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stadens nämnder samt anmodan/uppmaning till styrelsen för Stockholms
Stadshus AB

Kommunstyrelsen
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. KF 2007-03-05
§ 21 Krisledningsplan och kriskommunikationsplan för Stockholms stad
vid extraordinära händelser (utl. 2007:15)
Dnr 030-2234/2006
Beslut
Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.
1. Krisledningsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.
2. Kriskommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser
godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbetet
som omfattar dimensionering av krisledningsorganisation samt implementering, övning och uppföljning av densamma.
2. KF 2007-03-05
§ 22 Central upphandling av företagshälsovård (utl. 2007:16)
Dnr 125-4587/2006
Beslut
Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av företagshälsovård.
2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana bolagen att delta i central upphandling av företagshälsovård.
3. KF 2007-03-26
§ 26 Policys för upphandling och konkurrensutsättning
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 februari 2007
(utl. 2007:32)
Dnr 125-4310/2006
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
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1. Upphandlingspolicy och konkurrenspolicy godkänns, bilaga 2 och 3 till
utlåtandet.
2. Reviderade regler för ekonomisk förvaltning godkänns, bilaga 4 till utlåtandet.
3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana bolag inom koncernen
att anta upphandlingspolicy och konkurrenspolicy.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma i särskilt ärende med förslag till områden för centralupphandling.
5. Kommunstyrelsen uppmanas att ta fram tillämpningsanvisningar till upphandlings- respektive konkurrenspolicyn.
6. Policy för upphandling, konkurrens och valfrihet (Utl. 2001:78) upphävs.
7. Kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder, samt uppmaning till
bolagsstyrelser, att i alla upphandlingar tillämpa då föreslagen antidiskrimineringsklausul (Utl. 2005:7) upphävs.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en ny antidiskrimineringsklausul i enlighet med vad som anförs i ärendet.
3. KF 2007-04-16
§ 19 Översyn av stadens administration (utl. 2007:46)
Dnr 030-2455/2005
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
1. Rapporten om översynen av stadens administration godkänns.
2. En servicenämnd för stadsövergripande samordning av löneadministration
med vissa tilläggstjänster och inköp/upphandling inrättas fr.o.m. 1 juli 2007
i enlighet med förslag som redovisas i ärendet.
3. Överföring av grundskolans löneadministration från stadsdelsnämnderna
till servicenämnden genomförs 1 juli 2007. Övrig löneadministration i stadens nämnder överförs successivt till servicenämnden, dock senast 31 maj
2008.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för
elektroniska personalakter.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att konsolidera och standardisera stadens
IT-infrastruktur samt förbereda införande av en stadsövergripande gemensam IT-service.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för gemensamma lösningar inom ekonomiadministrationen.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter utvärderingen av de kontaktcenter
som i dag finns i staden återkomma med förslag till gemensamma lösningar
inom kontorsadministration och växel.
8. Kommunfullmäktige m.m., stadsledningskontoret, medges ökade kostnader
om 4,0 mnkr 2007 för införande av servicenämnd att finansieras genom
Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2007 års budget. Eventuellt medelsbehov 2008 får beaktas i budget 2008.
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4. KF 2007-04-16
§ 20 Mottagande av Mary Zetterlinds minnesstiftelse (utl. 2007:47)
Dnr 149-3605/2006
Beslut
Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.
1. Stockholms stad övertar förvaltaransvaret för Mary Zetterlinds minnesstiftelse från Stockholms läns landsting.
2. Stiftelsens tillgångar överförs till staden och kommunstyrelsen ges i uppdrag att förvalta donationsmedlen som en särskild stiftelse inom ramen för
enhetens samförvaltning.
5. KF 2007-05-28
§ 26 Upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt ITsystem (utl. 2007:74)
Dnr 033-605/2007
Beslut
Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av ett
nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system utifrån funktionella
krav och projektspecifikation enligt bilaga till utlåtandet.
6. 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.
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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.
