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Stockholms stad har en stark majoritet som förmår förena förbättrad kvalitet i förskolan, 
skolan och omsorgen med ansvarstagande och sänkt skatt. Moderaterna, folkpartiet och 
kristdemokraterna tar ett gemensamt ansvar för Stockholm. 
 
I denna rapport beskrivs, i halvtid, genomförandet av den gemensamma politik som bedrivs 
under mandatperioden.  
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Halvtid  
 
Efter valet 2006 presenterade vi den 16 oktober 2006 en gemensam plattform för 
mandatperioden där vi beskrev vad vi ville åstadkomma. Nu har halva tiden gått. I denna 
sammanställning beskrivs kortfattat resultatet av vårt gemensamma arbete. 
  
Vi kan konstatera att en majoritet av det vi efter valsegern 2006 sa att vi skulle genomföra 
antingen är genomfört eller är saker som pågår. Det finns all anledning att vara ödmjuk inför 
att de förändringar, för att förbättra Stockholm, som vi genomför tar tid.  
 
Bra beslutsunderlag och väl genomtänkta förändringar ska ta tid. Många ska ges möjlighet att 
ha synpunkter, tid för reflektion och eftertanke behövs och därutöver händer det saker i 
omvärlden som gör att vissa förändringar, som vi ville genomföra när vi skrev plattformen i 
oktober 2006 får göras senare eller på annat sätt. Inte minst förändringar som är beroende av 
beslut av andra. 
 
Staden växer. Inte sedan i mitten av 70-talet har så många bostäder planerats som nu. Staden 
har fastslagit viljeinriktningen att 2030 vara en miljonstad. Stadsfullmäktige har beslutat om 
både byggande av Förbifart Stockholm och bevarande av Bromma flygplats. Andelen 
nyföretagande är högt och de nya jobb som skapas i Stockholm skapas i huvudsak i det 
privata näringslivet. Arbetslösheten i Stockholm är rekordlåg, arbetet med att bryta 
bidragsberoende mot jobb sker med stor intensitet, i staden och i landet. 
 
Att staden växer ställer krav. Varannan arbetsdag öppnar en ny förskoleavdelning. Särskilda 
satsningar genomförs på läsning och matematik i skolan. Alla elever från skolår 1 till 6 deltar 
i lässatsningen. Skriftliga omdömen om kunskapsutveckling blir obligatoriska från och med 
nu i höst. Olovlig frånvaro skrivs in i terminsbetygen. 
 
En växande stad skapar nya utmaningar för stadens miljöpåverkan. I grunden är städer 
miljövänliga och ett nytt offensivt miljöprogram har arbetats fram där energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan står i fokus. Staden arbetar med att både byta samtliga egna bilar 
till miljöbilar och med att säkra tillgången på fordonsgas i Stockholm. 
 
Vi har tagit initiativ för en modern och miljövändlig kollektivtrafik och tecknat en 
avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting som innebär 
startskottet för utbyggnaden av den nya linjen - kallad Tvärbana City. 
 
Stadens kärnverksamheter förnyas. Valfrihet blir regel. Från och med i år har alla äldre som 
biståndsbedömts för vård- och omsorgsboende rätt att välja boende, från och med nästa år 
införs valfrihet inom omsorgen om de funktionshindrade. En ny hemsida har lanserats för att 
underlätta stockholmarnas val. Barnomsorg söks nu som regel via nätet och 
stockholmsföräldern kan själv läsa om förskolorna och följa kötidens utveckling. För att 
ytterligare öka valfriheten för småbarnsföräldrar har ett kommunalt vårdnadsbidrag införts 
från och med 1 juli i år. 
 
De som önskat ombilda sina lägenheter har getts den möjligheten. Hälften av de som hittills 
ansökt om att få ombilda bor i ytterstaden. De villaägare som önskar har möjlighet att 
antingen fortsätta hyra mark av staden eller köpa den. 
 
 

 2



 
Stadens utbud förändras i takt med invånarnas önskemål. Bibliotekens öppettider har blivit 
bättre. Inriktningsbeslut om byggande av en ny arena söder om Globen är framtaget. Staden 
blir tryggare. Genom samverkan med företag i Stockholm genomförs belysningssatsningar 
och en 24-timmars garanti för städning och klottersanering är införd. Stadens bostadsbolag 
vidtar åtgärder för att motverka svartuthyrning och otrygga boendemiljöer.  
 
Vi för en politik som tar människor från utanförskap och in i arbete. Vi har startat Jobbtorg 
Stockholm och tack vare jobbtorgen har mer än tvåtusen personer gått från bidrag till arbetet 
sedan årsskiftet.  
 
Det händer mycket i Stockholm, staden förändras och växer. Arbetet sker med ansvar för 
dagens och kommande kommuninvånares pengar. Budgeten hålls, boksluten för både 2006 
och 2007 visar överskott. Skatten har sänkts med 50 öre under de första två åren av 
mandatperioden. Inför år 2009 föreslås en ytterligare skattesänkning om 10 öre. En renodling 
av stadens ägande sker, både avseende verksamheter som andra kan göra bättre och av mark 
som inte ligger i Stockholms kommun. Nämnder och styrelser fokuserar på sina kärnområden, 
den administrativa överbyggnaden har minskat. För att bevara ställningen som en attraktiv 
arbetsgivare har staden genomfört en satsning på cheferna.  
 
Arbetet med att förnya Stockholm stannar inte av i och med denna halvtidsrapport. Tvärtom 
är de utmaningar vi ser framöver stora och det är viktigt att vi i den politiska ledningen 
kontinuerligt, i dialog med stockholmarna, prövar och omprövar hur vi ska gå vidare i arbetet 
med att göra Stockholm till en stad i världsklass. 
 
Integrationen av nya stockholmare är en sådan utmaning. Stadens flyktingintroduktion är 
under omarbetning, mycket stora resurser investeras i att förnya Järva. Individanpassningen 
av flyktingmottagandet måste öka liksom arbetet med att arbetsmarknadsanpassa introduktion 
och utbildning.  
 
Inom äldreomsorgen ska arbetet med att ge Stockholms äldre än större inflytande och 
delaktighet inom omsorgen fortsätta och utvecklas. Stockholms stads äldreboenden behöver 
rustas upp. 
 
Allt för många barn i Sverige och i Stockholm råkar illa ut varje år. Barnens behov måste vara 
i centrum. Arbetet med att integrera det synsättet i stadens verksamheter måste förstärkas. 
Samarbetena med barn och ungdomspsykiatrin behöver förstärkas. 
 
Den administrativa överbyggnaden i staden har minskat. Staden är lite mindre krånglig att ha 
att göra med, valfriheten flyttar makt från byråkrater till medborgare. Denna utveckling ska 
fortsätta. Staden måste hela tiden vara aktsam med att den verksamhet som bedrivs inte 
påverkar det lokala näringslivet negativt, tvärtom ska staden stimulera nyföretagande och 
tillse att det finns en infrastruktur som gör att Stockholm kan växa ytterligare. 
 
Halva mandatperioden har gått, vi tar nu avstamp för att möta de utmaningar Stockholm 
möter inte bara de närmsta två åren utan de närmsta 6 och 10 åren.  
 
Nu fortsätter arbetet med att göra Stockholm till en stad i världsklass! 
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Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 
1. Planera för 15 000 bostäder under mandatperioden. 

