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Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB
Styrelsen för Stockholm Avfall AB

Kompletterande ägardirektiv
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att anta ändringarna i Stockholms stads personalpolicy enligt bilaga 1,
att anta Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 enligt bilaga 3,
att anta policy för Stockholms stads konton i sociala medier enligt bilaga 5.

Mårten Frumerie
Verkställande direktör

SAMMANFATTNING
Styrelsen för Stockholm Stadshus AB fattade beslut den 15 juni 2020 beslut avseende
kompletterande ägardirektiv för dotterbolagen inom koncernen. Styrelsen föreslås härmed att
anta de föreslagna direktiven.

ÄRENDET
Revidering av personalpolicy för Stockholms stad (KS 2019/988)
Av utlåtandet, se bilaga 2, framgår under rubriken ”Ärende” att då diskrimineringslagen (SFS
2016:828) ändrades från den 1 januari 2017 finns behov av att bland annat anpassa
personalpolicyn till dessa förändringar. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har vid en
tillsyn under våren 2018 funnit att det inte tillräckligt tydligt framgår av stadens personalpolicy
att staden tar avstånd även från repressalier.
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Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 (KS 2019/1510)
Av utlåtandet, se bilaga 4, framgår under rubriken ”Ärende” bland annat att i samband med
kommunfullmäktiges budget för 2018 fick miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att
påbörja arbetet med en ny kemikalieplan. Förslaget är Stockholms stads andra kemikalieplan
och utgår ifrån det långsiktiga målet om ett giftfritt Stockholm i förslaget till Miljöprogram för
Stockholms stad 2020-2023 och det kortsiktiga etappmålet, minskad förekomst av skadliga
ämnen i varor och kemiska produkter. Förslaget till kemikalieplan syftar till att konkretisera de
åtgärder som behöver vidtas av stadens verksamheter för att nå målet om en giftfri stad. Den
nya kemikalieplanen innehåller 49 åtgärder som är fördelade på åtta verksamhetsområden.
Policy för Stockholms stads konton i sociala medier (KS 2018/1303)
Av utlåtandet, se bilaga 6, framgår under rubriken ”Ärende” att en policy för Stockholms stads
konton i sociala medier har tagits fram. Policyn slår fast grundläggande principer och ramar
för stadens närvaro i sociala medier. Detta för att göra det tydligare vad som krävs av staden
vid närvaro på sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton.

SLUT
Bilagor:

1. KS 2019_988 Bilaga 1, ang revidering av personalpolicy för Stockholms stad
2. Utlåtande Rotel 1 (dnr KS 2019.988)
3. Stockholms stads Kemikalieplan 2020-2023_efter_remiss_med_spårade_ändringar
4. R9 Ult Kemikalieplan 2020-2023
5. Policy för Stockholms stads konton i sociala medier-ny version efter remiss spårade
ändringar
6. R1 Utl Policy för sociala medier i Stockholms stad

