BILAGA 12:1
Uppdrag i Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 20062008
Kommunfullmäktige har i Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 20062008 (utl. 2005:106) framhållit ett antal frågor som särskilt ska beaktas i samband
med stadens arbete med budget för 2006.
Kommunstyrelsen har uppdraget att under 2005 göra en översyn av renhållningsnämnden, överförmyndarnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsmuseinämnden och stadsbyggnadsnämnden. Resultatet av dessa översyner ska inarbetas i budgeten under planperioden. Ambitionen är att effektivisera
förvaltningsorganisationen och frigöra resurser för att säkerställa utrymme för
prioriterade områden. Vidare ska Stockholms Stadshus AB ansvara för att driva
på och följa arbetet med rationaliseringar. De bolag som omfattas i ett första skede
är bostadsbolagen och Stockholm Vatten AB.
Ett arbete har inletts för att genomföra de översyner som efterlyses. De resultat som kan förväntas av dessa översyner kommer att inarbetas i budgeten
under planperioden. Förväntade resultat för år 2006 har inarbetats och redovisas under respektive berörd nämnd.
Förutsättningarna för ytterligare effektiviseringar av stadens ekonomi- och personaladministration ska utredas. Användningen av IT-systemen ska rationaliseras
och gemensamma system utvecklas i staden. Stadsledningskontoret ska se över
och planera för att integrera IT-systemen i de pedagogiska verksamheterna för att
skapa ett enhetligt system för uppföljning och redovisning av alla skolformer samt
uppföljningsansvaret för unga.
Inom stadsledningskontoret har ett arbete påbörjats för att utreda förutsättningarna för samordning och effektivisering av stadens ekonomi- och personaladministration liksom integreringen av IT-systemen i de pedagogiska
verksamheterna.
I Strategi för utveckling av Stockholms stad åren 2006-2008 anges att förslag till
basnyckeltal kommer att föreläggas kommunfullmäktige våren 2005. Dessa har
tagits fram för att förbättra stadens styrning, uppföljning och lärande inom ramen
för det integrerade lednings- och styrsystemet (ILS). Nyckeltalen ska också fungera som ett verktyg för dialog mellan kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och
nämnderna.
Kommunfullmäktige har i september 2005 beslutat om basnyckeltal för stadens nämnder (utl. 2005:146). Basnyckeltalen kommer att bli ett viktigt
verktyg i nämndernas likväl som stadens samlade uppföljnings- och utvecklingsarbete, där även dialogen har en framträdande roll.
Stadens miljöledningssystem ska ingå i ILS och stärkas i samtliga verksamheter.
En miljörevision ska genomföras genom en extern granskning av stadens miljöarbete.
I likhet med övriga verksamhets- och politikområden i staden är stadens arbete inom miljöområdet inordnat i den struktur som ILS innefattar i form av
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målstyrning, uppföljning, utvärdering och utveckling. En planering för en
extern miljörevision pågår.
Stadsledningskontoret har uppdraget att under 2005, i samverkan med socialtjänstnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna, göra en
översyn av stadens samlade föreningsstöd samt se över möjligheterna att underlätta för föreningslivet vad gäller lokaler och liknande infrastruktur.
Planering pågår i syfte att genomföra en översyn enligt uppdrag.
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden se över resursfördelningssystemet inom individ- och familjeomsorgen, i huvudsak vad avser vuxna missbrukare. Bättre förutsättningar ska ges att stärka
vårdkedjan från uppsökande verksamhet, vård och behandling till stöd i boendet,
sysselsättning och meningsfull fritid.
En översyn pågår och beräknas vara genomförd så att resultatet kan beaktas
inför budget 2007.
Den obalans som finns i fördelningen av budgetmedel till barn och ungdom inom
individ- och familjeomsorgen bör beaktas i budget 2006.
Verksamhetsområdet har tillförts 14,0 mnkr i 2006 års budget.
Den ökande investeringsvolymen leder till ökade kapitalkostnader för nämnderna.
Detta ska beaktas i framtagandet av budget för 2006.
En prioritering har gjorts i budget 2006. Ett ärende har tagits fram med förslag om förbättrad styrning och uppföljning i syfte att förbättra förutsättningarna för prioriteringar.
De budgetkonsekvenser som följer av planerna på att överföra de allmännyttiga
bostadsbolagen till stiftelseform, liksom en stiftelsebildning av fastighets- och
saluhallsnämndens affärsområde Egendom, ska beaktas i budgeten för planperioden.
Eventuella budgetkonsekvenser kommer att beaktas i budget under planperioden.
Stadens investerande nämnder ska i samband med genomförandebeslut i kommunfullmäktige tillämpa den utarbetade metodiken för investeringskalkylering i
syfte att förbättra kvaliteten i beslutsunderlagen.
Stadens investerande nämnder kommer att tillämpa den anvisade metodiken.
Staden bedriver ett offensivt jämställdhetsarbete. Hur detta utvecklas ska beskrivas i budget för 2006.
Hur jämställdhetsarbetet utvecklas redovisas under Stadsövergripande frågor.
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