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Lagar
Alkohollagen (styr tillsynsarbetet över folköl och remissförfarandet av
serveringstillstånd)
Arbetstidslagen
Arkivlagen
Brottsbalken
Föräldrabalken
Förvaltningslagen
Förvaltningsprocesslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Jordabalken (viss del av parkskötseln berörs)
Kommunallagen
Kommunal författningssamling
Kommunal redovisningslag
Körkortslagen
Lagen om anställningsskydd
Lagen om offentlig upphandling
Lagen om allmän försäkring
Lag om skydd mot olyckor
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag om kommunens betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
Livsmedelslag
Personuppgiftslagen
Redovisningslagen
Rättshjälpslagen
Sekretesslagen
Skollagen
Socialtjänstlagen
Socialtjänstförordningen
Tryckfrihetsförordningen
Tobakslagen (styr tillsynsarbetet över tobaksförsäljningen)
Äktenskapsbalken
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Stadsövergripande och lokala styrdokument
Område
Stadsövergripande styrdokument 1
Instruktioner och delegationsordning
Reglemente för stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämndens styrdokument
Attestinstruktion, delegationsordning

Barn, ungdom och utbildning
Stockholms stads förskoleplan, en
förskola i världsklass
Handlingsplan för FN:s
barnkonvention
Ekonomi
Försäkringspolicy för Stockholms stad
Styrning och uppföljning av
investeringar och andra betydande
projekt
Regler för ekonomisk för ekonomisk
förvaltning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Handikappolitiskt program för
Stockholms stad
Överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och Stockholms stad om
hälso- och sjukvårdsansvar för äldre
samt personer med fysisk
funktionsnedsättning,
utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med
förvärvad hjärnskada eller annan
kognitiv svikt

1

Budget 2011 för Stockholms stad






System för intern kontroll
Internkontrollplan
Verksamhetsplan med budget
Lokala rutiner och
anvisningar inom
redovisningsområdet
(ekonomihandbok)
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Område
Stadsövergripande styrdokument
Information – kommunikation

Stadsdelsnämndens styrdokument

Kommunikationspolicy för
Stockholms stad
Infrastruktur
Bostadsförsörjningsprogram
Byggnadsminnesförklaring – policy för
Stockholms stads egna byggnader
Renhållningsordning för Stockholms
kommun, inklusive föreskrifter och
avfallsplan 2008-2012
Stockholms parkprogram,
handlingsprogram 2005-2009 för
utveckling och skötsel av parker och
natur

Parkplan

Stockholms stads
trafiksäkerhetsprogram för åren 20102012
Vision för Söderort
Översiktsplan för Stockholms stad –
Promenadstaden
IT och telefoni
E-strategi för Stockholms stad
Grön IT – Strategi för Stockholms stad
Informationsteknisk plattform för
Stockholms stad
IT-program för Stockholms stad (inkl.
telefonpolicy)

Telefonpolicy

Telestrategi för Stockholms stad
Kris- och säkerhetsfrågor
Säkerhetsprogram för Stockholms stad
inkluderar följande riktlinjer för:
 Informationssäkerhet
 Psykosocialt omhändertagande, roller och ansvar
 Arbetsordning för Stockholms
stads riskhanteringsråd
 Stockholms stads kriskommunikationsarbete

Lokal kris- och katastrofplan
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Område
Kultur och fritid

Stadsövergripande styrdokument

Stadsdelsnämndens styrdokument

Idrottspolitiskt program för
Stockholms stad
Kultur i ögonhöjd – för, med och av
barn och unga. Strategisk plan för
barn- och ungdomskultur i Stockholm
2009-2012.
Miljö
Miljöprogram för Stockholms stad
Näringsliv,
arbetsmarknad och
omvärld
Näringslivspolitiskt samarbete i
Stockholmsregionen
Personalpolitik
Personalpolicy i Stockholms stad








Rökfri arbetstid i Stockholms stads
verksamheter
Arbetsmiljöpolicy för Stockholms
stad

Flexibel arbetstid
Handlingsplan vid alkoholoch annat drogmissbruk
Jämställdhets- och
mångfaldsplan
Policy för kränkande
behandling
Riktlinjer för resor i tjänsten
Handlingsplan mot hot och
våld

Lokala riktlinjer



Arbetsmiljöpolicy
Rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete
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Område
Socialtjänst

Stadsövergripande styrdokument

Stadsdelsnämndens styrdokument

Barn och ungdomar som behöver särskilt
stöd från såväl kommunen som landstinget
(BUS) Gemensam policy med riktlinjer i
Stockholms län
Gemensamt policydokument för
Stockholms läns kommuners och
Stockholms läns landstings missbrukaroch specialiserade beroendevård
Handlingsprogram för Stockholms stads
arbete inom Operation Kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid

Stadens insatser till psykiskt
funktionshindrade
(Bygger på länsövergripande
policydokument med SLL)
Stockholms stads sociala program för att
minska prostitutionen
Stockholms Tobaks-, Alkohol- och
Narkotikapolitiska program
(STAN)
Styrning och uppföljning
Strategi för kvalitetsutveckling i
Stockholms stad
Uppföljning av förbättringsförslag,
synpunkter och klagomål – en del i
stadens strategi för kvalitetsutveckling
Fortsatt inriktning av stadens
kvalitetsarbete samt Stockholms stads
kvalitetsutmärkelse fr.o.m. 2004

Rutiner för synpunkts- och
klagomålshantering

Stadsledningskontorets anvisningar för
styr- och uppföljningsdokument

Motsvarande lokala anvisningar
Ledningssystem för kvalitet och
säkerhet inom äldreomsorg,
funktionsnedsatta samt stödboende
inom socialpsykiatrin.
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Område
Upphandling

Stadsövergripande styrdokument
Policys för upphandling och
konkurrensutsättning

Stadsdelsnämndens styrdokument



Direktupphandlingsbelopp
och lokala rutiner utifrån
stadens upphandlingspolicy
Aktivitetsplan

Äldreomsorg
Stockholm stads äldreomsorgsplan
2007-2011
Planering av boenden för äldre i
Stockholms stad
Anhörig-/närståendepolicy för
Stockholms stads äldreomsorg

Planering av boenden för äldre i
västra söderort
Plan för anhörigstöd

Införande av trygghetsboende äldreomsorg i Stockholms stad
Kostpolicy för Stockholms stads
äldreomsorg
Övrigt
Evenemangspolicy för Stockholms
stad
Riktlinjer om mutor och
representation

Riktlinjer och lathund för mutor och
representation