7. KF. 2007-09-03
Inriktning för Järvalyftet (utl. 2007:96)
Dnr 314-1325/2007
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
1. Inriktningen för programmet avseende Järvafältet, det så kallade Järvalyftet
godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa programmet för Järvalyftet.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk styrgrupp samt en
operativ tjänstemannastyrgrupp för programmet.
4. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade
medel för ytterstadssatsning/Järvalyftet med 200,0 mnkr. Medlen disponeras av Kommunfullmäktige m.m.; stadsledningskontoret.
8. KF 2007-09-03
Genomförande av centralupphandling av programvarulicenser och licensadministration (utl. 2007:97)
Dnr 032-350/2007
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
1. Upphandling av programvarulicenser samt licensadministration skall
genomföras som centralupphandling i enlighet med utlåtandet.
2. Servicenämnden ges i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta beslut
om leverantör samt att efter avslutad upphandling teckna avtal med denna.
3. Servicenämnden ges i uppdrag att löpande förvalta avtalet.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda upphandlingen genom att ta
fram och överlämna specificerat uppdrag till servicenämnden.
5. Den programvara som används för inventering i den upphandlade licensadministrationen skall installeras på samtliga datorer tillhörande stadens
nämnder.
6. Kostnaden för den programvara som används för licensinventering samt
kostnaderna för licensadministrationen skall fördelas per ansluten dator.
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9. KF 2007-10-01
§ 26
Jobbtorg – från bidrag till arbete (utl. 2007:117)
Dnr 331-1800/2007
Beslut
Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. Den föreslagna inriktningen av jobbtorg godkänns i enlighet med vad som
framförs i utlåtandet.
2. Kommunstyrelsen skall inrätta jobbtorg i Stockholm från 1 januari 2008 i
enlighet med utlåtandet.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om en instruktion för jobbtorgen.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut
samt att besluta om en detaljorganisation, inklusive det exakta antalet Jobbtorg samt den geografiska placeringen av dessa.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna erforderliga samverkansavtal.
6. De ekonomiska frågorna med anledning av förslaget behandlas i budget
2008. Eventuella medelsbehov för 2007 behandlas i samband med tertialrapport 2, 2007.
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om tillsättande av särskild styrgrupp för Jobbtorgen bestående av totalt nio personer; borgarråd alternativt
personer ur kommunstyrelsen, fem från majoriteten samt fyra från oppositionen.
10. KF 2007-11-05
§ 15
Genomförande av Stockholms stads informationstekniska plattform,
August block 1 (utl. 2007:128)
Dnr 031-2802/2007
Beslut
Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra programmet August, införandet av Stockholms stads informationstekniska plattform, block 1 i enlighet med utlåtandet.
2. Kommunfullmäktige m.m., stadsledningskontoret, medges ökade kostnader
om 63,9 mnkr för att genomföra programmet August block 1. Finansiering
sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade 650 mnkr
för IT-satsning.
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§ 16
Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 1 oktober 2007
(utl. 2007:129)
Dnr 327-1752/2007
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
1. Valfrihet inom vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg (exklusive
servicehus, korttidsvård, avlastning och växelvård) införs fr.o.m. den 1 juli
2008 i enlighet med vad som föreslås i föreliggande ärende.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta att utarbeta direktiv och riktlinjer för kundvalssystemet i enlighet med föreliggande ärende.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra återkommande centralupphandlingar av entreprenaddrift av de vård- och omsorgsboenden som kommunfullmäktige senare beslutar om.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med upphandlingarna utforma avtalstidernas längd och kompletterande ersättningsnivåer utifrån
bästa förutsättningar.
5. Äldrenämnden ges i uppdrag att upphandla korttidsvård utomlands i en
separat upphandling.
6. Beslut om ersättningssystem föreläggs kommunfullmäktige i särskilt ärende.
§ 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
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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 planeringsoch 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.

Valnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. 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.
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2. 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 planeringsoch 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.

Servicenämnden
1. 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.
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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.
2. KF 2007-09-03
§ 30
Genomförande av centralupphandling av programvarulicenser och licensadministration (utl. 2007:97)
Dnr 032-350/2007
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
1. Upphandling av programvarulicenser samt licensadministration skall
genomföras som centralupphandling i enlighet med utlåtandet.
2. Servicenämnden ges i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta beslut
om leverantör samt att efter avslutad upphandling teckna avtal med denna.
3. Servicenämnden ges i uppdrag att löpande förvalta avtalet.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda upphandlingen genom att ta
fram och överlämna specificerat uppdrag till servicenämnden.
5. Den programvara som används för inventering i den upphandlade licensadministrationen skall installeras på samtliga datorer tillhörande stadens
nämnder.
6. Kostnaden för den programvara som används för licensinventering samt
kostnaderna för licensadministrationen skall fördelas per ansluten dator.
3. KF 2007-11-05
§ 17
Stockholms Miljöprogram 2008-2011
Förslag till nytt miljöprogram för Stockholms stad
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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 planeringsoch 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.
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Stadsdelsnämnderna
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.
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.

12

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.
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 planeringsoch 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.
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Brand- och räddningsnämnden
1. 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.
2. 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
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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 planeringsoch 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.
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Exploateringsnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007givna uppdrag
1. KF 2007-05-07
§ 21 Danvikslösens infrastruktur och bostäder inom nordöstra delen av
Hammarby Sjöstad
Inriktningsbeslut (utl. 2007:62)
Dnr 302-716/2007
Beslut
Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med
inriktning på ny infrastruktur (Danvikslösen), inklusive ny vägbro, vid Henriksdalsberget och Danvikstull.
2. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med
inriktning på exploatering för bostäder i Henriksdalshamnen etapp 2, Lugnet etapp 3 och 4 samt Danvikstorg inom nordöstra delen av Hammarby
Sjöstad.
3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med stadsbyggnadsnämnden undersöka hur det ekonomiska resultatet för bostads-exploatering
i nordöstra delen av Hammarby Sjöstad kan förbättras.
4. Utredningsutgifterna för 2007 och kommande år får rymmas inom exploateringsnämndens investeringsplan.
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.
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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.
3. KF 2007-06-11
§ 13 Projekt Norra Station
Inriktningsbeslut samt förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17
(utl. 2007:86)
Dnr 302-1593/2007
Beslut
Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet med
inriktning på exploatering inom Norra Stationsområdet.
2. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att undersöka och återkomma med
alternativa lösningar som minskar stadens ekonomiska åtagande.
3. Avtal med Norra Station AB om förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17 för
560 mnkr, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.
4. Utgifterna för förvärv av fastigheten Vasastaden 1:17 får inrymmas i exploateringsnämndens investeringsplan för 2007.
5. Utredningsutgifter för 2007 och kommande år får rymmas inom exploateringsnämndens investeringsplan.
4. KF 2007-06-20
§ 6 Försäljning av aktierna i CentrumKompaniet i Stockholm AB samt
ändring av bolagsordningen
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 juni 2007
(utl. 2007:93)
Dnr 319-1811/2007
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
1. Överlåtelsen enligt avtal daterat den 8 maj 2007 av samtliga aktier i CentrumKompaniet i Stockholm AB till Boultbee (Shelf V) AB, ett helägt dotterföretag inom Boultbee (Holding) AB-koncernen och därav föranledd
ändring i bolagsordningen, bilaga 2 till utlåtandet, godkännes.
2. Handlingar som är allmänna handlingar vid tillträdet får förvaras hos CentrumKompaniet i Stockholm AB med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 § 3
st sekretesslagen, dock längst till utgången av år 2009.
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3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för
genomförandet av försäljningen.
5. 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 planeringsoch 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.

Fastighetsnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. KF 2007-04-16
§ 26 Försäljning till SMÅA AB av del av Erstavik 6:1, Södra Hedvigslund
i Nacka kommun
Genomförandebeslut (utl. 2007:53)
Dnr 302-105/2007
Beslut
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Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. I utlåtandet redovisat ramavtal om försäljning av del av Erstavik 6:1 i Södra
Hedvigslund i Nacka kommun godkänns. Köpeskillingen uppgår till 1 500
kr/kvm BRA + KPI vilket innebär lägst 51,7 mnkr.
2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att fullfölja ramavtalet och upprätta erforderliga kontrakt.
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.
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
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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 planeringsoch 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.

Idrottsnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
KF 1 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.
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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.
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 planeringsoch 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.
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Kulturnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. KF 2007-03-05
§ 20 Nya e-postregler för Stockholms stad (utl. 2007:14)
Dnr 663-3732/2005
Beslut
Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.
1. E-postregler för stadens nämnder enligt bilaga till utlåtandet godkännes.
2. E-postreglerna ersätter i sin helhet e-postregler från 8 juni 1998.
3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana bolag inom koncernen
att anta reglerna.
4. Stadens stiftelser uppmanas att följa reglerna.
5. Kulturnämnden får i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar.
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.

