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Kompletterande ägardirektiv
Förslag till beslut
Styrelsen antar kompletterande ägardirektiv rörande
1.

Att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar i avtal som omfattas av SIKT2projektet och den kommande avtalsförvaltningen.

2.

Stockholms stads näringslivspolicy.

3.

Miljöprogram 2020-2023.

4.

Klimathandlingsplan 2020-2023 -För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.

5.

Revidering - Vision 2040 – Ett Stockholm för alla.

Åsa Wigfeldt
Ärendet
Varje år beslutar kommunfullmäktige (KF) om budgeten för Stockholms stad. Där framgår
vilka ägardirektiv och uppdrag som bolagen ska arbeta med under året. Utöver budgetbeslutet
beslutar KF löpande under hela året om stadsövergripande program, strategier och policys som
gäller hela kommunkoncernen. KF har behandlat fem nya ärenden och fattat beslut som är att
betrakta som kompletterande ägardirektiv för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus
AB. Enligt beslut i koncernstyrelsen 2020-06-15 uppmanas dotterbolagen inom koncernen
Stockholms Stadshus AB att anta ändringarna.
1. Att ge fullmakt för att delta i de upphandlingar i avtal som omfattas av SIKT2
projektet och den kommande avtalsförvaltningen (KS 2019/1900)
Stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna fullmakt för
att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av SIKT2-projektet och den
kommande avtalsförvaltningen.
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2. Stockholms stads näringslivspolicy (KS 2019/273)
Stockholms Stadshus AB uppmanas att anta och implementera och ge alla
bolagsstyrelser inom koncernen i uppdrag att anta och implementera Stockholms
stads näringslivspolicy, enligt bilaga 2 till utlåtandet.
3. Miljöprogram 2020-2023 (KS 2019/1040)
Stockholms Stadshus AB uppmanas att inarbeta samt ge samtliga bolagsstyrelser
i uppdrag att inarbeta Miljöprogram 2020-2023 i sin verksamhetsplanering.
4. Klimathandlingsplan 2020-2023 - För ett fossilfritt och klimatpositivt
Stockholm 2040 (KS 2019/1041)
Stockholms Stadshus AB uppmanas att inarbeta och ge samtliga bolagsstyrelser i
uppdrag att inarbeta Klimathandlingsplan 2020-2023 – För ett fossilfritt och
klimatpositivt Stockholm 2040 i sin verksamhetsplanering
5. Revidering - Vision 2040 – Ett Stockholm för alla (KS 2019/483)
Stockholms Stadshus AB uppmanas att för egen del samt att ge samtliga
bolagsstyrelser i uppdrag att utgå från visionen i sin verksamhetsplanering och
vid framtagande av strategiska planer och program.
KF:s kompletta ärenden finns att hämta från https://edokmeetings.stockholm.se
kommunfullmäktiges sammanträden 2020-05-04 § 7, 2020-05-25 §§ 20-22 och 2020-0615 § 20.

