensamma standarder och arkitekturprinciper, och tillsammans med informationsarkitekturen skapas förutsättningar för stabila, tillgängliga, förändringsbara och säkra
it-system. Den sammantagna arkitekturen – stadens koncernarkitektur för it och digitali16
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Genom digitalisering kan staden förenkla och förbättra service och tjänster. Interna processer
kan bli mer effektiva och stockholmarna mer involverade i stadens utveckling. Digitaliseringen
gör det möjligt att samverka över organisationsgränserna och erbjuda en sammanhållen och
tillgänglig offentlig service.
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3.	Grundläggande förhållningssätt
för ökad kvalitet

Stadens verksamhet är
personalintensiv, och
den viktigaste resursen
i kvalitetsarbetet är
naturligtvis vi – stadens
medarbetare.

Stadens verksamhet är personalintensiv, och den viktigaste resursen i kvalitetsarbetet är naturligtvis vi – stadens medarbetare. Medarbetarnas förståelse för
uppdraget är avgörande för kvaliteten; hur vi ser på vår egen roll och hur väl
vår potential tas tillvara. De värderingar, den kultur och de incitamentsstrukturer
som finns i stadens olika arbetsplatser påverkar hur delaktiga vi vill, vågar och
kan vara. Det påverkar även hur vi ser på varandra och omvärlden – vår tillit,
generositet och öppenhet inför kunskapsutbyte, medskapande och samverkan.
Därför har staden formulerat ett antal kvalitetsdrivande och grundläggande
förhållningssätt, som är strategiska för oss som organisation:
Stockholmarnas fokus
Helhetssyn
Hållbarhet
Handlingsutrymme
Lärande
Öppenhet
För att staden ska ha service och tjänster av hög kvalitet för dagens och morgondagens
stockholmare, behöver varje enhet, avdelning, förvaltning och bolag beakta och ta till sig
förhållningssätten i tillämpliga delar. Förhållningssätten utgör tillsammans en helhet.
De kan ha olika tyngd beroende på var en verksamhet befinner sig, och vilken förflyttning den vill fokusera på. Förhållningssätten beskrivs nedan.

Stockholmarnas
fokus
Öppenhet

Hållbarhet

Lärande

Stockholms stad har
sex grundläggande
förhållningssätt för
ökad kvalitet, som tillsammans utgör en helhet.
De olika förhållningssätten
kan ha olika tyngd beroende
på var en verksamhet befinner sig
och vilken förflyttning den vill göra.

18
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Helhetssyn

Handlingsutrymme

3.1

Stockholmarnas fokus

Att vi har stockholmarnas fokus innebär att vi antar
våra målgruppers perspektiv för att få en förståelse för
deras uttalade och outtalade behov. Staden har länge uttryckt vikten av att ha dem i fokus. Genom att ha stockholmarnas fokus går vi ett steg längre i ambitionen att
skaffa kunskap om vad målgrupperna prioriterar och
värdesätter – hur de upplever stadens service och hur
staden kan bli ännu bättre på att möta deras varierade
behov och önskemål.
Staden ska vara nyfiken, lyhörd och respektfull inför
målgruppernas synpunkter och erfarenheter. Därför
har vi en aktiv och kontinuerlig dialog om förväntningar, kvalitet, resultat och effekter med alla dem vi
är till för. Staden eftersträvar samskapande, och tar till
vara och värdesätter stockholmarnas kunskaper och
förslag. Vi tänker nytt, förenklar och utvecklar våra
tjänster och service så att Stockholm nu och framöver
har verksamheter som är tillgängliga, relevanta och
värdeskapande. Stockholmarnas nuvarande och framtida behov är motorn i vårt utvecklingsarbete.

När stockholmarnas
upplevelse är fokus
■

främjar staden en
behovsdriven förbättring
och förändring som utgår
från dem som verksamheten är till för

■

motverkar vi bristande
delaktighet och lösningar
som inte skapar värde för
stockholmarna.

Staden behöver
■

involvera målgrupper
och andra aktörer
systematiskt i kvalitetsarbetet

■

förenkla för stockholmare
och näringsliv i mötet med
staden

■

säkerställa likställigheten i stadens service
och tjänster

■

utveckla arbetet med
synpunkter och klagomål med fokus på stärkt
återkoppling och förbättringsåtgärder.

■

involvera olika professioner och funktioner
i  kvalitetsarbetet, till
exempel olika problemlösare, innovatörer,
användare, verksamhetsrepresentanter, itkunniga, kommunikatörer
och upphandlare

■

utveckla en sammanhållen upplevelse för
målgrupperna i deras
möte med staden, till
exempel genom gemensamma e-tjänster, webbplatser och kontaktvägar

■

utveckla beställarkompetensen för att tillvarata
leverantörer och utförares
potential.

3.2 Staden har en helhetssyn
När staden har en helhetssyn samarbetar vi över organisationsgränser och över gränser inom den egna verksamheten. Tillsammans förbättrar och utvecklar vi vår
leverans utifrån stadens samlade uppdrag, politiska
mål, prioriteringar och utmaningar.
När staden utvecklar tar vi ansvar för helheten och fokuserar på det vi ska uppnå. Målgruppernas behov följer inte stadens organisatoriska gränser. Därför krävs
samarbete – såväl mellan stadens verksamheter som
med andra aktörer – samt förståelse för varandras uppdrag och arbete. Staden tar ansvar för helheten. Tillsammans med privata utförare, näringsliv och andra
aktörer tänker vi nytt och utvecklar lösningar med universell utformning som skapar värde för våra målgrupper. Helhetssyn bidrar även till att säkerställa likställighet och att vi inom staden har en sammanhållen syn på
synergier, kostnader och samhällsvinster. Helhetssynen
hjälper medarbetare att se betydelsen av sitt eget arbete, men också att känna lojalitet med staden i stort, och
att både förstå och prioritera med utgångspunkt i stadens gemensamma kommunala samhällsuppdrag.

Med en helhetssyn
på uppdraget och
verksamheten
■

främjar staden nyskapande lösningar för gemensamma utmaningar,
koncerngemenskap, förståelse
för stadens samlade ansvar samt att vi bedriver
förbättringar tillsammans

■

motverkar staden obalanserad mål- och resultatstyrning, stuprör och
organisatoriska gränser
samt svårigheter att samverka.

Staden behöver
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Hållbarhetsperspektivet leder staden

Staden är en lärande organisation

Stadens kvalitetsarbete är kontinuerligt, långsiktigt och
förenar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Vi ser samband och förstår hur staden behöver samarbeta för en bättre och mer hållbar
helhet. Hållbarhetsperspektivet innebär också en insikt
om att det vi gör här och nu får konsekvenser för vår
omvärld och framtid.