22

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.
3. KF 2007-09-17
Nya arkivregler för Stockholms stad (utl. 2007:102)
Dnr 042-2020/2007
Beslut
Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.
6. Nya arkivregler för Stockholms stad enligt bilaga till utlåtandet antas.
7. Kulturnämnden ges i uppdrag att utfärda riktlinjer för arkivreglernas tilllämpning.
4. 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 planeringsoch 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.

23

Kyrkogårdsnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. 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.
2. 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.
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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 planeringsoch 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.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. 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).
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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.
2. 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 planeringsoch 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.
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Socialtjänstnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. KF 2007-04-16
§ 27 Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid (utl. 2007:54)
Dnr 325-2426/2006
Beslut
Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid för perioden 2006 –
2010 fastställs i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.
2. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att göra en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm,
samt av sådana hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Denna kartläggning ska återrapporteras till fullmäktige.
3. Socialtjänstnämnden ska samtidigt återkomma till fullmäktige med förslag
om former för hur kunskap om barns, ungdomars och kvinnors rättigheter
enligt svensk lagstiftning effektivast ska överföras till människor som har
flyttat till Sverige, men som kan antas ha bristande kunskaper och erfarenheter av sådan rättighetslagstiftning.
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.
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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.
3. KF 2007-10-01
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (utl. 2007:116)
Dnr 325-1113/2007
Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
1. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd godkänns i enlighet med
utlåtandet.
2. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att utreda omfattningen av fusk gällande försörjningsstödet i Stockholm samt att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till kontroll och begränsningar i fusket.
3. Tidigare riktlinjer av den 4 juni 2004 upphör därmed att gälla.
4. 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
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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 planeringsoch 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.
Stadsbyggnadsnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. 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.
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2. 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 planeringsoch 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.
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Trafik- och renhållningsnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. KF 2007-04-16
§ 23 Avgifter för markvärme
Åtgärd med anledning av revisionsrapport (utl. 2007:50)
Dnr 302-4591/2006
Beslut
Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att teckna markvärmeavtal med alla fastighetsägare som får leverans av markvärme, bl.a. stadens
fastighetsförvaltande förvaltningar och bolag.
2. Avgiften för markvärme ska baseras på självkostnadsprincipen och uppgå
till 90 kr/m2 och uppvärmningssäsong, prisnivå oktober 2006, samt indexregleras varje år med 55 % enligt energiprisindex och 45 % enligt konsumentprisindex, KPI.
3. Till trafik- och renhållningsnämnden delegeras att vid behov justera avgiften till stadens självkostnad.
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).
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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.
3. KF 2007-06-11
§ 18 Minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till
kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet (utl. 2007:91)
Dnr 329-487/2007
Beslut
Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.
1. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta sitt arbete för
att minska den illegala affischeringen och förbättra möjligheterna till kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet i enlighet med
nämndens redovisning och med beaktande av vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och berörda kommunala lokaluthyrare ska beakta trafik- och renhållningsnämndens förslag samt vad som
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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.
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4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att metodmässigt integrera genomförande
och uppföljning av miljöprogrammets mål i det webbaserade planeringsoch 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.

Utbildningsnämnden
Av kommunfullmäktige under 2007 givna uppdrag
1. 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.
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2. 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 planeringsoch 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.
Äldrenämnden
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.
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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.
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.
2. KF 2007-11-05
§ 16
Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 1 oktober 2007
(utl. 2007:129)
Dnr 327-1752/2007
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Beslut
Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag –
beslutat följande.
7. Valfrihet inom vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg (exklusive
servicehus, korttidsvård, avlastning och växelvård) införs fr.o.m. den 1 juli
2008 i enlighet med vad som föreslås i föreliggande ärende.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta att utarbeta direktiv och riktlinjer för kundvalssystemet i enlighet med föreliggande ärende.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra återkommande centralupphandlingar av entreprenaddrift av de vård- och omsorgsboenden som kommunfullmäktige senare beslutar om.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med upphandlingarna utforma avtalstidernas längd och kompletterande ersättningsnivåer utifrån
bästa förutsättningar.
11. Äldrenämnden ges i uppdrag att upphandla korttidsvård utomlands i en
separat upphandling.
12. Beslut om ersättningssystem föreläggs kommunfullmäktige i särskilt ärende.
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 planeringsoch uppföljningsstödet för ILS.
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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.
Överförmyndarnämnden
1. 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.
2. 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
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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 planeringsoch 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.
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