 
Pågår. Målet om 15 000 bostäder kommer att nås före mandatperiodens utgång och 
överträffas. Just nu byggs 10 000 bostäder i staden och ytterligare 40 000 ligger i plan. Enligt 
USK är detta den högsta takten sedan 1975.  
 

2. Planera för 1 000 nya bostäder i city 
 
Pågår. Målet om 1 000 nya bostäder i city kommer att nås före mandatperiodens utgång. Just 
nu byggs nya bostäder vid till exempel Lästmakargatan. Projekt längs bland annat. Birger 
Jarlsgatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg.   
 

3. Fler bostäder ska även byggas i ytterstaden, staden ska bygga 
kvartersbebyggelse även i ytterstaden. 

 
Pågår. En stor del av de 15 000 nya bostäderna byggs i ytterstaden. Kvartersbebyggelse sker 
på många platser, bl.a i Liljeholmen, Telefonplan och Vällingby. 
  

4. Stadens egen process ska förenklas. Målet är att halvera tiden från start till 
färdig detaljplan.  

 
Pågår. Under 2007 minskade tiden med 25 procent1. Utredning för ytterligare minskad tid 
genomförd. Beslut om ytterligare steg för att korta planprocessen fattas i samband med 
budgeten för år 2009. 
 

5. Parkeringstalet vid nybyggnation ska höjas.   
 
Uppfyllt. Parkeringstalet är höjt till 1,0 per bostad enligt beslut av kommunfullmäktige 2006-
12-08.  

                                                 
1 Bokslut för 2007 
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Stockholm ska bli Norra Europas mest företagsvänliga stad 
1. Staden ska regelbundet mäta hur företagen uppfattat staden i sin 

myndighetsutövning 
 
Uppfyllt. Mätningar genomförs årligen av Stockholm business region 
och vartannat år görs mätningar i samtliga 47 kommuner inom Stockholm Business Alliance 
samarbetet. 
 

2. Staden ska satsa på besöksnäringen och stärka sin position som 
evenmangsstad 

 
Uppfyllt. Stockholm Visitors Board har erhållit ökade anslag och besöksnäringen beräknas 
under 2008 nå det bästa resultatet någonsin. Beslut är fattade under 2008 om utveckling av 
evenemangskapaciteten genom bland annat byggnation av ny arena i Globenområdet. Staden 
har också sålt Globens evenemangsbolag till AEG, världens största evenemangsaktör inom 
kultur och idrott. 

 

Nyföretagandet ska öka och andelen jobb i privat sektor öka 
1. Lokaler för småföretagande i bostadsområden ska planeras in vid 

nybyggnationer, en översyn görs för att inrätta företagslokaler i befintliga 
bostadsområden.  

 
Uppfyllt. En ny plan för industrimark och företagsområden har antagits. 
 

2. Staden ska se till att även småföretagare kan vara med i olika upphandlingar 
från staden. 

 
Uppfyllt. Ny upphandlingspolicy har tagits fram för att bland annat säkerställa mångfald vid 
upphandlingar.  
 

3. Staden ska satsa på samarbete med privata arbetsförmedlingar, branschvisa 
förmedlingar och bemanningsföretag som komplement till den offentliga 
arbetsförmedlingen. 

 
Pågår. Via Jobbtorg Stockholm har staden upphandlat och samarbetar med 24 privata företag 
och organisationer som erbjuder dessa tjänster. Leverantörerna har ett brett utbud av tjänster 
för olika målgrupper t ex arbetsförberedande insatser, arbetsträning, praktikanskaffning, 
kortare yrkeskurser och arbetsplatsförlagda yrkesprogram. 
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Jobb i stället för bidrag 
 

1. Socialbidragsberoendet ska minska. Riktlinjerna för socialbidrag ska ses över 
så att krav på motprestation som huvudregel införs.  

 
Uppfyllt. Beslut 1 oktober 2007. Stadens kostnader för socialbidrag var 2007 enligt 
Utrednings- och statistikkontoret den lägsta på 25 år. De reviderade riktlinjerna anger tydligt 
att arbetet med ekonomiskt bistånd ska vara strukturerat, att det ska finnas arbetsplaner som 
anger vilka krav på motprestationer som ska ställas för att försörjningsstöd ska beviljas. 
Motprestationer kan omfatta krav på deltagande vid rehabilitering för icke arbetsföra personer 
eller deltagande i insatser för att stärka arbetsföra personers anställningsbarhet i syfte och ett 
snabbare återinträde på arbetsmarknaden. Alla former av insatser och krav motprestationer 
ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar. Arbetet och resultaten ska regelbundet följas upp 
och utvärderas  
 
 

2. En jobbgaranti ska införas: alla som idag är socialbidragsberoende på grund 
av arbetsbrist ska ges en snabb individuell bedömning och garanteras 
arbete/utbildning inom fem dagar. 

 
Pågår. Genom starten av Jobbtorg Stockholm har staden kunnat utveckla effektiva, 
systematiska och metodiska stödinsatser som omfattar alla arbetslösa stockholmare som lever 
på försörjningsstöd. I dagsläget har ytterligare närmare 8 000 arbetslösa personer med 
försörjningsstöd skrivits in och fått hjälp av Jobbtorg Stockholm. 
 
Tillsammans med personal på Jobbtorget gör den arbetslöse upp en plan (Jobbplan) för hur 
hon/han ska kunna få ett jobb eller påbörja lämpliga studier. Den första jobbplanen ska vara 
klar inom fem dagar. Därefter måste aspiranten följa den uppgjorda jobbplanen som noggrant 
följs upp och vid behov revideras tillsammans med handledaren på Jobbtorg Stockholm. 
 
En av de större utmaningarna framöver handlar om att hjälpa dem som står längst ifrån 
arbetsmarknaden och som har svårast att få jobb.  
 

3. Staden ska arbeta aktivt med att kontrollera fusk med socialbidrag. 
 
Pågår. Ett konkret förslag är nu under utarbetande. Det aktiva arbetet med att motverka 
felaktiga utbetalningar i staden har redan påbörjats. Arbetet har delvis baserats på den 
kunskap som vunnits genom FUT-delegationens arbete, som stadens socialtjänstförvaltning 
deltagit i sedan våren 2006. I de reviderade riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt 
bistånd som beslutades i oktober 2007 har ett särskilt avsnitt om felaktiga utbetalningar 
skrivits in.  
 
 

4. Möjligheten att omvandla socialbidrag till lärlingslöner ska utredas. 
 
Pågår. Att kunna arbeta som lärling är ett bra sätt att skaffa sig både en utbildning och 
yrkeserfarenhet för alla de unga som inte upplever att skolan är rätt väg för dem. Ett införande 
kräver dock att regeringen ser över och ändrar lagstiftningen på området.  
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Integrationen ska öka 
 

1. Flyktingmottagandet måste förändras i syfte att skapa snabba ingångar till 
arbetsmarknad och utbildning. 

 
Pågår. Kommunens flyktingintroduktion ska syfta till etablering på arbetsmarknaden och 
egenförsörjning. Varje enskild individs resurser och erfarenheter tillvaratas bäst i en 
individanpassad i introduktionsplan. Utifrån denna utgångspunkt revideras nu formerna för 
flyktingmottagande inom Stockholms stad.  
 
