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• Stadsledningskontoret arbete

• Stadens styrning och uppföljning

• Organisatoriska förutsättningar





Valberedningen

Revisorskollegiet

Utskott

Borgarråds-
beredningen

Stadsdels-
nämnder

Fack-
nämnder

Bolags-
styrelser

Stadslednings-
kontoret

Stadshus AB

Stadsdels-
förvaltningar

Fack-förvaltningar Bolag



är kommunstyrelsens förvaltning och 

hjälper kommunstyrelsen i sitt uppdrag att leda och samordna 

den kommunala verksamheten. Förvaltningen arbetar med 

övergripande strategiska frågor och ansvarar för att de 

politiska besluten genomförs.





• Fritidsverksamhet för

barn och ungdomar

• Kommunal förskola

• Försörjningsstöd budget-

och skuldrådgivning 

• Konsumentrådgivning 

• Renhållning, skötsel

och underhåll av parker samt 

parkinvesteringar

• Lokala näringslivsfrågor

• Lokala stadsmiljöfrågor  

• Service och omsorg till personer 

med funktionsnedsättning 

• Social service, omsorg

och behandling samt familjerätt 

• Äldreomsorg



• Arbetsmarknads-

förvaltningen

• Exploateringskontoret

• Fastighetskontoret

• Idrottsförvaltningen  

• Kulturförvaltningen

• Kyrkogårdsförvaltningen

• Miljöförvaltningen

• Revisionskontoret

• Serviceförvaltningen

• Socialförvaltningen

• Stadsarkivet

• Stadsbyggnadskontoret

• Trafikkontoret

• Utbildnings-

förvaltningen

• Valnämndens kansli

• Äldreförvaltningen

• Överförmyndar-

förvaltningen



• Familjebostäder

• Micasa Fastigheter

• S:t Erik Försäkring

• S:t Erik Livförsäkring 

• S:t Erik Markutveckling

• Skolfastigheter i Stockholm 

(SISAB)

• Stockholm Globe

Arena Fastigheter

• Stockholms Hamn 

• Stockholmshem

• Stockholm Business

Region

• Stockholm Parkering

• Bostadsförmedlingen

i Stockholm 

• Stockholms Stadsteater

• Stockholm Vatten

och Avfall

• Stokab

• Svenska Bostäder 

• Mässfastigheter

• Stockholm Exergi





• Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

• Budget för 2022 med inriktning 2023 och 2024

• Stadsövergripande styrdokument

– Regler för ekonomisk förvaltning

– Program för kvalitetsutveckling

– Miljöprogram 2020-2023

– Innovationsstrategi

– Personalpolicy

– Stockholms stads program för inköp 

– Säkerhetsprogram

– Med flera



Budgeten innehåller beslut om: 

• Mål och politisk viljeinriktning

• Direktiv till alla nämnder och styrelser 

• Nämndernas uppdrag, indikatorer, aktiviteter

• Bolagens uppdrag, ägardirektiv, indikatorer

• Resurstilldelning

• Pengbelopp, schabloner, ersättningsnivåer, avgifter

• Stadens ledning och styrning

• Övergripande strategier, som investeringsstrategi och regler för 

ekonomisk förvaltning 

kommunstyrelsens-forslag-till-budget-2022_paginerad.pdf (start.stockholm)

https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/sa-anvands-dina-skattepengar/stadens-budget-ar-fran-ar/kommunstyrelsens-forslag-till-budget-2022_paginerad.pdf
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KF beslutar 

om budget
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Vad gör SLK? Exempel VP (”Avstämning av mål och budget för 2019”)
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Ger förslag på ev

uppmaningar
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fördelning av 

medel 

(budgetjustering)



Granskning av att ärendet är komplett

• måltext, bedömning av måluppfyllelse uppmaningar

• utfall för indikatorer och aktiviteter samt avvikelser

• nämndens budget/ekonomiska resultat

• ekonomiska avvikelser beskrivs

• ansökningar om budgetjusteringar – Agresso, ärendet och beslutsatserna ska stämma 

överens

• dialog med förvaltningen under granskning

Målbedömning av KF:s mål för verksamhetsområdet

• utifrån alla nämnders prognostiserade måluppfyllelse

• utfall och prognos för indikatorer och aktiviteter samt avvikelser

• åtgärdade uppmaningar

• fångar upp/föreslår utvecklingsområden, effektiviseringar mm





Johanna Zalya

Controller/samordnare, stadsledningskontoret

E-post: johanna.zalya@stockholm.se

Telefon: 08 508 29 387