Som lärande organisation är kunskapsutveckling,
erfarenhetsutbyte och evidensbaserad praktik grundläggande i stadens kvalitetsarbete.

När staden ser behov av förändring måste vi kunna
driva utveckling både i ett snabbt och i ett mer långsamt tempo genom att prioritera och använda stadens resurser på ett effektivt sätt. Staden utgår från
en analys om hållbar utveckling, och har kunskap
om arbetssätt för att säkerställa att inga målgrupper
lämnas utanför. I stadens kvalitetsarbete återanvänder vi, förenklar, förbättrar och utvecklar nytt där
det behövs. Staden strävar efter att införliva resultaten av utvecklingsarbetet i ordinarie verksamhet,
sprida lärande exempel och ta ansvar för de kostnader som uppstår. Vi överväger vad som bäst lämpar
sig att göra på egen hand, när staden behöver ta hjälp
och vad andra kan göra bättre.

När hållbarhetsperspektivet leder oss
■

främjar vi ett väl avvägt
och balanserat kvalitetsarbete som ger effekt
över tid

■

motverkar vi kortsiktiga
vinster på bekostnad av
goda effekter och synergier på längre sikt.

Staden behöver
■

utveckla strukturer,
arbetssätt och stöd för
hur innovationer, digitala
lösningar och lärande
exempel kan spridas för
att återanvändas eller
införas på bredare front

■

använda Agenda 2030
som ett verktyg i kvalitetsarbetet

■

öka förmågan att prioritera mellan olika projekt
för ökad kvalitet

■

utveckla styrningen av
projekt och förvaltningsobjekt.

Handlingsurymme och mandat
för delaktighet
Handlingsutrymme innebär att delegera mandat och
ge plats för inflytande. Detta förutsätter att det finns
en tydlighet och en samsyn i vad som ska åstadkommas. Allt i syfte att skapa goda förutsättningar för
medarbetarna att medverka och ta ansvar i kvalitetsarbetet.
Alla i staden ska kunna använda sitt yrkeskunnande
i syfte att uppnå verksamhetens mål, möta målgruppernas behov och bidra till utveckling. För det krävs
att ansvar och mandat är tydliga för medarbetare och
chefer. Genom att känna trygghet i handlingsutrymme, mandat och delaktighet byggs ett aktivt medarbetarskap som främjar kreativitet, problemlösning,
engagemang och delaktighet. Inom ramen för handlingsutrymmet testar staden nya metoder, vågar misslyckas, slutar göra saker som inte skapar värde och
etablerar samarbeten.
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Kompetenta medarbetare som kontinuerligt utvecklar sig är avgörande i stadens verksamheter. Kvalitetsarbetet bidrar i sig till ny kunskap och evidens
genom att staden följer upp och utvärderar, testar
nya metoder och har kollegiala utbyten. Vi lär oss
av förändringar som externa utförare, leverantörer
och andra aktörer har gjort. För det krävs nyfikenhet,
prestigelöshet, kreativitet och kompetensutveckling.
Staden samarbetar med andra – och delar erfarenheter och insikter med varandra – och omsätter sedan
lärdomar i praktisk handling. Vi säkerställer aktuell
kompetens genom en organisation för lärande och
systematisk kompetensutveckling samt systematisk
och strukturerad omvärldsbevakning.

Som lärande
organisation

Staden behöver

■

främjar staden en organisation som utifrån egna
och andras lärdomar
förbättrar och utvecklar
verksamheten

■

etablera strukturer för
lärande och erfarenhetsutbyte inom och utanför
staden

■

■

motverkar staden
bristande kompetensoch kunskapsutbyte över
professions-och verksamhetsgränser.

utveckla förmågan att
löpande följa upp,
analysera och omvandla
insikterna till underlag för
förändring

■

utveckla metoder och
verktyg för kvalitetsarbetet, samt öka
kunskapen om och när
de kan användas.

Öppenhet och dialog är viktigt
Öppenhet i stadens kvalitetsarbete innebär att vi delar
information med andra. Vi välkomnar och värdesätter
mångfald, nytänkande och förslag.

Handlingsutrymme,
mandat och delaktighet
ger staden kraft och
■

främjar medarbetarnas
möjligheter att möta målgruppernas varierande
behov och utöva ett
aktivt medarbetarskap
i  kvalitetsarbetet

■

motverkar detaljstyrning,
administrativa tidstjuvar,
rädsla för att göra fel och
bristande motivation.

Staden behöver
■

■

verka för en kultur som
präglas av tillit och
öppenhet, där fel och
misstag som uppstår
används som erfarenheter för att lära och
utvecklas
stärka innovationsförmågan för att kunna
möta komplexa utmaningar.

Staden främjar dialog och öppenhet genom att dela information, kunskap och data inom staden och med andra. Vi delar med oss av våra behov och utmaningar och
arbetar tillsammans med befintliga och nya samarbetspartners. Staden välkomnar olika perspektiv, synsätt
och mångfald i verksamheterna. För det krävs att vi är
nyfikna och tar del av egna och andras resultat, analyser
och erfarenheter. Staden uppmuntrar förslag från medarbetare, stockholmare och andra aktörer. Vi respekterar
och välkomnar konstruktiv kritik, och lär av våra brister.
Utgångspunkten är att lita på andra och varandra, och
att ha positiva förväntningar. Vi är beredda att ompröva
strukturer i stort och smått, och är inte rädda för att genomföra nödvändiga förändringar.

När öppenhet och
dialog är viktiga
■

främjar staden en nytänkande organisation med
en öppen och tillåtande
kultur där medarbetarna
är modiga och engagerade

■

motverkar vi bristande
engagemang från medarbetare, stockholmare
och andra aktörer samt
bristande förmåga att
upptäcka och uppmärksamma oegentligheter.

Staden behöver
■

utveckla förmågan att
sammanställa, återanvända och tillgängliggöra information, statistik
och data

■

skapa mötesplatser för
kvalitetsarbetet bland
annat genom olika nätverk, samarbeten och
partnerskap

■

fortsätta uppmuntra
kvalitetsutveckling och
sprida lärande exempel
genom exempelvis Kvalitetsutmärkelsen, Kvalitetsforum Stockholm och
Framsteget – Stockholms
stads pris för nyskapande.
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4. Strategiska fokusområden som 		
stärker kvalitetsutveckling
Ett offensivt kvalitetsarbete berör ett flertal områden. Staden har identifierat sex
fokusområden som är särskilt viktiga och strategiska att beakta och använda sig
av i kvalitetsutvecklingen:
■

En god informationshantering, där staden samlar in data för att kunna anpassa tjänster
efter stockholmarnas behov, säkerställer att tillförlitlig och uppdaterad information kan
komma stockholmarna till del och att invånarnas integritet inte äventyras.

