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Till berörd remissinstans

Remiss av Möjligheternas Stockholm - Vision 2040

Vi behöver era inspel om förslag till reviderad vision för 
Stockhoms stad.

Stockholms stad behöver en strategisk utblick för att på bästa sätt 
kunna bidra till att Stockholm fortsätter att vara en fantastisk stad 
att bo, leva och verka i också i framtiden. Därför har Stockholms 
stad en vision om hur staden bör vara år 2040. Men eftersom 
Stockholm och dess omvärld förändras har vi reviderat visionen. 
Revideringen av visionen har tagit sin utgångspunkt i kunskaper om 
trender och globala strukturer som har betydelse för 
Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och 
utmaningar.

Detta är remissutgåvan av Möjligheternas Stockholm - Vision 2040. 
Visionen är i likhet med Stockholms stads budget indelad i tre 
huvudteman med samma utgångspunkter som kommunfullmäktiges 
inriktningsmål: 

• En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

• En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

• En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden 

Visionen ska vara vägledande för stadens arbete med budget och 
verksamhetsplaner.

Förslaget till reviderad vision kommer att vara på remiss under 
perioden 19 augusti – 14 november 2019. Målet är att 
kommunfullmäktige ska fatta beslut i januari 2020. Till dess 
behöver vi era kloka inspel för att kvalitetssäkra visionens 
inriktning och innehåll. Är det något viktigt perspektiv som saknas? 
Är det något område som har fått för mycket utrymme? Fångar vi 
de viktigaste omvärldsförutsättningarna? 

Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast
2019-11-14. Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara 
inom utsatt tid.
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Ansvarig handläggare är Carolina Zandén.
Telefonnummer: 0850829123.

Instruktioner för remissvar

Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads 
ärendehanteringssystem)

 Använd funktionen Svara på remiss för expediering till 
kommunstyrelsens registratur (KF/KS kansli).

 Använd korrespondensverktyget för att skicka de 
expedierade handlingarna i Word-format till 
RI-remissvar.SLK@stockholm.se

 Ange diarienummer KS 2019/483 i ämnesraden. 
 Bilägg inte remissen.

Övriga remissinstanser
 Skicka remissvaret i PDF-format till 

kommunstyrelsen@stockholm.se
 Skicka remissvaret i Word-format till 

RI-remissvar.SLK@stockholm.se
 Ange diarienummer KS 2019/483 i ämnesraden. 
 Bilägg inte remissen.

Remissinstanser

 Stadsledningskontoret
 Arbetsmarknadsnämnden
 Exploateringsnämnden
 Kulturnämnden
 Kyrkogårdsnämnden
 Servicenämnden
 Socialnämnden
 Stadsbyggnadsnämnden
 Trafiknämnden
 Utbildningsnämnden
 Äldrenämnden
 Överförmyndarnämnden
 Bromma stadsdelsnämnd
 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
 Farsta stadsdelsnämnd
 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
 Kungsholmens stadsdelsnämnd
 Norrmalms stadsdelsnämnd
 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
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 Skarpnäcks stadsdelsnämnd
 Skärholmens stadsdelsnämnd
 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
 Södermalms stadsdelsnämnd
 Älvsjö stadsdelsnämnd
 Östermalms stadsdelsnämnd
 Stockholms Stadshus AB
 Arbetsförmedlingen
 Barnombudsmannen
 Botkyrka kommun
 Danderyd kommun
 Diskrimineringsombudsmannen
 Ekerö kommun
 Företagarna
 Företagsgrupperna Stockholm
 Haninge kommun
 Huddinge kommun
 Idrottsnämndens
 järfälla kommun
 KI
 KTH
 Lidingö stad
 Länsstyrelsen i Stockholm
 miljö och hälsoskydd
 Myndigheten för yrkeshögskolan
 Mälardalsrådet
 nacka
 Norrtälje kommun
 Nykvarns kommun
 Nynäshamns kommun
 Region Stockholm
 Saco
 Salems kommun
 Sigtuna kommun
 Sollentuna kommun
 Solna kommun
 Stockholm akademiska forum
 Stockholms Handelskammare
 Storsthlm
 SU
 Sundbybergs stad
 Svenskt Näringsliv
 Södertälje kommun
 TCO Stockholm
 Tillväxtverket
 Trafikverket
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 Tyresö kommun
 Täby kommun
 Upplands Väsby kommun
 Upplands-Bro kommun
 Vallentuna kommun
 Vaxholms stad
 Värmdö kommun
 Österåker kommun

Bilagor
1. Tjänsteutlåtande, KS 2019/483
2. Bilaga 1 Stockholms stads vision 2040 – Möjligheternas 

Stockholm

Med vänlig hälsning,

Carolina Zandén
Rotel I
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