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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ”Förslag till reviderad Vision
för Stockholm år 2030” på remiss från kommunstyrelsen. Sedan
stadens gemensamma vision om Ett Stockholm i världsklass 2030
togs fram år 2007, har omvärlden förändrats och därmed också
stadens långsiktiga förutsättningar. Därför har kommunstyrelsen nu
föreslagit en reviderad vision. Förvaltningen har några mindre
förslag till förändringar, men är överlag mycket positiv till den
reviderade visionen.

Tjänsteutlåtande
Dnr 626-2014-1.5.1
Sida 2 (4)

Ärendets beredning
Stadsdelsdirektörens stab har berett detta remissvar i samråd med
stora delar av förvaltningen och de största privata entreprenörerna i
stadsdelsområdet1. Samverkan sker med de fackliga
organisationerna i förvaltningsgruppen 2014-08-19, pensionärsrådet
2014-08-18 och rådet för funktionshinderfrågor 2014-08-19.
Bakgrund
Sedan stadens gemensamma vision om Ett Stockholm i världsklass
2030 togs fram år 2007, har omvärlden förändrats och därmed
också stadens långsiktiga förutsättningar. Befolkningstillväxten har
gått betydligt snabbare än beräknat. Stockholm kommer att vara en
miljonstad redan i början av 2020-talet, inte år 2030, vilket
visionsarbetet utgick ifrån.
Den snabba tillväxten skapar än större utmaningar för att planera
framtidens Stockholm och tillgodose alla de olika behov och
önskemål dagens och morgondagens invånare har. Målet är ett
Stockholm med hög livskvalitet för invånare i olika åldrar och med
vitt skiftande bakgrunder.
Utifrån uppdrag av kommunfullmäktige har ett arbete med
utvärdering och revidering av Vision 2030 genomförts sedan hösten
2012. Arbetet har legat till grund för den nu föreslagna revideringen
som redovisas i ärendet ”Revidering av Vision 2030 – ett
Stockholm i världsklass”. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget
till stadens stadsdelsnämnder och facknämnder, andra
organisationer i staden samt närliggande kommuner. Remissvaret
ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 10 september
2014.
Ärendet
Stockholms stads vision är att staden ska vara en stad i världsklass.
Visionen har tre huvudsakliga inriktningar: att staden skall vara
stockholmarnas stad, innovativ och växande samt mångsidig och
upplevelserik.
”Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030”, framgår
i bilaga 1.
De revideringar som föreslås och skälen till dessa redovisas i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Revidering av Vision 2030
– ett Stockholm i världsklass”, se bilaga 2.
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Temabo AB, Vingslaget omsorgs AB och KOSMO (Kropp och själ med
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är mycket positiv till den reviderade visionen. Den är
anpassad efter stadens nya förutsättningar och relevant för
förvaltningens verksamheter – förskola, socialtjänst och
äldreomsorg.
Förvaltningen har förslag på några tillägg i texten. Tilläggen är
i linje med det som stadens socialtjänst arbetar mot och gör därmed
texten ännu tydligare för de som arbetar inom socialtjänstens
område. Det gäller texten under ”Stockholmarnas stad”, ”Service av
högsta kvalitet”, som börjar på sidan 6.
Förvaltningens förslag till tillägg framgår av den kursiverade texten.
”Stockholms stad erbjuder service och tjänster av högsta
kvalitet. Tjänsterna är offentligt finansierade och tillhandahålls
av en mångfald av utförare med olika profiler. All service utgår
från de behov som stockholmarna och de företag som är
verksamma inom staden har.
Ett gott bemötande, professionalitet och respekt för individen är
ett självklart förhållningssätt för alla medarbetare inom såväl
stadens egna som enskilt drivna verksamheter.
Variationen i utbudet av välfärdstjänster gör det möjligt för
stockholmarna att enkelt hitta rätt utifrån sina egna personliga
val. Tydlig information ger konkreta besked om vad alla har rätt
att kräva av omsorgen. Detta medför ökad trygghet,
självbestämmande och livskvalitet, särskilt för de allt fler äldre
stockholmarna och för dem med funktionsnedsättningar. Det ska
även leda till ökad självständighet utifrån individens egna
förutsättningar.
Stockholmarna har stora möjligheter att påverka utformningen
av servicen och staden värdesätter och tar tillvara alla
synpunkter. Med stöd av välutvecklade digitala lösningar är det
enkelt att välja mellan en mängd vård- och omsorgsgivare,
förskolor och skolor samt ansöka om olika former av tillstånd,
såsom bygglov och andra myndighetsbeslut.
En nära samverkan mellan socialtjänsten, privata aktörer och
frivilligorganisationer samt hälso- och sjukvården gör att
personer som hamnat i missbruk eller andra personliga problem
snabbt kan erbjudas professionell hjälp. Socialtjänsten ska verka
för att alla ska ha möjlighet till egen försörjning. Ett
välfungerande förebyggande arbete uppmärksammar tidigt
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särskilt barn och unga som far illa. Inga barn ska vara utsatta
för våld.”
_____________
Bilagor
1. ”Förslag till reviderad Vision för Stockholm år 2030”
Dnr: 025-634/2014.
2. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande ”Revidering av
Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass” Dnr: 025-6342014.
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