Nyanlända flyktingar hänvisas direkt efter mottagandet på stadsdelsförvaltning till Jobbtorg 
Stockholm där en individuell Jobbplan upprättas inom fem dagar. I jobbplanen kan ingå sfi 
och yrkesspråkinsatser, praktik, kortare yrkesutbildningar, insatser från arbetsförmedling, 
coachning och matchning mot arbetsgivare mm 
 
 
 

2. Nya invandrare ska erbjudas praktik/jobb kombinerat med svenskundervisning 
knuten till individens yrkes- eller utbildningsområde.  

 
Pågår. Arbete pågår för att koppla samman introduktionsplan och sfi-plan med Jobbtorg 
Stockholms jobbplaner. Samverkansriktlinjer mellan jobbtorgen, sfi och 
stadsdelsförvaltningar har tagits fram. Jobbtorgen samarbetar aktivt kring individens 
planering och gemensamma insatser med sfi-anordnarna och rekryteringsprogrammet inom 
utbildningsförvaltningen. Vidare har särskilda insatser riktade till målgruppen nyanlända 
flyktingar upphandlats inom jobbtorget.  
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Framkomligheten i regionen ska öka 
 

1. Förbifart Stockholm ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast 2008. 
 
Uppfyllt. Beslut fattades i Kommunfullmäktige 2008-04-07 om förskottering av 50 miljoner 
kronor. Tidsplan och finansiering för förbifarten och andra nödvändiga 
infrastrukturinvesteringar har förhandlats fram i Stockholmsförhandlingen under ledning av 
Carl Cederschiöld. 
  

2. En Östlig förbindelse ska byggas. Inriktningsbeslut ska fattas senast 2008. 
 
Pågår. Beslut om att Östlig förbindelse ska genomföras fattades av kommunfullmäktige 2006-
12-08.  
 

3. Bromma flygplats ska bevaras så länge en alternativ citynära flygplats inte 
finns. Nytt avtal med luftfartsverket ska tecknas under mandatperioden. 

 
Uppfyllt. Beslut om nytt avtal med Bromma fram till 2038 fattades av kommunfullmäktige 
2008-03-17. 

 

Framkomligheten i staden ska öka 
 

1. En översyn av framkomlighetshinder ska göras och åtgärder vidtas för att 
underlätta trafikflödena i Stockholm. 

 
Uppfyllt. Framkomligheten har ökat för såväl bilar som kollektivtrafik  genom öppningar av 
gator, borttagande av bommar och skapande av fler körfält. I ett första steg har detta gällt 
innerstaden men nu utökas försöket till ytterstaden med öppning av ett nittiotal gator och 
hinder.  
 

2. Staden ska förbättra vägunderhållet. 
 
Uppfyllt. I bokslutet för 2006 avsattes 165 miljoner kronor extra för att komma ikapp det 
eftersatta underhållet. Sedan dess har gropar fyllts igen, linjer målats och tusentals 
övergångsstället fått ny markering.  
 

3. Trafiknämnden ska ta fram och presentera ett förslag på försöksverksamhet för 
vissa varutransporter, taxi och färdtjänst att köra i kollektivtrafikkörfältet.  

 
Pågår. Trafikkontoret fick i uppdrag 2007-05-15 att genomföra ett försök med 
varutransporter, taxi och färdtjänst i kollektivtrafikfälten. Försöket ska återrapporteras under 
hösten. 
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4. Staden ska införa gröna vågen. På ett antal platser bör trafikljus utrustas med 
sensorer för att kunna förändra tidsintervallerna automatiskt efter 
trafikmängden.  

 
Uppfyllt. På flera av stadens huvudvägar där trafiksignalerna ligger med ändamålsenlig täthet 
finns nu grön våg.  
 

5. Staden ska utvärdera och gör en översyn av 30-zonerna med fokus på 
framkomlighet och säkerhet. 

 
Pågår. Utvärdering pågår på trafikkontoret. 
 
 

6. Staden ska slopa det generella parkeringsförbudet i Hammarby sjöstad. 
Genom att tillåta parkering på gatorna (som i övriga innerstan) så tillskapas 
nya p-platser. 

  
Uppfyllt. Samma parkeringsregler som i övriga innerstaden, inkl. boendeparkering gäller i 
Hammarby Sjöstad. Förändringen beslutades av trafik- och renhållningsnämnden 2007-05-15. 
 

7. Eventuella nya cykelbanor ska som princip anläggas på sidogator, ej 
huvudgator. Befintliga cykelbanor ska utvärderas med fokus på framkomlighet 
och säkerhet. 

 
Pågår. Cykelbanor anläggs på ett sådant sätt att de både uppfyller kraven på en hög 
trafiksäkerhet och god framkomlighet. Huvudregeln ska vara att cykelbanor anläggs på 
sidogator. Beslut fattat av trafik- och renhållningsnämnden 2007-08-28. 
 

Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv 
 

1. Satsning på biblioteken – bättre öppettider och utvecklade arbetsformer. 
 
Uppfyllt. Öppettiderna vid stadens bibliotek har ökat. Fler stadsdelsbibliotek har fått 
söndagsöppet. Stadsbibliotekets nya interaktiva sajt har lanserats och inriktningsbeslut har 
fattats om en ny biblioteksstruktur. Till skillnad från övriga landet, ökar besöksantalet och 
utlåningen.  
 

2. Stimulera barns läsande, tillsammans med föräldrar, förskola, skola och 
ideella organisationer.  

 
Uppfyllt. En särskild lässatsning genomförs i grundskolans år 1 till 6. Dessutom har en 
styrgrupp tillsatts för att intensifiera samarbetet mellan bibliotek, skola och förskola, så att 
alla barn och ungdomar på bästa sätt kan få tillgång till böcker.  
 

3. Vidareutveckla sponsring som ett komplement till offentlig finansiering.  
 
Uppfyllt. Incitamenten för kulturverksamheter att stärka sina egna intäkter har förbättrats. Ett 
bonussystem har inrättats i kulturstödet till fria grupper, där ökade egna intäkter ger bonus 
ovanpå verksamhetsstödet. Flera av stadens verksamheter, exempelvis Stockholms 
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stadsteater, Kulturhuset, Kulturfestivalen och Liljevalchs konsthall har skapat flera nya 
sponsringsavtal 

4. Ta vara på studieförbundens verksamhet och kontaktområden i det 
kulturpolitiska arbetet.  

 
Uppfyllt. Kulturnämnden har fattat beslut om nya riktlinjer för stödet till studieförbunden, där 
större vikt läggs vid verksamhetens innehåll. Öppen, offentlig verksamhet, samverkan med 
etniska föreningar, integrationsverksamhet, verksamhet för funktionshindrade och verksamhet 
i ytterstaden premieras.  
 

5. Staden ska stödja ett ökat samarbete mellan kultur och näringsliv. 
 
Uppfyllt. Kulturnämnden har fattat beslut om en fond för nyskapande kultur, tillika 
resurscentrum för kultur och näringsliv. Upphandling av utförare pågår och fonden beräknas 
komma igång under hösten. En konferens har hållits för kulturaktörer, om samverkan mellan 
kultur och näringsliv.  
 

6. Staden ska utveckla kulturskolan. Kulturskolan är unik i sin bredd och kan 
fånga upp ungdomar med skilda bakgrunder och intressen. Samtidigt som 
bredden är viktig vill vi dock särskilt betona musikverksamheten. Det är 
viktigt att enskild musikundervisning kan ges och inte bara 
gruppundervisning.  