■

En medveten finansiering av utvecklingsprojekt. Utgångspunkten är att projekt ska
vara självfinansierade, det vill säga att kostnaderna vägs upp av den besparing som projektet innebär.

■

Att staden kan ta tillvara leverantörers och utförares potential, bland annat genom att
främja innovationer i upphandlingar.

■

En aktiv och målstyrd dialog med stockholmarna, där nya dialogformer används för att
möjliggöra mångfald och underlätta för röstsvaga grupper att komma till tals.

■

Utveckling i strategiska partnerskap med akademi, näringsliv och andra aktörer, så att
forskningsresultat kommer till nytta för staden och stockholmarna.

■

Att staden fortsätter att utveckla effektiva och stödjande metoder samt skapar mötesplatser för idéutbyte.

På följande sidor ges en fördjupad beskrivning av de sex fokusområdena.

4.1

God informationshantering tryggar kvalitet

Stadens förmåga att hantera och tillvarata information är helt avgörande för att upprätthålla kvalitet i våra verksamheter. Stockholms stad hanterar många olika typer av
information. Den ökade användningen av digitala lösningar och den ökade insamlingen
av information via sensorer och smarta prylar bidrar dessutom till att mängden ökar.
Samtidigt är tillgången till information en viktig förutsättning för utveckling av digitala
tjänster. Detta sammantaget ställer höga krav på stadens informationshantering. Informationen ska vara tillförlitlig och uppdaterad och den ska kunna delas och användas för olika
ändamål som gagnar stockholmarna.
God informationshantering är vidare en förutsättning för att vi ska kunna automatisera
processer, använda maskininlärning och artificiell intelligens (AI), samt för att stadens
information ska vara tillförlitlig och säker. God informationshantering bidrar också till
ökad analysförmåga och ger statistik och öppna data av hög kvalitet.
Stadens gemensamma informationsarkitektur vägleder och bidrar till att stärka verksamheternas informationshantering och möjliggör ett effektivt informationsutbyte inom staden.
Stadens informationsarkitektur är således en viktig del i kvalitetsarbetet.
Informationssäkerhet och integritetsskydd har en självklar plats i stadens kvalitetsarbete.
Staden har ett ansvar och en skyldighet att säkerställa att relevant lagstiftning följs och att
stockholmarnas personliga data och integritet inte äventyras. Detta är nödvändigt för att
kunna upprätthålla tillit och förtroende i stadens verksamheter. Med informationssäkerhet
avses upprätthållande och skydd av informationens spårbarhet, konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet. Målet är att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt person
vid rätt tillfälle, samtidigt som fel information inte ska finnas tillgänglig för fel person
vid fel tillfälle.

Målet är att rätt
information ska finnas
tillgänglig för rätt
person vid rätt tillfälle,
samtidigt som fel
information inte ska
finnas tillgänglig för fel
person vid fel tillfälle.

Utvecklingen mot ett informationssamhälle – med nya lagar och en ökad digitalisering av
samhällskritiska verksamheter – ställer sammantaget stora krav på god kunskap om och
kontroll över stadens information och hur den hanteras för att digitaliseringen ska drivas
klokt, lagligt och med god riskhantering. Det förutsätter i sig att informationsägarskapet
och ansvaret för informationssäkerhetsarbetet i verksamheten är tydligt definierat och att
det är en prioriterad ledningsfråga.
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4.2 Medveten finansiering

4.3 Tillvarata leverantörernas och utförarnas potential

För att stadens verksamheter ska kunna hålla hög kvalitet måste det finnas utrymme för
utveckling. Utvecklingen ska i första hand finansieras inom ramen för respektive nämnds
och styrelses ordinarie verksamhet. Verksamheterna behöver därför skapa finansiellt utrymme för att kunna driva relevant utveckling. Ett sätt att göra det kan vara att samarbeta
med andra verksamheter inom staden för att gemensamt finansiera önskad förändring.

En betydande del av de tjänster som staden erbjuder stockholmarna utförs helt eller delvis
av externa utförare. Även stadens verksamhet i egen regi är beroende av varor, tjänster och
entreprenader som levereras av privata företag. De samlade volymerna är mycket stora och
staden ska utnyttja volymfördelar för att få konkurrenskraftiga priser, bra avtalsvillkor och
behovsuppfyllnad. Inköpsarbetet är därför ett strategiskt verktyg som bidrar till att uppfylla
stadens mål, utveckla verksamheterna och bidra till ökad kvalitet.

För prioriterade frågor och projekt kan centrala medel avsättas. Detta sker i enlighet med
stadens regler för ekonomisk förvaltning och dess tillämpningsanvisningar.

En målsättning för
staden är att öka den
externa finansieringen,
genom att söka bidrag
från exempelvis statliga
myndigheter eller EU:s
fonder och program.

En målsättning för staden är att öka den externa finansieringen, genom att söka bidrag från
exempelvis statliga myndigheter eller EU:s fonder och program. Större utlysningar med
stadsövergripande karaktär bör prioriteras. Utgångspunkten för en ansökan om externa
medel ska grundas i de utmaningar verksamheten står inför, och möjlighet till lärande och
samverkan som projekten kan bidra med. Samtidigt ska utrymmet för att driva denna typ
av projekt ställas i relation till verksamhetens förutsättningar och resurser.
Inför beslut om projekt och annan utveckling inom staden ska kostnaden för hela förändringsarbetet (nya system, arbetssätt, utbildning med mera) samt de årliga kostnader för
förvaltning som uppkommer efter projektets avslut (förvaltningskostnader, it-drift, licenskostnader med mera) beaktas och ställas i relation till nyttan. Nyttoeffekterna kan ha olika
karaktär, och syfta till att öka kvaliteten eller effektivisera verksamheten. Utgångspunkten
är att projekt ska vara självfinansierade på så vis att projektets kostnad vägs upp av projektresultatets kostnadsbesparing.

