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Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Stockholms stads näringslivspolicy, Stockholms stads Miljöprogram 2020 –
2023, Klimathandlingsplan 2020-2023, Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

Stockholm Business Regions förslag till beslut
Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.
1. Anta och implementera Stockholms stads näringslivspolicy, bilaga 1.
2. Inarbeta Miljöprogram 2020-2023 i verksamhetsplaneringen, bilaga 2
3. Inarbeta Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm
2040 i verksamhetsplaneringen, bilaga 3.
4. Utgå från Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm i verksamhetsplaneringen och vid
framtagande av strategiska planer och program, bilaga 4.
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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.

Ärendet
Koncernstyrelsen behandlade den 31 augusti 2020 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.

Stockholms stads näringslivspolicy (KS 2019/273)
Koncernstyrelsen beslutade 2020-08-31, § 9, följande:
1. Stockholms stads näringslivspolicy, bilaga 1, antas och ska implementeras.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta och
implementera Stockholms stads näringslivspolicy, bilaga 1.
En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS
2019/273); Stockholms stads näringslivspolicy.
Under rubriken ”Ärende” i utlåtandet framgår bl.a. att näringslivspolicyn syftar till att vägleda
stadens näringslivsarbete och vara ett strategiskt verktyg för att uppfylla kommunfullmäktiges
mål: - En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. - Stockholm har Sveriges
bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.
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Miljöprogram för Stockholm 2020-2023 (KS 2019/1040)
Koncernstyrelsen beslutade 2020-08-31, § 9, följande:
1. Miljöprogram 2020-2023, bilaga 2, ska inarbetas i verksamhetsplaneringen.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att inarbeta
Miljöprogram 2020-2023, bilaga 2, i sin verksamhetsplanering.
En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel I + Rotel IX
(Dnr KS 2019/1040); Miljöprogram för Stockholm 2020-2023.
Under rubriken ”Ärendet” i utlåtandet framgår bl.a. att Stockholm ska vara världsledande och
inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Arbetet för
miljö och klimat ska göra tydliga avtryck och stadens egna verksamheter ska gå före för att
visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad. Förslaget till nytt Miljöprogram 20202023 fokuserar på de största miljöutmaningarna för perioden.

Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
(KS 2019/1041)
Koncernstyrelsen beslutade 2020-08-31, § 9, följande:
1. Klimathandlingsplan 2020-2023 -För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040,
bilaga 3, ska inarbetas i verksamhetsplaneringen.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att inarbeta
Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm
2040, bilaga 3, i sin verksamhetsplanering.
En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel I + Rotel IX
(Dnr KS 2019/1041); Klimathandlingsplan 2020-2023 – För ett fossilfritt och klimatpositivt
Stockholm 2040.
Under rubriken ”Ärendet” i utlåtandet framgår bl.a. att i samband med budgeten för år 2019
fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att revidera Strategi för ett
fossilbränslefritt Stockholm 2040, att ta fram en koldioxidbudget med kvarvarande utsläpp i
enlighet med Parisavtalet samt att utreda hur staden kan bli klimatpositiv till 2040.
Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 är
resultatet av samtliga dessa uppdrag, och ersätter därmed Strategin för ett fossilfritt
Stockholm 2040. Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt
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Stockholm 2040 anger hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i Miljöprogram
2020-2023.
Revidering - Vision 2040 – Ett Stockholm för alla (KS 2019/483)
Koncernstyrelsen beslutade 2020-08-31, § 9, följande:
1. Stockholms Stadshus AB ska utgå från Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm,
bilaga 4, i sin verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer och
program.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att utgå från
Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, bilaga 4, i sin verksamhetsplanering och vid
framtagande av strategiska planer och program.
En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS
2019/483); Revidering - Vision 2040 – Ett Stockholm för alla.
Under rubriken ”Ärendet” i utlåtandet framgår bl.a. att utifrån uppdrag av
kommunfullmäktige har ett arbete med revidering av Vision 2040 genomförts under våren
2019. Arbetet har letts av stadsledningskontoret och har involverat ett stort antal medarbetare
i staden. I detta ärende redovisas ett förslag till en reviderad långsiktig vision för staden,
Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm. Det nya visionsförslaget har sin grund i tidigare
visioner och i de långsiktiga mål som framgår av kommunfullmäktiges budget för 2019.
Förslaget till reviderad vision är, också i likhet med budgeten, indelad i tre huvudteman med
samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges inriktningsmål: 1. En modern storstad med
möjligheter och valfrihet för alla 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög
tillväxt 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.

Bilagor
1. Stockholms stads näringslivspolicy.
2. Miljöprogram för Stockholm 2020-2023.
3. Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.
4. Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm.
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