 
Pågår. Kulturskolan har fått det tydliga uppdraget att bereda plats för fler elever, samt att ha 
fokus på undervisning av hög kvalitet för barn och ungdomar på deras fritid. En översyn har 
gjorts av Kulturskolans organisation. Målet är att Kulturskolan på bästa sätt ska kunna nå fler 
elever, korta köerna och vara flexibel inför barns och ungdomars behov och intressen.  
 

7. Staden ska ha en positiv inställning till att använda vattenspeglarna som 
fond för konst.  

 
Pågår. I budget för 2009 står inskrivet att Stockholm konst ska nyttja stadens olika vattenytor 
för återkommande konstprojekt. 

Staden ska tillhandahålla en mångfald av idrottsmöjligheter 
 
1. Staden ska projektera för en ny arena för Hammarby i samarbete med 

klubben och näringsliv.  
 
Uppfyllt. Beslut om byggande av Stockholmsarenan i Globenområdet har fattats av 
kommunfullmäktige. 
 

2. Staden ska projektera för en ny arena för Djurgården i samarbete med 
klubben och näringsliv.  

 
Pågår. Staden samarbetar med Djurgården för att hitta en lämplig lösning. 
 

3. Staden ska uppmuntra en regional syn på idrottsverksamheten och 
samarbeta med kommunerna i regionen. 
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Pågår. Staden planerar för nya anläggningar tillsammans med de regionala idrottsförbunden 
och för samtal med andra kommuner om gemensamma lösningar för olika idrotter. Flera 
anläggningar som det bara finns en eller få av i regionen har förbättrats, tex. Östermalms IPs 
skridskooval och Skarpnäcks baseballplan. 
 

4. Huvudregeln ska vara att nya idrottsanläggningar finansieras genom 
exploatering. 

 
Pågår. När nya bostadsområden planeras i staden ska exploatören även finansiera 
anläggningar för idrott och motion. Under mandatperioden kommer exploateringsprojekt helt 
eller delvis att finansiera Engelbrektshallen, upprustning av Hagsätra IP och 
konstgräsbeläggning på exempelvis Långbro BP och Kämpetorp BP. 
 

5. Minst hälften av nyinvesteringar i anläggningar ska satsas på flickors och 
kvinnors idrottande.  

 
Pågår. Under 2007 var andelen nyinvesteringar som satsas på flickors och kvinnors idrottande 
42 procent. Det innebär en förbättring från tidigare år. Målet ska uppnås under 
mandatperioden. 

 
 

Staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet 
som möjligt. 

1. Staden ska garantera äldres rätt att välja boende genom ett valfrihetssystem 
från och med 1 januari 2008. 

 
Uppfyllt. Infördes 1 juli 2008. 
 

2. Staden ska garantera funktionshindrade en ökad valfrihet. Ett 
valfrihetssystem avseende boendet ska finnas på plats från 1 januari 2008. 

 
Pågår. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008 att ökad valfrihet inom boende med 
stöd i LSS införs från och med 1 juli 2009. Ökad valfrihets med stöd i SoL införs från och 
med 1 januari 2010. Valfrihetssystemet gäller för en rad insatser enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen) inom omsorg om 
personer med funktionsnedsättning. Valfriheten ska gälla alla verksamheter som ingår i 
valfrihetssystemet och inte begränsas till viss stadsdel. 
 

3. Pengsystem för vuxenutbildningen och sfi ska införas från och med 1 januari 
2008.  

 
Uppfyllt. Nya upphandlingar av vuxenutbildning och sfi har genomförts och gäller från 
höstterminen 2008.  
 

4. En förskolepeng ska införas från och med 1 januari 2008.  
 
Pågår. En kommunal förskolepeng införs den 1 januari 2009. 
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5. Staden ska underlätta valfriheten med hjälp av Internet, staden ska 
informera om sin egen verksamhet och om privata alternativ. 

 
Uppfyllt. Stockholm 2.0 lanserades våren 2008. Genom tjänsten ”jämför service” underlättas 
individens val och möjlighet att jämföra olika verksamheter. Kontaktcenter etableras under 
hösten 2008. 
 

6. Införande av tjänstegarantier ska utredas under 2007. 
 
Pågår. Utredning pågår. 
 

7. Införandet av offentliga, oberoende kvalitetsregister utreds med 
gemensamma nyckeltal ska utredas under 2007. 

 
Pågår. Utredning pågår. 
 

8. Fler privata alternativ i socialtjänsten ska uppmuntras. 
 
Uppfyllt. Socialtjänstnämnden antog plan för upphandling och konkurrens den 15 maj 2007. 
Under 2008 kommer verksamheterna på Råcksta stödboende, Råcksta referensboende, 
Planeringshemmet Norrtull, Västan och Duvnäs föräldrastöd att upphandlas i konkurrens. I 
övrigt kommer socialtjänstförvaltningen upphandla revisorstjänster, instrumentbaserade 
drogtester och alkohol- och narkotikarådgivning. Dessutom genomförs stadsgemensamma 
upphandlingar för ennstaka vårdplatser enligt LSS och SoL samt platser för barn och ungdom 
på HVB-hem (HVB – hem för vård eller boende). Därutöver har socialtjänstnämnden fattat 
beslut om att införa en kundvalsmodell för stadens familjerådgivning. 

 
 

9. Valfrihetssystem inom missbruksvården ska utredas. 
 

Uppfyllt. En ny upphandling av vårdgivare inom missbrukarvården för vuxna har genomförts 
och gäller fr.o.m. 2008. Flera förvaltningar provar lokala vård- eller behandlingsgarantier. 
 

10. Införandet av en familjerådgivningspeng ska utredas. 
 

Uppfyllt. Införs fr o m 1 september 2008. 
 
11. Staden ska inrätta ett avknoppningskansli för att stödja medarbetare som 

vill ta över verksamheter och driva dem vidare i ett eget företag från och 
med 1 januari 2007. 

 
Uppfyllt. Inrättades i januari 2007. 
 
 

En större valfrihet i boendet ska eftersträvas 
1. Boende i de kommunala bostadsbolagen ska ges möjlighet att ansöka om att 

friköpa sina lägenheter. Särskilda insatser ska göras för att stimulera friköp av 
bostäder i ytterstaden. 
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Uppfyllt. De boende i de kommunala bostadsbolagen ges möjlighet till ombildning. Insatser 
för att stimulera friköp i ytterstaden genomförs.  15 000 av intresseanmälningarna i maj 2008 
avsåg boende i ytterstaden, vilket kan jämföras med ca 500 i maj 2000 som är motsvarande 
tidpunkt under förra mandatperioden möjligheten till friköp fanns.  
 
 

2. Tomträttsinnehavare ska ges möjlighet att köpa sina tomter till riktvärdet 50% 
av marktaxeringsvärdet.  

 
Uppfyllt. Beslut i KF under våren 2007. Tomträttsinnehavare erbjuds friköp till 50% av 
marktaxeringsvärdet. 
 

3. Bostadsrättsföreningar ska ges möjlighet att köpa tomter till riktvärdet 75 %. 
Den exakta nivån samt regler för detta fastställs senast under våren 2007 efter 
utredning. 