För att staden ska vara väl rustad att möta framtida krav på varor och tjänster, ska vi involvera leverantörerna och ta tillvara deras potential och idéer. Nya tekniska lösningar
och arbetssätt ska uppmuntras, så att kvaliteten i våra verksamheter kontinuerligt kan utvecklas. Därför behöver staden i ökad utsträckning använda olika former av innovationsupphandlingar. När det är lämpligt ska upphandlingar utformas på ett sådant sätt att innovativa lösningar från marknaden välkomnas.
Staden som beställare ska ha en aktiv avtalsförvaltning och kontinuerlig samverkan med
våra målgrupper och leverantörer för att säkerställa att vi får avtalad kvalitet. Staden ska
också underlätta för den idéburna sektorn att delta i upphandlingar, och valfrihetssystem
ska tas tillvara när det är lämpligt.
En utvecklad samverkan och dialog med företag, näringsliv, branscher och civilsamhälle
är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Särskilt intressanta är alla de som arbetar på
uppdrag av staden, och därmed direkt skapar kvalitet för våra målgrupper. Vi behöver därför
ha en systematisk och strukturerad dialog med leverantörer och utförare, såväl inför förfrågningsunderlag och avtal som underhand om mål, resultat och behov av förändring för att
nå hög kvalitet och resurseffektivitet. I dialogerna skapas också förutsättning för kunskapsutbyte så att staden kan ta del av de förbättringar och innovationer som görs i extern regi.

4.4 Aktiv och målstyrd dialog
En aktiv dialog med stadens målgrupper är en viktig grund för att kunna bibehålla och
utveckla kvaliteten i verksamheterna. För att målgrupperna ska kunna vara involverade
i  stadens utveckling krävs strukturerade och systematiska dialoger där målgrupperna ges
möjlighet att bidra utifrån sina olika förutsättningar.

En utvecklad samverkan
och dialog med företag,
näringsliv, branscher
och civilsamhälle
är en del av det
systematiska kvalitetsarbetet. Särskilt intressanta är alla de som
arbetar på uppdrag av
staden, och därmed
direkt skapar kvalitet
för våra målgrupper.

Genom dialogerna kan staden ta del av värdefulla synpunkter, testa idéer och nya tjänster
för att få kunskap om behov och önskemål. Det är särskilt viktigt att ge prioriterade och
röstsvaga grupper förutsättningar och möjlighet till inflytande, bland annat genom att
pröva nya dialogformer för att nå ökad mångfald och deltagande.
En intern dialog inom staden är viktig för att kunna främja samverkan och erfarenhetsutbyten och kunna dra nytta av stadens storlek.
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4.5 Utveckling i strategiska partnerskap
Många samhällsutmaningar behöver lösas tillsammans med externa aktörer så att innovationskraften får betydelse för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Genom kunskapsutbyte, strategiska samarbeten och samlad kraft kan staden lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på utmaningar, vilket borgar för en hög kvalitet i stadens verksamheter.
Samarbeten och partnerskap ska bidra till
att ledande forskning,
kunskapsutveckling och
kompetensförsörjning
kommer till nytta för
våra målgrupper,
stadens verksamheter
och samhället i stort.

För att lära av andra och öppna upp för samverkan kan staden initiera strategiska partnerskap med akademin, näringsliv och andra aktörer. Dessa samarbeten och partnerskap ska
bidra till att ledande forskning, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning kommer
till nytta för våra målgrupper, stadens verksamheter och samhället i stort. Det gör vi bland
annat genom att tillsammans driva utvecklings- och innovationsprojekt, ibland även med
våra internationella motsvarigheter.
Staden har också en viktig uppgift i att bidra till att utveckla hela Stockholmsregionens innovationskraft. Det gör vi tillsammans med våra partners och andra aktörer inom akademi,
näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor samt på arenor där flera olika parter möts för
att arbeta med forskning, entreprenörskap och utveckling. Vi behöver se potentialen i en
samverkan med olika branscher för att upprätthålla en livskraftig och dynamisk dialog med
näringslivet där också framtidsfrågor inryms.

4.6 Effektiva och stödjande metoder
För att driva utveckling behövs ändamålsenliga stöd och metoder. Det finns en mängd
olika sådana metoder, vissa anpassade för det systematiska kvalitetsarbetet medan andra
används för innovation eller digitalisering. Förändringsledning, design thinking, resultatdialoger och processutveckling är exempel på metoder som staden har god erfarenhet av.

Staden ska generellt
fortsätta utveckla
förmågan att använda
rätt stöd och metoder
vid rätt tillfälle, exempelvis genom kompetensutveckling.

Staden har egna styrmodeller för investeringsprojekt och driftprojekt (verksamhetsprojekt) som stöds av tillhörande projektstyrningsmodeller för planering och genomförande av projekt. På samma sätt har staden en förvaltningsmodell som ger stöd i förvaltning och utveckling av it med tillhörande information och processer.
Det finns också metoder som tillhandahålls av externa organisationer och myndigheter –
som exempelvis Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Vinnova – som staden kan
dra nytta av.
Staden ska generellt fortsätta utveckla förmågan att använda rätt stöd och metoder vid rätt
tillfälle, exempelvis genom kompetensutveckling. Det är också viktigt att skapa fler och
nya mötesplatser för att stimulera ökad kunskap, idéutbyte och stärkt innovationsförmåga.
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5.	Genomförande
– styrning, uppföljning och ansvar
För att stadens kvalitetsarbete ska kunna bli verklighet krävs ett engagemang
från såväl chefer som medarbetare i stadens samtliga verksamheter.
I detta kapitel beskrivs hur verksamheterna kan arbeta med att omsätta kvalitetsprogrammet i praktiken, vilka gemensamma förutsättningar som styr kvalitetsarbetet i alla
stadens verksamheter samt vilket utpekat ansvar för genomförande och uppföljning av
kvalitetsarbetet som olika nivåer inom staden har; kommunstyrelsen, övriga styrelser
och nämnder, chefer och medarbetare.

5.1

Så ska staden arbeta med genomförandet

Stadens verksamheter ska arbeta med genomförandet av kvalitetsprogrammet genom att
■

driva på och arbeta för en kultur som präglas av förhållningssätten i programmet

■

utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten

■

utgå från de strategiska fokusområdena som beskrivs i kapitel 4

■

tydliggöra ansvar och roller.

Ytterligare verktyg för att stötta verksamheterna i kvalitetsarbetet kan komma att tas
fram på central nivå inom staden. Det är dock upp till varje verksamhet att implementera
dessa verktyg i det lokala kvalitetsarbetet.

5.2

Gemensamma utgångspunkter

Det finns ett antal gemensamma utgångspunkter som gäller för alla verksamheter
och som sätter ramarna för stadens kvalitetsarbete:
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■

Den kommunala kompetensen och lagstiftning.

