Fastighetsnämnden

Protokoll nr 7/2021
2021-10-26

Protokoll 7/2021
fört vid Fastighetsnämndens sammanträde tisdagen den 26
oktober 2021 kl. 16:25-16:40, Bråvallasalen, Stadshuset
Ledamöter

Dennis Wedin (M) Ordförande
Jan Valeskog (S) Vice ordförande
Jan Tigerström (M)
Fredrik Wallner (M)
Lars Svärd (M)
Emilie Fors (L)
Martin Hansson (MP)
Christina Wainikka (C)
Linda Agetoft (S)
Elise Karlsson (V)
Peter Wallmark (SD)
Esme Güler (S)
Gerardo Berrios (V) ersätter Clara Lindblom (V)

Ersättare

Kristiina Katajikko (M)
John Myhrman (M)
Anders Karlsson (M)
Anders Granström (M)
Gunnar Würtz (L)
Jan Erik Lundqvist (KD)
Bror Hellman (S)
Göran Ek (SD)

Övriga närvarande

Anders Kindberg Fastighetsdirektör
Carina Jonsson Tjänsteman
Martin Holmén Borgarrådssekreterare
Rakel Nilsson Nämndsekreterare
Erik Germundsjö Nämndsekreterare
Lena Lien Tjänsteman
Lars Cha Tjänsteman
Reza Etemad Personalföreträdare

Justerare

Dennis Wedin, Jan Valeskog

Datum för justering

2021-10-26

Paragraf

§8

Sekreterare

Rakel Nilsson

Fastighetsnämnden

Protokoll nr 7/2021
2021-10-26

Fastighetsnämnden

Protokoll nr 7/2021
2021-10-26

§8
Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom
ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.
Remissvar
FSK 2021/519

