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Kommunfullmäktiges beslut om kompletterande
ägardirektiv
Företagsledningens förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande

att
1. anta Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2018-2023.
2. anta de reviderade föreskrifterna för avfallshantering för Stockholms kommun
dnr xxx samt att nuvarande föreskrifter för avfallshantering i Stockholms
kommun dnr 2017/001186 upphör att gälla.
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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.

Kompletterande ägardirektiv ska anmälas i SISAB:s styrelse för att sedan
inarbetas i bolagets egna verksamhetsplaner, policyer och riktlinjer eller på annat
sätt anpassas i bolagets verksamhet.

Ärendet
Styrelsen för Stockholms Stadshus AB beslutade 2019-01-28 och 2019-03-18 att ge
bolagsstyrelsen i uppdrag att verkställa ägardirektiv i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. (Se protokollsutdrag, bilaga 1 och 2).

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
Stockholms stad har högt ställda mål för att garantera alla som bor och verkar i
Stockholm full delaktighet i samhällslivet och arbetar sedan länge med att öka
tillgängligheten i staden och delaktigheten i samhället för personer med
funktionsnedsättning.
Programmet är ett styrdokument som stadens nämnder och bolagsstyrelser ska utgå
från när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå stadens mål om ett Stockholm
som är tillgängligt för alla, där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga
på jämlika villkor som alla andra, utan diskriminering.
Programmet bygger på FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, den nationella funktionshinderspolitiken och på stadens vision
om ett Stockholm som är tillgängligt för alla och ett föredöme i skyddet av mänskliga
rättigheter.

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
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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. 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 Stockholms stadshus AB 2019-01-28 § 11
2. Protokollsutdrag Stockholms stadshus AB 190318 § 8
3. Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning
4. Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun
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