■

Stadens vision och Agenda 2030.

■

Stadens budget, som fastställer prioriteringar och ekonomiska förutsättningar.

■

Stadens integrerade system för ledning och styrning av ekonomi och verksamhet, ILS.

■

Andra stadsövergripande styrdokument som är relevanta för kvalitetsarbetet. Dessa kan
till exempel styra utvecklingen inom områden som miljö, inköp, näringsliv, personal,
tillgänglighet och delaktighet, kommunikation samt säkerhet.

■

Stadens koncernarkitektur för it och digitalisering som pekar ut gemensamma digitala
lösningar, som en förutsättning för en sammanhållen, kvalitativ och kostnadseffektiv
it-leverans. Utgångspunkten är att staden utgår från gemensamma standarder och
återanvänder gemensamma funktioner – därför får parallella lösningar inte etableras
i  verksamheterna.

5.3 Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ansvarar för den centrala styrningen och uppföljningen av stadens
kvalitetsarbete med ständiga förbättringar, innovation, digitalisering och it. Det innebär också att kommunfullmäktige kan komma att fatta beslut om tillhörande riktlinjer och kommunstyrelsen ansvarar för tillämpningsanvisningar samt gemensamma
handlingsplaner som syftar till att tydliggöra och förverkliga stadens kvalitetsprogram.
Kommunstyrelsen ansvarar också för att integrera programmet i stadens planering och
uppföljning, i enlighet med ILS (stadens integrerade system för ledning och styrning av
ekonomi och verksamhet).
De stora samhällsutmaningarna spänner över flera verksamhetsområden, vilket kräver
samarbete, samordning och helhetssyn. Inom vissa områden behöver staden även ha ett
stadsövergripande perspektiv för att säkra likställighet och kostnadseffektivitet. I  denna
typ av frågor kan kommunstyrelsen behöva ta ansvar för styrning och samordning, liksom i frågor som hamnar i organisatoriska mellanrum. Kommunstyrelsen har även ansvar
för samordning av stöd och metoder där det behövs ett stadsövergripande perspektiv.
Kommunstyrelsen ansvarar för stadens koncernarkitektur för it och digitalisering, centrala
avtal rörande it samt drift och förvaltning av lösningar inom den grundläggande, gemensamma it-leveransen. Kommunstyrelsen är också ansvarig för den centrala styrningen av
informationssäkerhetsområdet.

De stora samhällsutmaningarna spänner
över flera verksamhetsområden, vilket kräver
samarbete, samordning
och helhetssyn.

Eventuella undantag från Stockholms stads kvalitetsprogram, med tillhörande riktlinjer,
tillämpningsanvisningar och handlingsplaner beslutas av kommunstyrelsen.

5.4 Nämnder och styrelsers ansvar
Utgångspunkten är att varje nämnd och styrelse ansvarar för sitt kvalitetsarbete. De ska
beskriva hur de avser att förverkliga programmet och dess förhållningssätt i verksamhetsplaneringen. Nämnderna och styrelserna har en viktig roll i att tydliggöra behov av
förändringar och utveckling under kommande år, och ansvarar för att utveckla metoder
och arbetssätt utifrån verksamheternas olika förutsättningar. Facknämnderna har ett
särskilt ansvar att samordna viss uppföljning och utveckling samt bidra till analys
inom sina respektive verksamhetsområden. Nämnderna och styrelserna ska ha system
för hantering av synpunkter och klagomål. Uppföljningen sker i stadens ordinarie
planerings- och uppföljningsprocess, i enlighet med ILS.

Utgångspunkten är
att varje nämnd och
styrelse ansvarar för
sitt kvalitetsarbete.

Till nämnders och styrelsers ansvar hör även att använda stadens gemensamma digitala
lösningar, att identifiera områden där digitaliseringen kan skapa nytta och effektivitet
samt att förvalta och utveckla sina lokala lösningar. Nämnder och styrelser ska tillämpa
stadens koncernarkitektur för it och digitalisering, och är ytterst ansvariga för informationssäkerheten inom sina verksamheter utifrån sitt informationsägarskap.

Stockholms stads kvalitetsprogram

29

Genomförande – styrning, uppföljning och ansvar

5.5 Chefer och medarbetares ansvar

För att lyckas med
kvalitetsarbetet och
få kraft i utvecklingen,
behöver staden ha
både medvetna och
modiga ledare och
medarbetare.

För att lyckas med kvalitetsarbetet och få kraft i utvecklingen, behöver staden ha både
medvetna och modiga ledare och medarbetare. Stadens chefer har ansvar för att driva och
skapa förutsättningar för det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär också att främja en
tillåtande kultur där medarbetarna är involverade och engagerade i utvecklingen av verksamheten. Som chef leder du förändringsarbetet. Du vågar prova nya lösningar, välkomnar
nya idéer och prioriterar.
Chefsuppdraget innefattar att formulera och kommunicera verksamhetens mål, resultatkrav
och förväntningar till medarbetarna. Dialogen mellan chef och medarbetare bidrar till
att utveckla gemensamma förhållningssätt och arbetssätt, vilket skapar förutsättningar
för aktivt medarbetarskap, samsyn om uppdraget och tillitsfulla relationer.
För att förhållningssätten i detta program ska förverkligas i våra verksamheter behöver
chefer, ledare och medarbetare öppna upp för diskussion om innehållet. Det kan till exempel handla om att diskutera vem verksamheten är till för, vilka som påverkas av beslut, och
vad de grundläggande förhållningssätten innebär för stadens verksamhet.
Som medarbetare i staden förväntas vi vara aktiva och delta i verksamhetens kvalitetsarbete. Medarbetarna tar eget ansvar och initiativ till utveckling genom att bidra med
idéer och tydliggöra behov. Det är medarbetarna som möter stadens målgrupper och
kan ha en nära dialog med dem om deras behov och förväntningar. Medarbetarna får
därmed unik kunskap om målgrupperna, vilket ger goda förutsättningar att göra ett bra
arbete och bidra till ständig kvalitetsutveckling.