 
Uppfyllt.  Beslut i KF under hösten 2007. Bostadsrättsföreningar har möjlighet att friköpa 
marken för 100% av marktaxeringsvärdet. 
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Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och 
mångfald 

1. En fortsatt utbyggnad av förskolan ska ske. 
 
Uppfyllt. Varannan arbetsdag öppnas en ny förskoleavdelning i Stockholm 
 

2. Förskolan ska ges en mer pedagogisk inriktning. Förskoleplanen ska innehålla 
klara mål, både för verksamheten och för barnens pedagogiska utveckling.  

 
Pågår. En ny förskoleplan ska antas av kommunfullmäktige under hösten 2008. 
 

3. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte vara fler än 14 barn per 
grupp och grupperna för de äldre barnen (4-5 år) inte bör bestå av fler än 18 
barn. Ytterligare färre barn i grupperna är positivt. 

 
Pågår. Kommunfullmäktiges mål ligger fast. Brukarundersökningen för förskolan visar att allt 
fler föräldrar är nöjda med barngruppernas storlek. Alla stadsdelar klarar att hålla 
barnomsorgsgarantin. I stadsdelar med mycket stor inflyttning av barnfamiljer krävs 
ytterligare ansträngningar. 
 

4. Fler förskollärare ska anställas 
 
Pågår. Antalet förskollärare ökar. Staden arbetar aktivt med rekrytering och vidareutbildning 
av personal för att öka andelen förskollärare. 
 

5. Ett kommunalt vårdnadsbidrag ska införas. 
 
Uppfyllt. Infördes 1 juli 2008.  
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Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap 
 

1. Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap 
 
Pågår. Särskilda satsningar på läsning och matematik genomförs de första skolåren. Skriftliga 
omdömen om kunskapsutveckling blir obligatoriska från och med hösten 2008. 
 

2. Föräldrars och elevers valfrihet ska öka.  
 
Uppfyllt. I Stockholm finns nu stora möjligheter att välja mellan olika pedagogiska 
inriktningar och huvudmän.Mer än vart tredje barn går i dag i en enskilt driven förskola. I 
grundskolan väljer var sjätte elev en friskola, i gymnasiet nästan var tredje. Drygt hälften av 
alla vuxenstuderande i Stockholm läser i enskild regi. I förskolan underlättas valfriheten 
genom den gemensamma kö som infördes 1 juli 2008. 
 

3. Ökade kunskapskontroller med Stockholmsprov och nationella prov.  
 
Pågår. Regeringen har aviserat nya nationella prov i flera ämnen. Särskilda Stockholmsprov 
är därmed inte aktuella. I Stockholm har kraven skärpts på obligatoriskt deltagande i alla 
nationella prov.  
 

4. En omfattande lässatsning genomförs 
 
Uppfyllt. Alla elever från skolår 1 till 6 deltar i LUS (Läsutvecklingsscheman). 
Läsutvecklingsresultatet är en viktig del av elevens skriftliga omdöme. Satsningen genomförs 
i samarbete med stadsdelsbiblioteken. 
 

5. Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora 
stödinsatser.  

 
Uppfyllt. Utbildningsnämnden har fattat beslut om tillgänglighetsanpassning av alla 
Stockholms skolor. Extra medel har tillsatts för elever med särskilt stora stödbehov. 
 

6. Ökat arbete mot mobbning på alla skolor. 
 
Uppfyllt. Sedan januari 2008 finns stadsövergripande riktlinjer för trygghet och studiero på 
Stockholm skolor med höga krav på arbetet mot mobbning. 
 

7. Skolk ska kommuniceras med föräldrarna och skrivas in i betygen. 
 
Uppfyllt. Från och med 2008 skrivs olovlig frånvaro in i terminsbetygen. 
 

8. Gymnasieskolornas självständighet och möjlighet till profilering ska öka.  
 
Uppfyllt. Höstterminen 2008 startar lärlingsutbildningar på flera av gymnasiets yrkesprogram. 
Samtidigt startar en profilklass i matematik för högpresterande elever på Norra Real.  
 

9. IV-programmet ska ses över och reformeras. 
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Pågår. Införandet av ett tionde skolår i form av ett preparandår utreds under 2008, liksom nya 
utbildningar inom ramen för det individuella programmet. 
 

10. Skriftliga omdömen införs. 
 
Uppfyllt. Sedan 2007 erbjuds alla föräldrar ett skriftligt omdöme om elevens 
kunskapsutveckling från och med skolår 1. Från och med hösten 2008 möjliggör ny 
lagstiftning betygsliknande omdömen. 
 
 

Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och 
respekt 

1. Staden ska garantera äldres rätt att välja boende genom ett valfrihetssystem från 
och med 1 januari 2008.  

 
Uppfyllt. 1 juli 2008 infördes valfrihet inom vård- och omsorgsboende. 
 
 

2. Anhörigvårdare ska stödjas och avlastas. 
 
Pågår. I budget för 2008 slås fast att det ska finnas ett varierat och flexibelt utbud av stöd- och 
hjälpinsatser till dem som vårdar anhöriga och närstående. Förutom de avlastningsinsatser 
som erbjuds i form av dagverksamhet, avlösning i hemmet, växelvård och korttidsvård 
behöver det också finnas möjlighet för de anhöriga och närstående att få råd och stöd.  
 
 

3. Servicehus ska finnas kvar som boendeform. 
 
Uppfyllt. I budget för 2008 slås fast att servicehus har en viktig roll att fylla som 
mellanboende och är en del i mångfalden av boende och stödformer. För att komplettera 
nuvarande utbud av boendeformer för äldre i Stockholm följer staden noga följa 
äldreboendedelegationens och regeringens arbete med att utveckla 
mellanboendeformer/trygghetsboende för äldre och har i uppdrag att utarbeta en modell för 
trygghetsboende i Stockholms stad. 
 

4. Uppmuntra ideella och frivilliga insatser som viktiga komplement till den 
kommunalt finansierade verksamheten. 

 
Pågår. I budget för 2008 fastslås att verksamheter med sociala aktiviteter med fördel kan 
bedrivas av, eller i samverkan med, frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer. 
Staden ska också, i samarbete med frivilligorganisationerna, erbjuda ett varierat och flexibelt 
utbud av stöd- och hjälpinsatser till dem som vårdar anhöriga och närstående. 
 

5. ”Omvårdnadsjournaler” på varje äldreboende ska införas för att säkerställa att 
våra äldre får ett värdigt bemötande.  

 
Pågår. Stockholms stad ska erbjuda äldre en omsorgsdagbok på nätet, tidigare kallad digital 
omvårdnadsjournal. Via omsorgsdagboken ska den äldre och dennes närstående bland annat 
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kunna ta del av journalanteckningar, aktuell genomförandeplan, rapporterade insatser, 
planerade besök och kontaktuppgifter. Under 2009 beräknas omsorgsdagboken vara i drift. 
 
 

6. Äldreläkare, geriatriker, ska knytas till äldreboendena. 
 
Uppfyllt. I landstingets regelbok för läkarinsatser i särskilt boende krävs att vårdgivaren, för 
att bli auktoriserad i vårdval Stockholm, ska ha specialistkompetens inom allmänmedicin eller 
geriatrik. Om vårdgivaren har allmänmedicinsk kompetens ska det ändå finnas tillgång till 
geriatrisk kompetens i organisationen.  
 