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) lämnar ett särskilt
uttalande enligt följande:
Det är välkommet att Stockholms stad har ambitionen att ta
ett samlat grepp om kvalitetsfrågorna och även införliva
digitaliseringsfrågorna i kvalitetsarbetet. Med detta program
införlivas flera olika styrdokument som därmed upphör att
gälla. Vi anser generellt att stadens styrdokument är i behov
av en översyn i syfte att uppnå en effektivare styrning. Idag
finns ett antal olika handlingsplaner, strategier och program
inom flertalet, ofta överlappande, områden. En renodling bör
kunna leda till en effektivare styrning av stadens
verksamheter där målsättningar och åtgärder klargörs.
Dock har det tagit tid för den moderatledda majoriteten att
komma fram till ett liknande ställningstagande vad gäller
kvalitetsprogrammet. Två för staden viktiga styrdokument,
IT-programmet och Strategi för smart och uppkopplad stad,
skulle ersättas av ett övergripande digitaliseringsprogram. Ett
förslag till program togs fram och remitterades men stoppades
sedan i malpåse av det moderatledda styret år 2018. Istället
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kom ett nytt uppdrag i budget 2020 och efter ytterligare
nästan två år finns nu ett program redo för beslut. Särdeles
raskt jobbat är det inte, särskilt inte med tanke på att
finansborgarrådet gärna framhåller digital utveckling som en
viktig fråga för Stockholm.
Med det sagt är vi i huvudsak positiva till föreliggande
förslag till kvalitetsprogram. Programmet tar avstamp i hela
kvalitetsspektrumet, från de vardagliga förbättringarna till
innovation och digitalisering. Det har en struktur upplagt för
att kunna införlivas i hela staden. Dock bör särskilt påpekas
vikten av att alla verksamheter ges förutsättningar att
implementera programmet utifrån den egna verksamhetens
utgångspunkter. Hög tillit måste finnas till professionen och
de kunskaper den besitter. Innovation uppstår oftast inte från
utsidan, utan snarare sker positiv utveckling inom den egna
verksamheten. Men bara om medarbetare ges tid och rätt
förutsättningar för det.
Därför är tillräckliga resurser en förutsättning för innovation,
utveckling och hög kvalitet. En förskollärare som kämpar i en
vardag med stora barngrupper och få kollegor, eller en
undersköterska i äldreomsorgen som knappt har tid att ta
lunchrast, ger båda sitt yttersta för att leverera kvalitet till
stockholmarna. Men något utrymme att leverera innovation
finns knappast. Många av stadens medarbetare verkar tyvärr
inte under de förutsättningar som krävs för att leva upp till
intentionen i kvalitetsprogrammet. Därför anser vi, liksom
exempelvis utbildningsförvaltningen, att det finns behov av
medel för att staden ska kunna arbeta på det angivna sättet.
Utan tillräckliga resurser och goda förutsättningar i alla
verksamheter riskerar programmet bara bli tomma ord.
Detta gäller även för digitaliseringsområdet. Här handlar det
dock snarare om att ha en stark kostnadskontroll och rätt
kunskap. Stockholms stad har en antal dåliga erfarenheter vad
gäller digitala system. Inget styre, oavsett politisk färg, kan
svära sig fritt från ansvar. Men lärdomar måste dras. En sådan
kan vara att staden inte alltid måste bygga egna system, vi har
sett att det blir dyrt och riskerar att inte hålla måttet. Staden
behöver öka kunskapen för att kunna göra rätt beställningar
av befintliga marknadslösningar som kan skräddarsys för
stadens behov. Så skapar vi robusta digitala system som
håller över tid.
Det är bra att kvalitetsprogrammet ska integreras i stadens
planering och uppföljning i enlighet med ILS. ILS är i sig en
viktig del av stadens kvalitetsarbete. Vi har dock ett antal
synpunkter på hur stadens system för integrerad styrning och
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ledning fungerar i praktiken, något som vi lyft tidigare, bland
annat i motion till kommunfullmäktige. Systemet har ett antal
brister och fångar inte alltid upp verkliga problem och
utmaningar som stockholmarna upplever och som de
kommunala verksamheterna ställs inför. För att ytterligare
uppnå förbättrad kvalitet och uppföljning anser vi att ILSsystemet bör ses över och utvecklas.
Vi vill särskilt uppmärksamma programmets fokus på ett
hållbarhetsperspektiv i stadens kvalitetsarbete. Programmet
framhåller att ”när hållbarhetsperspektivet leder oss
motverkar vi kortsiktiga vinster på bekostnad av goda effekter
och synergier på längre sikt”. Detta går tyvärr stick i stäv med
mycket av den politik som förs av det moderatledda styret i
Stockholm. Kortsiktig vinst prioriteras ofta på bekostnad av
bättre resultat på sikt. Exempel på detta är det utförsäljningsoch privatiseringsfokus som råder vad gäller skolor,
idrottsanläggningar och bostäder. Samhällsfastigheter och
bostäder säljs av stadens ledning för att generera kortsiktig
vinst, trots att forskning och erfarenhet visar att det leder till
högre kostnader för kommunen i längden. Som en följd av
inriktningen i kvalitetsprogrammet ser vi fram emot att denna
politik upphör så snart som programmet börjar gälla.
Slutligen kan vi konstatera att vid den senaste revideringen av
kvalitetsprogrammet i januari 2017 reserverade sig
Moderaterna med hänvisning till att kvalitetsprogrammet
borde innehålla en servicegaranti. Vi noterar att en sådan
garanti saknas i det föreliggande förslaget till program. Om
detta beror på att Moderaterna omvärderat sitt tidigare
ställningstagande eller på oförmåga att få igenom sin politik,
kan vi bara spekulera i.
Handlingar i ärendet
 FSK 2021/519-3 (Godkänd - R 1) Stockholms stads
kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga förbättringar,
innovation och digitalisering. Remissvar
 FSK 2021/519-4 Bilaga 1 Remissversion Stockholms stads
kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga förbättringar,
innovation och digitalisering
 FSK 2021/519-5 Bilaga 2 Remissversion Riktlinje för
informationssäkerhet i Stockholm stad