Som medarbetare
i  staden förväntas vi
vara aktiva och
delta i verksamhetens
kvalitetsarbete.
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start.stockholm

Ärende 10

Till
styrelsen för Kulturhuset Stadsteatern AB

Styrelsesammanträde 3/2022– 2022-05-24

Beslut om firmateckningsrätt

Arbetsordningen och instruktion för Kulturhuset Stadsteatern AB anger att verkställande
direktören ska tillse att erforderliga firmateckningsrätter finns. Vid behov ska
firmateckningsrätten ändras.
Det finns behov att utöka firmateckningsrätten till ytterligare en personer – administrativ
chef, Maya Berggren. Detta för att möjliggöra en praktisk hantering.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta att fastställa att Maya Berggren ges rätt att teckna firma för
Kulturhuset Stadsteatern AB.

Malin Dahlberg
VD

Ärende 11

Till
styrelsen för Stockholms Stadsteater AB

Styrelsesammanträde 3/2022– 2022-05-24

Beträffande attesträtter

Arbetsordningen för Kulturhuset Stadsteatern AB anger att verkställande direktören skall
upprätta förslag till instruktion som reglerar attesträtten mm. Instruktionen är ett viktigt
dokument som har till syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid anskaffning/
upphandling, fakturahantering, kontantbetalningar samt löneutbetalningar och därmed ge
förutsättningar för en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av pengar.
Attestinstruktion är utarbetad i enlighet till de beslutade regler för attest och utanordning
som gäller för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Sedan den tidigare attestplanen godkändes, har några medarbetare lämnat Stockholms
Stadsteatern AB, och några tillkommit. Detta förslag visar de nuvarande organisationsstrukturen inom Kulturhuset Stadsteatern AB.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta:
att fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern AB.

Malin Dahlberg
VD
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Befattning
VD-stab
Styrelseordförande
Vice ordförande styrelsen
VD
Bolagsjurist
HR Chef
HR Strateg
HR Strateg
HR Strateg/Internkommunikatör
Infrastruktur avdelning
Infrastrukturchef
Fastighetschef
Fastighetsintendent
Säkerhetschef
Säkerhetssamordnare
Publik service chef
Samordnare Guideenheten
Butiksansvarig
IT Senior Advisor
IT Administratör
IT Tekniker
IT Tekniker
Administration- och ekonomiavdelning
Administrativ chef
Controller
Redovisningsansvarig
Ekonomihandläggare
Ekonomihandläggare
Aministrativ handläggare
Marknadsavdelningen
Marknad-/Kommunikationschef
Verkställande marknadssamordnare
Teater - Scenkonstavdelningen
Teater- scenkonstchef
Bitr. Teater- scenkonstchef och Chefsdramaturg
Konstnärlig ledare Parkteatern/Circus
Ensemblechef
Bitr. Ensemblechef
Teater- scenkonstsekreterare
Ensemblesekreterare
Assistent upphovsrätt
Teaterprogramansvarig
Kulturavdelningen
Kulturchef
Bitr. Kulturchef
Verkställande producent Kulturavdelningen
Evenemangschef/Producent/Konstnärlig ledare musik

Producent Litteratur/Dans/Film
Curator och Producent Konst/Design
Producent Fristad
Producent Utställning
Redaktör/Producent Samtal Debatt
Koordinator Musik/Evenemang
Koordinator
Enhetschef KUB
Enhetschef Tio Tretton och Rum för barn
Enhetschef Lava

Namn

Best.rätt
Godkännare

Attesträtt
Maxbelopp

Kerstin Brunnberg
Olle Burell
Malin Dahlberg
Gabriella Eriksson
Helena Wiberg
Sofie Åstedt Carlström
Maria Karnell
David Granath

X
X
X
X
X
X
X
X

27 100 000
13 500 000
27 100 000
200 000
200 000
50 000
50 000
50 000

Andreas Eriksson
Anna Lysholm
Bitte Wärme
Robert Forsman
Sani Klinga
Vera Lundin
Eva Bohman
Mi Tjio
Åke Wetterblad
Kim Duvarci
Timo Tuuloskorpi
Alexander Ragge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

500
100
50
100

Maya Berggren
Jessica Jahfel
Carina Hallman
Ljubica Vranjes
Ailleen Atieno Okoth
Eva Bergman

Utanordning
Slutattest

Kostnadsställen

Projekt

alla
alla
alla
alla
alla
230
230
230

alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla

X
X
X

000
000
000
000
0
50 000
0
0
0
0
0
0

X

220-223, 240
220-223
220-222
223
223
321-324
321-324
321
240
240
240
240

1
1
1
1
1
alla
alla
alla
1
1
1
1

X
X
X
X
X
X

2 000 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0

X
X
X

alla
alla
alla
alla
alla
alla

alla
alla
alla
alla
alla
alla

Kicki Kollstedt
Nina Hillebjörk

X
X

100 000
100 000

121, 310, 321-324
121, 310, 321-324

alla
alla

Maria Sid-Achrén
Sofia Fredén
Josefin Rosales
Susanne Hallvares
Cecilia Falk
Madeleine von Sivers
Hanna Zetterström Gradin
Anne Fredriksson
Fanny Boethius

X
X
X
X
X
X
X
X
X

200
100
100
100
100

120-124, 132, 410-470, 530, 600-611, 620-650
120, 121-124, 132
alla
131, 510-523, 612
131, 510-523, 612
113, 120, 122-124, 132, 610
131, 510-523, 612
120, 122-124, 132
121

alla
alla

Linda Beijer
Nina Röhlcke
Isabella Roos
Bosse Persson
Hanna Karlsson
Maria Patomella
Åsa Steinsvik
Elin Harland
Eva Kopito
Jenny Rutenborg
Frida Johansson
Mattias Nilsson
Johannes Sjögeren
Ellinor Ahlbäck

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

200
200
100
100
100
100
50
50

alla
alla
alla
alla
620-650
620-650
620-650
620-650
620-650
660
611
700-730
710
700-730

000
000
000
000
000
0
0
50 000
50 000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
0
0
0
0
50 000

410-470,
410-470,
410-470,
410-470,
410-470,

530,
530,
530,
530,
530,

600-611,
600-611,
600-611,
600-611,
600-611,

Parkteatern/Circus

alla
alla
8300
alla
alla
alla
Kulturavdelningen
Kulturavdelningen
Kulturavdelningen

Musik/Evenemang
Litteratur/Dans/Film
Konst/Design
alla "sina" projekt
alla "sina" utställningar
Samtal Debatt
Musik/Evenemang
alla "sina" projekt
Kulturbiblioteket
TT och RfB
alla "sina" projekt

Kulturhuset Stadsteatern AB Beloppsramar för sakgranskning och attester - fr.o.m. 2022-05-25