7. Boende i stadens äldreomsorg ska ha rätt till utevistelse. 
 
Uppfyllt. I stadens nya riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen fastslås att 
möjligheten till utevistelse är en rättighet för alla. Den som inte klarar att själv komma ut, 
eller kan få hjälp med detta på annat sätt, kan få hjälp med promenad i form av hemtjänst. 
I stadens nya äldreplan för 2007-2011 fastslås att boende i vård- och omsorgsboende ska ha 
rätt till regelbunden utevistelse.  
 

8. Staden ska verka för att möjliggöra korttidsvård utomlands. 
 
Pågår. I budget för 2008 fastslås att möjlighet till korttidsvård utomlands införs. Upphandling 
sker under hösten 2008. 
 
 

9. Gemensamma kvalitetsgarantier ska införas för att säkerställa att en rättvis och 
lika biståndsbedömning sker i hela staden. 

 
Uppfyllt. I budget för 2008 fastslås att en rättvis och lika biståndsbedömning ska ske. De nya 
riktlinjerna för biståndsbedömningen stärker den enskildes inflytande och innebär att brukaren 
kan påverka hemtjänstinsatsen och omdisponera inom ramen för det beviljade tidsintervallet. 
Riktlinjerna innebär en kraftig och viktig kvalitetsförstärkning av äldreomsorgen, där större 
hänsyn tas till den enskildes egna önskemål, sociala situation och ålder. Ett bedömningskansli 
har inrättats vid äldreförvaltningen som ska bevaka likställigheten i biståndsbedömningen 
inom stadens äldreomsorg. 
 
 

10. Förutsättningarna för att införa en boendegaranti för alla över en viss ålder, där 
rätten till anpassat boende garanteras ska utredas. Dessutom ska 
förutsättningarna för flera olika typer av äldreboende utredas. 

 
Uppfyllt. I stadens nya riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen anges 
numera att även ålder ska beaktas vid en samlad bedömning av en individs behov av 
sevicehusboende. 
 
 

11. En nutritionsenhet ska inrättas för att komma tillrätta med matkvaliteten inom 
äldreomsorgen. 
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Uppfyllt. En kostenhet har inrättats vid äldreförvaltningen. Verksamheten permanentas från 
och med 2009. Äldrenämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna genomför särskilda 
insatser för att förbättra matkvaliteten inom äldreomsorgen och för att se till att äldre får god 
och näringsriktig mat samt en lustfylld måltidsupplevelse. En kostpolicy för Stockholms stads 
äldreomsorg beslutades av kommunfullmäktige den 7 april 2008. 
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Omsorgen om de funktionshindrade ska präglas av valfrihet, hög kvalitet 
och trygghet 

1. Staden ska garantera funktionshindrade en ökad valfrihet. Ett 
valfrihetssystem avseende boendet ska finnas på plats från 1 januari 2008. 

 
Pågår. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2008 att ökad valfrihet inom boende med 
stöd i LSS införs från och med 1 juli 2009. Ökad valfrihets med stöd i SoL införs från och 
med 1 januari 2010. 
 
Beslutet innebär att stadens verksamheter, organisation och arbetssätt ska anpassas för att 
möta målgruppens preferenser. Inom flera av de verksamheter som berör målgruppen allra 
mest ska system för att underlätta valfriheten införas.  
 
Valfrihetssystemet gäller för en rad insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen) inom omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. Valfriheten ska gälla alla verksamheter som ingår i valfrihetssystemet 
och inte begränsas till viss stadsdel. 
 

2. Alla ska ha rätt till samma omsorg och service, oavsett var i staden man bor, 
staden ska ses som en enhet. Ingen stadsdelsarrest för dagverksamhet 

 
Pågår. Valfrihetssystem införs enligt ovan. 
 

3. Gatumiljön bör planeras så att underhåll och snöröjning görs med särskilt 
hänsynstagande till äldres och funktionshindrades behov. 

 
Pågår. Stadens övergångsställen byggs om till den s.k. Stockholmsmodellen med både 
avfasning för rullstolsburna och kant för synskadade. All ny gatumiljö planeras med 
tillgänglighetsfokus. 
 

4. Åtgärda bristen på ledsagare, personliga assistenter, avlösare och 
kontaktpersoner. Boende i gruppbostäder ska ha rätt till ledsagning. 

 
Pågår. Utformande av kundvalsmodell för vård- och omsorgsboende inom stöd och service till 
personer med funktionsnedsättning pågår. 
 

5. Utred möjligheten att införa en värdighetsgaranti för funktionshindrade.  
 
 
Pågår. Beslut planeras till hösten 2008. 
 

6. Barn med funktionshinder ska få åka skolskjuts/färdtjänst till sina 
fritidsaktiviteter. 

 
Pågår. Utredning pågår. 
 

7. Bostadsanpassning ska ske inom 3 månader. 
 
Pågår. Beslut planeras till hösten 2008. 
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Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer 
tillgängligt 

1. Tak-över-huvudet-garantin för de hemlösa ska återupprättas, en stödgaranti 
som tar vid där tak-över-huvudet garantin upphör ska införas. Den ska vara 
individuellt utformad och innefatta stöd och behandling mot 
missbruk/psykisk ohälsa. 

 
Uppfyllt. Garantin är säkerställd och tillgången på extra platser klara staden att hålla garantin 
även i perioder med extremt hög beläggning. Personalen på härbärgena arbetar kontinuerligt 
med insatser för att kunna ge fler klienter individuella planer för mer långsiktiga stöd- och 
boendeformer.  
 
För att hjälpa dem som ständigt återkommer till härbärgen ska det införas individuellt riktat 
stöd i form av en TÖG-jour som kommer att vara placerad på härbärgen med direktintag för 
att fler lättar ska komma in i systemet och påbörja sin väg tillbaka och bort från ett liv på 
härbärgen. De personer som bor på akutboenden/härbärgena är ofta i dåligt medicinskt skick 
och därför ska det vi utreda vilka möjligheter som de olika akutboendena har att ge medicin 
till de boende. 
 
Arbetet med att hitta fler försöks och träningslägenheter har intensifierats och ett 
samverkansavtal har slutits med fastighetsägarna i Stockholm om att samordna kontakterna 
med privata fastighetsägare. 
 
 
 

2. För att minska riskerna med att människor hamnar i kläm mellan 
huvudmännen måste samarbetet öka och gemensamma nämnder med 
Stockholms läns landsting inrättas. 

 
Pågår. Arbete pågår med att hitta specifika områden där samverkan kan utvecklas. 
 

3. Staden ska etablera tätare kontakt mellan socialtjänsten och bostadsbolagen 
för att i ett tidigt skede förhindra vräkningar. 

 
Uppfyllt. Kontakt etablerad. 
 

4. För att bättre kunna hjälpa våldtagna kvinnor och kvinnor som utsatts för 
annan typ av våldsrelaterad brottslighet bör staden ta initiativ till ökad 
samordning och utveckling av arbetet inom polisen, åklagarväsendet, 
socialtjänsten, kvinnojourerna och Teamet för våldtagna kvinnor.  

 
Pågår. Implementeringen av stadens reviderade kvinnofridsprogram har påbörjats under första 
kvartalet 2008. Socialtjänsten ska sluta gissa, tro, hoppas och befara. Därför har 
socialtjänstens personal har genomgått uppdragsutbildningar. Men det handlar inte bara om 
socialtjänsten. Alla förvaltningar och bolag ska arbeta för att upptäcka, anmäla och utreda 
misstankar om vålds- och hedersrelaterad brottslighet mot kvinnor och inom familjer. Arbetet 
omfattar områden som tekniska frågor, belysning, skolan, sfi, stadsdelnämndernas 
introduktion, samverkan med lokala ”communities”.  
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5. Staden ska prioritera arbetet med utsatta barn och ungdomar. Vi föreslår 

fler familjehem, ett ökat stöd till barn som utsatts för brott och övergrepp 
samt tidiga och tydliga insatser mot unga brottslingar. 

