Bilaga 6
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. KF 2007-05-07
§ 23 Servicetjänster till äldre ("fixare") (utl. 2007:64)
Dnr 327-2163/2006
Beslut
Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige
utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre införs i samtliga
stadsdelsnämnder från och med den 15 maj 2007 med stöd av lagen om
kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.
2. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre tillhandahålls avgiftsfritt
till kommuninvånare som fyllt 75 år, maximalt sex timmar per år och hushåll.
3. Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre finansieras inom ram för
stadsdelsnämndernas budget.
4. Stadsdelsnämndernas uppdras att söka samarbetsformer med
frivilligorganisationerna för servicetjänster i form av vaktmästarservice för
äldre.
5. Äldrenämnden ges i uppdrag att utvärdera kostnader och verksamhet med
servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre och närmast i
tertialrapport 2 2007 göra en uppföljning och analys av utvecklingen.
Svar punkt 1:
Servicetjänster i form av vaktmästarservice för äldre tillhandahålls avgiftsfritt till
innevånare som fyllt 75 år i Rinkeby Kista stadsdelsnämnd. Finansieringen ligger
inom budgetramen.
Det finns i dag inga samarbetsformer i form av rena vaktmästeritjänster för äldre.
De samverkansformer som finns är med pensionärsorganisationerna och kyrkan
och gäller i första hand olika aktiviteter och volontärverksamhet.

§

2. KF 2007-06-11
§ 9 Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030 – Strategisk inriktning
(utl. 2007:82, skrivelse 9)
Dnr 311-4678/2005, 109-4181/2006
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
1. Förslaget till Ett Stockholm i världsklass - Vision Stockholm 2030 antas,
bilaga 1 till utlåtandet.
2. Kommunstyrelsen ska beakta visionen vid upprättande av förslag till budget
för 2008.
3. Samtliga nämnder ges i uppdrag att utgå från visionen i sin långsiktiga
verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer, program och
policys.
4. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag
att utgå från visionen i sin långsiktiga verksamhetsplanering och vid
framtagande av strategiska planer, program och policys.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan och
genomföra kommunikationsinsatser för Ett Stockholm i världsklass - Vision
Stockholm 2030.
6. Uppföljning av Ett Stockholm i världsklass - Vision Stockholm 2030 sker
inom ramen för det integrerade systemet för ledning och uppföljning av
stadens ekonomi och verksamhet (ILS).
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra samlad utvärdering av stadens och
alla viktiga samarbetspartners arbete i visionens riktning genomförs en gång
per mandatperiod.
8. Ett Stockholm i världsklass - Vision Stockholm 2030 överlämnas till
Stockholms Läns Landsting, regionplane- och trafiknämnden, med anledning
av arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län.
Svar punkt 2:
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har i sin planering under år 2007 haft som
övergripande inriktning att skapa goda förutsättningar för sammanslagningen av
de två stadsdelsnämnderna och stadsdelsförvaltningarna, Rinkeby och Kista, för
att dessa ska kunna utgöra en välfungerande nämnd och en välfungerande
förvaltning. Detta arbete har stor prioritet även under år 2008 med bland annat en
flytt till en gemensam förvaltningsbyggnad. En viktig del i planeringsarbetet och i
uppdraget att skapa ett vidgat och sammanhållet nytt stadsdelsområde är att
koppla strategiska planer, verksamhetsprogram och policydokument till Vision
2030. Det arbetet påbörjades under hösten 2007 och kommer att intensifieras
under år 2008 när nya sådana dokument arbetas fram.

3. KF 2007-11-05
§ 17
Stockholms Miljöprogram 2008-2011
Förslag till nytt miljöprogram för Stockholms stad
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 4 september 2006
(utl. 2007:130)
Dnr 020-1753/2005
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens reviderade
förslag – beslutat följande.
1. Stockholms miljöprogram 2008-2011 (bilaga 2 till utlåtandet) såsom
stadsövergripande styrdokument inom miljöområdet, godkänns.
2. Stadens nämnder ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag
att uppmana dotterbolagen att inom det integrerade lednings- och styrsystemet
(ILS) hantera verksamheternas miljöfrågor, med syfte att uppnå målen i
miljöprogrammet.
3. Stadens nämnder ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag
att uppmana dotterbolagen som i och med detta beslut ges ansvar för
uppföljning av delmål, att i samarbete med kommunstyrelsen under hösten
2007 och första kvartalet 2008 utveckla och fastställa uppföljningsmetoder för
respektive delmål.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att metodmässigt integrera genomförande och
uppföljning av miljöprogrammets mål i det webbaserade planerings- och
uppföljningsstödet för ILS.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden under våren 2008 arbeta fram ett kompletterande
kapitel till miljöprogrammet avseende hållbart stadsbyggande.
Svar punkt 3:
I det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS) har stadsdelsnämnden satt upp
mål för sitt miljöarbete utifrån KF´s övergripande miljömål. Målen är anpassade
till respektive verksamhetsområde och har alla som syfte att bidra till att uppnå
målen i stadens miljöprogram.
Uppföljningsmetoder för respektive delmål/verksamhetsområdesmål utvecklas av
förvaltningen i samverkan med verksamheterna inom respektive verksamhetsområde.

4. KF 2007-11-26
§ 25
Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster (utl. 2007:142)
Dnr 125-2675/2007
Beslut
Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige
utan omröstning följande.
1. Stadens nämnder ges i uppdrag att tillämpa miljökrav vid upphandling av
entreprenader och tjänster i enlighet med förslaget i bilaga 2 till utlåtandet.
2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana bolag inom koncernen att
tillämpa miljökrav i enlighet med förslaget.
3. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar till miljökraven, i vilka särskilt anpassning av kraven till mindre
driftentreprenader ska ingå.
4. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att genomföra utbildningstillfällen gällande miljökraven.
5. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att genomföra smärre revideringar av dokumentet ”Miljökrav vid upphandling av entreprenader och
tjänster”.
Svar punkt 4:
I de förfrågningsunderlag som tas fram av stadsdelsförvaltningen inför upphandling av verksamhet, tjänster eller varor finns det alltid en eller flera frågor,
beroende på arten av upphandling, som berör miljöhänsyn och miljökrav.
_________________