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Befattning
Produktionsavdelningen
Program och produktionschef
Engagemangsansvarig
Planeringschef
Verkställande producent Parkteatern
Verkställande producent Teater/Scenkonst
Verkställande producent Vällingby/Husby
Producent Teater/Scenkonst
Producent Teater/Scenkonst
Producent Teater/Scenkonst
Producent Teater/Scenkonst
Producent Teater/Scenkonst
Producent Parkteatern
Producent Marionetten
Producent Soppteatern
Producent Digital Innovation
Projektledare Planering
Program/Föreställnings teknik
Program/föreställnings teknisk chef
Bitr Program/föreställnings teknisk chef - Ljud
Scenchef Stora Scenen
Scenchef Klara-/Lilla scen
Scenchef Profilscenerna
Scenchef Parkteatern
Teknisk samordnare - Stora Scen/Scen
Teknisk samordnare - Stora Scen/Ljus
Teknisk samordnare - Stora Scen/Ljud
Teknisk samordnare - Klara/Lilla/Ljud
Teknisk samordnare - Klara/Lilla/Ljus
Teknisk samordnare - Klara/Lilla
Teknisk samordnare - Kulturhuset
Dekor
Dekorchef
Konstruktör
Förman, snickeri
Förman, smedja
Förman, måleri
Projektledare för dekorenheten
Attributmakare
Rekvisitaansvarig
Logistikansvarig
Assistent Dekor
Kostym Mask och Peruk
Peruk- mask- och kostymchef
Biträdande Kostym- och maskchef
Assistent Kostym, Mask och Peruk
Skärholmen
Versamhetschef/Verkställande producent Skärholmen
Konstnärlig ledare Skärholmen Bio
Producent Skärholmen
Scenchef Skärholmen
Vällingby/Husby
Verksamhetschef Vällingby/Husby
Producent Husby
tf Kommunikationsansvarig Vällingby/Husby
Scenchef Vällingby/Husby
Teknisk samordnare - Vällingby

Namn

Best.rätt
Godkännare

Attesträtt
Maxbelopp

Peter Kollarik
Johanna Österberg
Malin Brereton
Jenny Kialt
Eva Kassander
Jiasi Maciel
Louise Rich
Staffan Berg
Fredrika Rembe
Helena Smeds
Klara Steiner
Isaak Kabenge
Sofia Wärngård Lang
Hanna Olsson Lanneberg
Charlotte Nelson Prag
Linda Åhl

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

200
200
100
100
200
100
50
50
50
50
50

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
50 000
50 000
50 000
0

tf Peter Kollarik
Jan Ljungwald
Anders Brodén
Michael Wettergren
Lucia Barton Sampognaro
Jihatin "Jay" Borzarslan
Dennis Hedlund
Lena Hällström Widell
Tomas Florhed
Michael Breschi
Malin Åhlin
Petter Saarela Söderblom
Tommy Lindström

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

200
50
50
50
50

Martin Vogel
Daniel Falk
Robert Johansson
Mattias Jonsson
Christer Paleologos
André Kleine-Östhem
Urban Riismark
Torulf Wetterrot
Christofer Berglund
Maiki Vahlberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nancy Andreassen Peters
Nicole Dundakov
Maiki Vahlberg

Utanordning
Slutattest
X

Kostnadsställen

Projekt

113,120,122-124,132,410-470,530,600-611,620-650
113,120,122-124,132,410-470,530,600-611,620-650
120, 122-124, 132, 640
alla
113,120,122-124,132,410-470,530,600-611,620-650
alla
410-470, 530, 600-611, 620-650
410-470, 530, 600-611, 620-650
410-470, 530, 600-611, 620-650
410-470, 530, 600-611, 620-650
410-470, 530, 600-611, 620-651
410-470, 530, 600-611, 620-651
410-470, 530, 600-611, 620-650
410-470, 530, 600-611, 620-650
410-470, 530, 600-611, 620-650
600, 640

alla
alla
alla

434,
431,
431,
431,
430,
430,

470,
432,
432,
432,
431,
431,
430,
431,
432,
432,
430,
430,
430,

Vällingby/Husby
alla "sina" prod
alla "sina" prod
alla "sina" prod
alla "sina" prod
alla "sina" prod
alla "sina" prod
Marionetteatern
Soppteatern
Digital Innovation
alla

613
613
613
613
432
432
613
613
613
613
613
613
613

alla
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
9560
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen

200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

410, 440-460
440-445
441
442
443
443
443
445
446
440-443

alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
Dekor

X
X
X

100 000
0
0

450-451, 460
450-451, 460
450-451, 460

alla
alla
Kostym, Mask och Peruk

Malin Hjelm
Valentina Bender
Emma T Åberg
Henrik Enar

X
X
X
X

100 000
0
50 000
50 000

alla
alla
alla
430, 431, 432, 613

Skärholmen
Skärholmen Bio
Skärholmen
Skärholmen

Olof Hanson
Josefin Lagerwall
Lydia Putkinen Tappert
Theres Hansson
Moa Deurell

X
X
X
X
X

100 000
50 000
50 000
0
0

alla
alla
310, 322
alla
430, 431, 432, 613

Vällingby/Husby
Husby
Vällingby/Husby
Vällingby/Husby
Vällingby

000
000
000
000
000
0
0
0
0
0
0
0
0

430-432,
430,
430,
430,

Parkteatern
Teater/Scenkonst
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Befattning
First Card Inköpskort

Namn

Best.rätt
Godkännare

Attesträtt
Maxbelopp

Utanordning
Slutattest

Kostnadsställen

Projekt

Infrastruktur avdelning

1 Infrastrukturchef
2 Fastighetschef
3 Säkerhetschef

Andreas Eriksson
Anna Lysholm
Robert Forsman

50 000
30 000
20 000

0
0
0

240
220-223
223

1
1
1

Eva Bergman

30 000

0

alla

alla

Nina Hillebjörk
Elin Henriksson

50 000
50 000

0
0

121, 310, 321-324
310

alla
alla

Maria Sid-Achrén
Helena Nilsson
Josefin Rosales
Eric Rosales
Madeleine von Sivers
Hanna Gradin Zetterström

20
25
20
20
20
15

000
000
000
000
000
000

0
0
0
0
0
0

alla
alla
alla
alla
113, 120, 122-124, 132, 610
520

8300
Marionetteatern
Digital Innovation
8300
Ensembleavdelningen

Isabella Roos
Maria Patomella
Åsa Steinsvik
Ingemar Fasth
Hanna Karlsson
Jenny Rutenborg
Eva Kopito
Ellinor Ahlbäck Herou
Johannes Sjögeren
Daniel Persson
Markus Tommyson Keiland
Anna Eklund
Ola Hellsten
Anna Kellerth
Tomas Woodski Näslund
Linda Rahm
Karin Jonsson
Barbro Fagerlind