 
Pågår. BBIC implementeras genom utbildning av personal i samtliga stadsdelar. Förslag för 
en särskild stadsövergripande utredningsmall har tagits fram. Ett gemensamt 
stadsövergripande statistiksystem har tagits fram för stadens ungdomsmottagningar och ett 
samarbetsavtal för gemensamt uppföljnings- och ersättningssystem med landstinget är på väg 
att tas fram. 
 
Överenskommelse gällande samordnat omhändertagande inom Maria Ungdom av barn och 
ungdomar med missbruksproblem har utarbetats av socialtjänstförvaltningen och landstinget. 
 
Stödcentrum för unga brottsoffer till hör sedan årsskiftet Maria Ungdomsenhet. Barncentrum i 
City kompletteras med verksamhet i Västerort. Samarbete med BUP är under uppbyggnad. 
 
 

 23



Staden ska vara trygg 
1. Staden ska ta initiativ till gemensamt trygghetsarbete med andra aktörer 

såsom vägverket, fastighetsägare, andra kommersiella aktörer mfl. 
CitySamverkan ska utvecklas. 

 
Uppfyllt. Staden samarbetar bland annat genom CitySamverkan och Kista Science City och 
med Fortum för att öka tryggheten genom klottersanering, stadsvärdar och 
belysningssamarbete. 
 

2. Staden ska utveckla stödet till kvinnojourer och mansjourer. 
 
Pågår. Trygghetsfrågorna är prioriterade av Socialtjänstnämnden. Särskilt fokus läggs på 
kvinnofridsfrågorna. Både stadsdelarna och socialtjänstnämnden stödjer arbetet med 
kvinnojourer och mansjourer. Nämnden genom Organisations- och föreningsutskottet som 
prioriterar anslag till jourerna. Därutöver har nämnden för egna och frivilligorganisationernas 
räkning sökt pengar från länsstyrelsen för att förstärka insatser på området.  
 
 

3. Kamerafrågan ska utredas i syfte att få en ökad samordning med Vägverket, 
SL och polisen. Policy för kameraövervakning av brottsbelastade platser ska 
arbetas fram. 

 
Pågår. Kamerafrågorna berörs i det brottsförebyggande programmet som planeras till beslut 
under hösten 2008. Antalet ansökningar ökar. 
 

4. Staden ska uppmuntra frivilliga insatser för att öka tryggheten, exempelvis genom 
regelbundna trygghetsvandringar.  

 
Uppfyllt. Görs genom bla lokala BRÅ.  
 

5. Stadens brottsförebyggande program ska revideras.  
 

Pågår. En revidering har genomförts. Beslut planeras under hösten 2008. 
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Städningen av Stockholm ska förbättras 
1. Staden ser positivt på en nedgrävning av återvinningsstationerna. En 

diskussion ska initieras med förpackningsindustrin. 
 
Pågår. Staden för diskussioner med förpackningsindustrin och har föreslagit denna flera 
lämpliga platser för nedgrävning. En station på Strandvägen har grävts ned och nästa planeras 
till Runebergsgatan. 
 

2. Staden ska tidigarelägga vårstädning av gator och cykelbanor. 
 
Uppfyllt. Vårstädningen är tidigarelagd med en månad. Staden har satsat 15 miljoner kronor 
mer på städning varje år sedan maktskiftet och föreslås i budgeten för år 2009 satsa ytterligare 
40 miljoner kronor. 
 

3. Staden ska genomföra ett utökat försök med CMA i dammbindning och 
halkbekämpning. 

 
Uppfyllt. CMA används vid försök på bl.a. Hornsgatan. Staden prövar också andra former av 
dammbindning och miljöförbättrande åtgärder, ett exempel är försöket med s.k. tyst asfalt på 
Renstiernas gata. I budgeten för 2009 avsätts totalt 60 miljoner kronor för att minska bullret 
och förbättra luftkvaliteten på Hornsgatan. 
 

4. Staden ska genomföra ett stort försök med spolning av gator i innerstaden. 
 
Uppfyllt. Sommartid spolas alla gator en gång i veckan i innerstaden och i 
ytterstadscentrumen. 
 
 

5. Tömning av offentliga papperskorgar ska ske inom 24 timmar efter anmälan. 
 
Pågår. 24-timmarsgaranti har beslutats av kommunfullmäktige 2006-12-08.  
En samlad driftscentral för alla anmälningar har skapats med ett telefonnummer. 
 

6. Staden ska införa en städgaranti – städning ska ske inom 24 timmar efter 
anmälan. 

 
Pågår. 24-timmarsgaranti har beslutats av kommunfullmäktige 2006-12-08. 
En samlad driftscentral för alla anmälningar har skapats med ett telefonnummer. 
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Boendet och boendemiljön ska vara tryggt 
1. Obligatoriska trygghetsanalyser ska ske vid alla ny- och större 

ombyggnationer.  
 
Pågår. Trygghetsaspekter inarbetas vid nybyggnationer. 
 

2. Hyresrätten ska värnas, bostadsbolagen ska vidta åtgärder för att förhindra 
svartuthyrning. 

 
Uppfyllt. Samtliga tre bostadsbolag har heltidspersonal som arbetar mot olaglig 
svartuthyrning. Arbetet har resulterat i hundratals friställda lägenheter. Arbetet med att frigöra 
lägenheter där människor som inte behöver dem ska fortsätta. På så vis kommer fler 
lägenheter dem som behöver dem till del. 
 

3. Staden ska värna blandade upplåtelseformer i hela staden. 
 
Uppfyllt. Vid markanvisningar eftersträvas blandade upplåtelseformer och en variation av 
hyresvärdar. Staden har haft särskilda informationsinsatser om friköp i ytterstaden. 
Bostadsbolagen genomför pilotprojekt med särskilda insatser för att stimulera friköp gentemot 
vissa boende i ytterstaden. Ca 15 000 intresseanmälningar från ytterstaden.  
 

4. Staden ska utreda behovet av att inrätta en vräkningsakut. 
 
Pågår. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram ett förslag på arbetsmetoder för att minska 
antalet avhysningar.  
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Staden ska främja en god miljö 
1. Miljöprogrammet ska omarbetas med ingångsvärdet att ekonomisk tillväxt är 

en förutsättning för att öka välståndet och för att nå målet om en bättre miljö. 
 
Uppfyllt. Beslutades i KF under hösten 2007. 
 

2. Stadens bilpark, förutom utrycknings- och specialfordon, ska bestå av 
miljöbilar senast 2010. 

 
Pågår. Målet fastslaget i budget för 2007, arbete med implementering pågår. 
 

3. Staden ska ta initiativ för fler stationer för alternativa fordonsbränslen och 
utveckla en strategi för biogas och andra miljövänliga drivmedel i Stockholm. 

 
Uppfyllt. Beslut om nytt gasbolag under våren 2008.  
 

4. Handlingsplan för hur Stockholm ska få fler badplatser med rent badvatten ska 
tas fram. 

 
Uppfyllt. Handlingsplan framtagen. Beslut fattade under våren 2008. 
 

