Tjänsteutlåtande
Styrelsen 2021-09-21
Ärende 5
Dnr SBR 2021/101
Sid. 1 (3)
2021-08-19

Handläggare Mattias Rindberg
Telefon 08-508 285 90
Epost mattias.rindberg@stockholm.se

Till
Styrelsen för Stockholm Business Region

Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, Stockholms stads trygghetsprogram 20202023
Förslag till beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
1. Stockholm Business Region får i uppdrag att arbeta efter Avfallsplan för
Stockholm 2021-2024.
2. Stockholm Business Region antar Stockholms stads trygghetsprogram 20202023.
3. Tidigare beslutat program för trygghet och säkerhet (dnr 1.3.1-411:10/2013)
upphör att gälla.

Bakgrund
Varje år beslutar kommunfullmäktige (KF) om budgeten för Stockholms stad. Där
framgår vilka ägardirektiv och uppdrag som bolagen ska arbeta med under året.
Dessutom beslutar KF i budgeten om olika inriktningar för hela staden samt antar olika
styrdokument. Utöver budgetbeslutet beslutar KF löpande under hela året om
stadsövergripande program, strategier för hela staden och policys som gäller hela
kommunkoncernen. Dessa är att anses som kompletterande ägardirektiv.
Eftersom bolagen inom bolagskoncernen ägs av moderbolaget Stockholms Stadshus AB
tillkommer moderbolagets styrelse som ett organ med övergripande ansvar.
Aktiebolagsrättsligt medför detta att KF inte kan utöva ägarrollen direkt i förhållande till
dotterbolagen, utan ägarrollen måste utövas genom det kommunägda moderbolagets
styrelse, där styrelsen beslutar om bl.a. de kompletterande ägardirektiven. Eftersom
bolagen är egna juridiska personer måste sedan varje enskilt bolag i sin tur fatta beslut i
respektive styrelse.
Stockholm Business Region AB
Stockholm Stad
Drottninggatan 33, Box 16282, 103 25 Stockholm
Stockholmbusinessregion.se / investstockholm.com / visitstockholm.com
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Ärendet
Koncernstyrelsen har behandlat ärenden som är att betrakta som kompletterande
ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Nedan återfinns
en kortare sammanfattning av ärendena från koncernstyrelsen.
Avfallsplan för Stockholm 2021-2024
Koncernstyrelsen beslutade 2021-05-03, § 8, följande:
1. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta efter Avfallsplan för Stockholm
2021-2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta
efter Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel IX
(Dnr KS 2020/1714).
Där framgår under rubriken ”Ärende” bl.a. att ”Avfallsplanen för åren 2021–2024 i
huvudsak är en revidering av den gällande. Detta med utgångspunkt i lagstiftning,
nationella och regionala miljömål, stadens miljöprogram, stadens klimathandlingsplan,
bolagsmål och andra strategidokument samt vision om hur stadens avfallshantering ska
se ut framöver. Även förslag och synpunkter som inkommit i dialog och remissvar från
olika förvaltningar, bolag och externa aktörer har också bidragit till resultatet.
Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023
Koncernstyrelsen beslutade 2021-06-14, § 15, följande:
1. Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023 enligt bilaga 1 till
tjänsteutlåtandet antas.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta
Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr
KS 2019/1939).
Där framgår under rubriken ”Ärende” bl.a. ”Att Stockholm är en trygg, säker och
välskött stad att bo, vistas och verka i är det övergripande målet för stadens samlade
brottsförebyggande, trygghets- och säkerhetsarbete och ett ansvar som sträcker sig över
samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Genom att långsiktigt minska
bakgrundsorsakerna till brott och otrygghet som segregation, ekonomisk och social
utsatthet, otrygga familjeförhållanden och planering och skötsel av den offentliga miljön
ska staden nå målet att inte ska ha några särskilt utsatta eller utsatta områden samt
halverat otryggheten till år 2025.”
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Bilagor
1. Avfallsplan för Stockholm 2021-2024.
2. Stockholms stads Trygghetsprogram 2020-2023
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