10 000
10 000
30 000
10 000
5 000
10 000
50 000
2 000
5 000
2 000
10 000
5 000
2 000
2 000
1 000
10 000
10 000
5 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

alla
610/632
410-470, 530, 600-611, 620-650
113
120, 122-124, 132, 410-470, 530, 600-611, 620-650
660
410-470, 530, 600-611, 620-650
710-730
710
720
720
710
720
730
730
710
710
710

Kulturavdelningen
Konst/Design
Fristad
Litteratur
Litteratur/Dans/Film
Musik/Evenemang
Samtal Debatt
alla
alla
Vuxenbibliotek
Vuxenbibliotek
Rum för barn
alla
Vuxenbibliotek och Lava
alla
Barn & Ungdom
Tio Tretton
Barn & Ungdom

Jenny Kialt
Jiasi Maciel
Hanna Olsson Lanneberg
Sofia Wärngård Lang
Fredrika Rembe
Helena Smeds

20 000
5 000
30 000
45 000
10 000
15 000

0
0
0
0
0
0

alla
alla
alla
410-470, 530, 600-611, 620-650
410-470, 530, 600-611, 620-650
alla

Vällingby/Husby
Soppteatern
Marionetten
alla "sina" prod
alla "sina" prod

Jan Ljungwaldh
Anders Brodén
Tomas Florhed
Mikael Wettergren
Malin Åhlin
Henrik Albinsson
Tommy Leandersson
Lucia Barton Sampognaro
Michael Breschi
Jihatin "Jay" Borzarslan

5 000
40 000
5 000
5 000
15 000
5 000
1 000
15 000
15 000
20 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Robert Johansson
André Kleine Östhem

5 000
5 000

0
0

Administration- och ekonomiavdelning

4 Administrativ handläggare
Marknadsavdelningen

5 Kommunikationsenheten
6 Ansvarig Digitala kanaler
Teater - Scenkonstavdelningen

7
8
9
10
11
12

Teater- och scenkonstchef
Konstnärlig ledare Marionetteatern
Konstnärlig ledare Parkteatern/Cirkus
Konstnärlig ledare Digital Innovation
Teater- och scenkonstsekreterare
Ensemblesekreterare

Parkteatern/Circus

Kulturavdelningen

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Verkställande producent Kulturavdelningen
Producent Konst/Design
Producent Fristad
Producent, Konstnärlig ledare Litteratur
Producent Litteratur/Dans/Film
Koordinator Musik/Evenemang
Redaktör/Producent Samtal Debatt
Enhetschef Lava
Enhetschef Tio Tretton och Rum för barn
Bibliotekarie
Vuxenbibliotek
Bibliotekarie
Bibliotikarie
Bibliotekspedagog
Bibliotekspedagog
Barn & Ungdomsbibliotek
Barn & Ungdomsbibliotek
Barn & Ungdomsbibliotek
Produktionsavdelningen

31
32
33
34
35
36

Verkställande producent Parkteatern
Verkställande producent Vällingby/Husby
Producent Soppteatern
Producent Marionetten
Producent Teater/Scenkonst
Producent Teater/Scenkonst

Parkteatern

Program/Föreställnings teknik

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Bitr Program/föreställnings teknisk chef - Ljud
Scenchef Stora Scenen
Teknisk samordnare - Stora Scen/Ljud
Scenchef Klara-/Lilla scen
Teknisk samordnare Klara/Lilla/Ljus
Elektriker
Servicetekniker
Scenchef Profilscenerna
Teknisk samordnare - Klara/Lilla/Ljud
Scenchef Parkteatern

430, 431, 432,
430,
432,
430, 431, 432,

613
613
613
613
431
431
431
430, 431, 432
432, 613
alla

alla prod. "sin" scen
alla prod. "sin" scen
alla
alla prod. "sin" scen
alla
alla
alla
9560
alla
Parkteatern

441
443

alla
alla

Dekor

47 Förman Snickeri
48 Projektledare för dekorenheten

Kulturhuset Stadsteatern AB Beloppsramar för sakgranskning och attester - fr.o.m. 2022-05-25

49
50
51
52

Befattning
Attributmakare
Rekvisitaansvarig
Rekvisitör
Rekvisitör

Namn
Urban Riismark
Torulf Wetterrot
Petra Jansson
Anja Liedtke

Best.rätt
Godkännare
3 000
50 000
20 000
5 000

Attesträtt Utanordning
Maxbelopp
Slutattest
0
0
0
0

Kostnadsställen
443
445
445
445

Projekt
alla
alla
alla
alla

Kulturhuset Stadsteatern AB Beloppsramar för sakgranskning och attester - fr.o.m. 2022-05-25
Befattning

Namn

Best.rätt
Godkännare

Attesträtt
Maxbelopp

Utanordning
Slutattest

Kostnadsställen

Projekt

Kostym Mask och Peruk

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Peruk- mask- och kostymchef
Biträdande Kostym- och maskchef
Assistent Kostym, Mask och Peruk
Kostymtekniker
Kostymtekniker samordnare
Tillskärare kostym
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare
Mask- och perukmakare

Nancy Andreassen Peters
Nicole Dundakov
Maiki Vahlberg
Liselotte Mantel
Malin Read
Kerstin Dagmarsdotter
Anna Jensen Arktoft
Carina Saxenberg
Johanna Ruben
Katrin Wahlberg
Maria Lindstedt
Maria Reis
Patricia Svajger
Petra Göransson
Sara Lycke
Susanne von Platen

5 000
50 000
40 000
5 000
1 000
3 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
5 000
10 000
5 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

450-451, 460
450-451, 460
450-451, 460
450
450
450
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460

alla
alla
Kostym/MaskPeruk
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla
alla

Valentina Bender
Emma T Åberg
Henrik Enar
Anders Lindholm

5 000
5 000
10 000
5 000

0
0
0
0

alla
alla
430, 431, 432, 613
alla

Skärholmen Bio
Skärholmen
Skärholmen
Skärholmen

10 000

0

alla

Vällingby/Husby

Skärholmen

69
70
71
72

Konstnärlig ledare Skärholmen Bio
Producent Skärholmen
Scenchef Skärholmen
Scen Skärholmen
Vällingby/Husby

Theres Hansson
73 Scenchef Vällingby/Husby
Observera att ovanstående maxbelopp enbart gäller inom godkänd budget.