5. Agenda 21 arbetet ska integreras i det ordinarie miljöarbetet. 
 
Uppfyllt. Integrerat i stadsdelsnämndernas arbete från och med 1 januari 2007. 
 

6. Staden ska utreda möjlig beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och 
vägar. 

 
Uppfyllt. Försök pågår med tyst asfalt.  
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Budgeten ska hållas 
1. All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner 

ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas medborgarna genom 
valfrihetssystem. 

 
Uppfyllt. Beslut i konkurrenspolicy under våren 2007. 
 

2. En översyn ska ske av arbetet med ILS och stadens kvalitetsarbete. 
 
Uppfyllt. Ny mål- och styrstruktur framtagen och implementerad från och med budgeten för 
2008. 
 

Skatten ska sänkas 
1. Staden ska införa pengsystem inom förskola, äldreomsorg och omsorg om 

funktionshindrade från och med den 1 januari 2008. 
 
Pågår. Införs under 2009/2010. 
 

2. Staden har en skyldighet att informera medborgarna om egenregi och privata 
alternativ. 

 
Uppfyllt. Informeras om alternativ inom de verksamheter som har valfrihet. 
 

3. Staden ska inrätta ett avknoppningskansli för att stödja medarbetare som vill 
ta över verksamheter och driva dem vidare i ett eget företag från och med 1 
januari 2007. 

 
Uppfyllt. Inrättades januari 2007. 
 

4. Centrumkompaniet ska avyttras. 
 
Uppfyllt. Centrumkompaniet såldes juni 2007. 
 

5. Staden ska ha en öppen inställning till fastighetsförsäljning. 
 
Uppfyllt. Renodling av stadens fastighetsbestånd pågår. 
 

6. Konkurrensprogrammet och näringslivsprogrammet ska revideras och en ny 
upphandlingspolicy arbetas fram. 

 
Uppfyllt. Beslutades under våren 2007. 
 

7. Förutsättningar för införande av en utmaningsrätt utreds. 
 
Uppfyllt. Utmaningsrätt införd. 
 

8. Stadens mark utanför kommungränsen ska inventeras och utredas i syfte att 
avyttras. 

 28



 
Uppfyllt. Försäljning av stadens markinnehav utanför kommungränsen pågår. 
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Nämnder och styrelser ska fokusera på sina kärnuppgifter.  
1. En äldrenämnd ska inrättas, äldreberedningen avvecklas. Ansvaret för 

kostenheten flyttas till äldrenämnden . 
 

Uppfyllt. Genomfördes 1 januari 2007. 
 

2. Arbetet med att minska bidragsberoendet och inrättandet av jobbtorg ska ledas 
i projektform av kommunstyrelsen. 

 
Uppfyllt. Organisationen infördes 1 januari 2008. 
 

3. Arbetet med att förnya Järva ska ledas i projektform av kommunstyrelsen 
 
Uppfyllt. Organisationen infördes 1 januari 2007. 
 
 

4. Det ska vara enkelt att få hjälp och stöd av staden via kommuncentral 
information, en funktion för detta ska inrättas från och med 1 januari 2008. 
Samtidigt ska IT-systemen vara klara för att stödja denna verksamhet.  

 
Uppfyllt. Ny hemsida lanserad och kontaktcenter implementeras under hösten 2008. Det går 
numera att kontakta Äldre direkt genom ett telefonnummer samt att välja äldreboende och 
förskoleplats via webben. 
 

5. En gemensam IT-strategi för staden och Stadshus AB inklusive dotterbolagen 
ska utarbetas, implementerad till 1 januari 2008. 

 
Uppfyllt.  

6. Remisshanteringen återförs till rotlarna. 
 
Uppfyllt. Återfördes till rotlarna från och med 16 oktober 2006. 
 

7. Uppdrag ges till stadsdirektören att omorganisera SLK i enlighet med 
inriktningen i plattformen. 

 
Uppfyllt. SLK har en ny organisation från och med 1 januari 2007. 
 

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 
1. Kompetensfonden avvecklas. Huvudansvaret för kompetensutvecklingen 

återgår till respektive förvaltning/bolag samt till kommunstyrelsen. 
 
Uppfyllt. Kompetensfonden avvecklades under våren 2007. 
 

2. Jämställdhetsfrågorna lyfts till Personal- och jämställdhetsutskottet.  
 
Uppfyllt. Personal- och jämställdhetsutskottet inrättat från och med 1 januari 2007. 
 

 30



3. En strategi för hur framtidens chefer ska arbeta och rekryteras ska tas fram. 
Staden ska stimulera till fler kvinnliga chefer i den egna verksamheten och 
staden ska arbeta aktivt med rekryteringen av ledare och chefer med 
minoritets- eller utländsk bakgrund och uppvärdera den kulturella 
kompetensen vid rekrytering till kommunala tjänster. 

 
Uppfyllt. Rekryteringsprogram och chefssatsningar införda under 2007. 
  

4. Individuellt anpassad kompetensutveckling ska erbjudas stadens chefer   
 
Uppfyllt. Chefssatsning infört under 2007. 
 

5. För att motivera personal att stanna kvar i stadens verksamheter ska olika 
vägar för karriärutveckling finnas för stadens olika personalgrupper.  

 
Pågår. Ny personalpolicy framtagen, beslut i kommunfullmäktige under hösten 2008. 
 
 

Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska 
1. Stadsdelsnämnderna minskas från 18 till 14.  

a. Rinkeby och Kista går samman och bildar stadsdelsnämnd Rinkeby-
Kista. 

b. Katarina-Sofia och Maria-Gamla stan går samman och bildar 
stadsdelsnämnd Södermalm. 

c. Hägersten och Liljeholmen går samman och bildar stadsdelsnämnd 
Hägersten-Liljeholmen.   

d. Vantör och Enskede Årsta går samman och bildar stadsdelsnämnd 
Enskede Årsta-Vantör. 

 
Uppfyllt från och med 1 januari 2007. 
 

2. Skolans organisatoriska placering flyttas från stadsdelsnämnderna till 
utbildningsnämnden från och med den 1 juli 2007. Organisationen på 
utbildningsförvaltningen utreds och den nya organisationen införs från och 
med 1 juli 2007.  

 
Uppfyllt från och med 1 juli 2007. 
 

3. Ansvaret för särskolan flyttas till utbildningsnämnden. 
 
Uppfyllt från och med 1 juli 2007. 
 

4. Renhållningsnämnden avvecklas och frågorna förs till trafiknämnden från 1 
januari 2007. 

 
Uppfyllt från och med 1 januari 2007. 
 

5. Ansvaret för gator, städning och snöröjning flyttas till trafiknämnden från 
stadsdelsnämnderna från den 1 januari 2007. 
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Uppfyllt från och med 1 januari 2007. 
 

6. Konsumentnämnden avvecklas från 1 januari 2007, stadsdelsnämnderna ska 
ansvara för konsumentverksamheten i staden.  

 
Uppfyllt från och med 1 januari 2007. 
 

7. Stadsmusienämnden avvecklas och uppgår i kulturnämnden från 1 januari 
2007.  

 
Uppfyllt från och med 1 januari 2007. 
 

8. FOU-enheten flyttas till USK  
 
Uppfyllt. FOU-enheten flyttades till USK 1 januari 2007 
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