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Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Revidering av föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun
Koncernledningens förslag till beslut
Koncernstyrelsen beslutar följande.
1. Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun enligt
bilaga 1 godkänns.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att arbeta
efter reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun enligt
bilaga 1.
3. Stockholm Vatten och Avfall AB får det övergripande ansvaret för uppföljningen
av de reviderade föreskrifterna för avfallshantering för Stockholms kommun
enligt bilaga 1.
4. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

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.
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Eftersom bolagen är egna juridiska personer måste sedan varje enskilt bolag i sin tur
fatta beslut i respektive styrelse.

Ärendet
KF har behandlat ett ärende och fattat beslut som är att betrakta som kompletterande
ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
Nedan återfinns ett utdrag/kortare sammanfattning av ärendet från KF, som bolag inom
koncernen direkt eller indirekt kan beröras av.
Det är av stor vikt att bolagen själva genomför en analys av KF:s ärenden och beslut för
att se hur dessa berör bolagets verksamhet och hur de ska hanteras och tillämpas i
verksamheten.
I första hand fattar KF beslut som rör hela kommunkoncernen (d.v.s. förvaltningar och
bolag), eftersom KF så långt som möjligt behöver ha en likriktning av styrningen och
uppföljningen. Stadsövergripande program, policys m.m., som i programmet talar om
”bolag/bolagsstyrelser och nämnder” ska därmed antas av bolagen, eller på annat sätt
hanteras av styrelsen. I övriga program, policys m.m. där det tydligt är en specifik
verksamhet som utpekas, och ett annat bolag inte har några beröringspunkter – eller där
det kan vara direkt lagstridigt kan bolaget naturligtvis avstå eller fatta beslut i tillämpliga
delar. I vissa fall har koncernledningen, som stöd till bolagens omvärldsbevakning,
inkluderat KF:s beslut även om de endast indirekt påverkar bolagskoncernen eller vissa
verksamheter. Utgångspunkten ska vara att program, policys m.m. i sin helhet ska antas.

Sammanfattning av ärendet från kommunfullmäktige
Revidering av föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-18 § 15 (Utlåtande dnr KS 2018/1441) om
reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.
Det anges i utlåtandet (Utlåtande Rotel IX; Dnr KS 2018/1441) att det i samband med
kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 om att huvudmannaskap för stationära
sopsugar ska övergå till ett kommunalt ansvar, gavs avfallsnämnden i uppdrag att föreslå
reviderade avfallsföreskrifter och avfallstaxa till 1 januari 2019.
Föreskrifterna omfattar bestämmelser om hur hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall ska hanteras inom kommunen. De innehåller bland annat bestämmelser om
godkända behållartyper, hämtningsintervall och sorteringskrav samt bestämmelser om
prövning av undantag från föreskrifterna. Vidare regleras ansvarsfördelningen mellan
kommunen, fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare.
Förslaget till ändringar i avfallsföreskrifterna gäller i huvudsak att två nya paragrafer (§§
13 och 14) har tillkommit. Dessa reglerar att fastighetsinnehavare ska nyttja kommunalt
ägd sopsugsanläggning när sådan tillhandahålls samt gränsen för ägande och ansvar
mellan kommunen och fastighetsinnehavare.
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Därutöver föreslås mindre justeringar i tre nu gällande bestämmelser för att säkerställa
renhållarens tillträde till de delar av sopsugsanläggningen som läggs på kvartersmark
samt att anläggningen är kompatibel med stomnätet.
KF:s kompletta ärende finns att hämta från https://edokmeetings.stockholm.se,
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-18, § 15.

Bilaga
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-18 (KS 2018/1441)
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