Yttranden 2020-03-23
Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2020
Inledning
Anförande nr 1
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Kära fullmäktige, kära stockholmare! Vi
lever i exceptionella tider i vårt land, i Europa och i världen. Pandemin covid-19,
coronaviruset, pressar vår tillvaro och vårt samhälle på ett sätt som saknar motstycke
i modern tid. Stockholm är tyvärr inte undantaget. Våra samhällsfunktioner måste och
ska fortsätta att fungera. Som finansborgarråd är det mitt och mina gruppledarkollegors
högsta ansvar att säkra detta och att se till att stadens verksamheter och processer står
robusta trots det mycket osäkra och allvarliga läget.
Vi kommer att fatta de beslut som krävs även om det kan vara mycket svåra beslut.
Precis före detta sammanträde hade vi ett extra kommunstyrelsesammanträde där vi
enigt införde digitala sammanträdesmöjligheter också för nämnder, som vi kommer att
skicka ut information till samtliga berörda om.
Med detta sagt vill jag understryka att vi alla behöver ha en tolerans för att allt inte
kommer att fungera som vanligt. Vi behöver uthållighet men också rimliga
förväntningar. Det här är en oväntad, ovälkommen och osäker resa, men vi gör den
tillsammans – som familjer, vänner, kollegor och invånare i Stockholm. Vi behöver
alla bidra på det sätt vi kan för att minska smittspridningen, behålla lugnet, hålla oss
informerade och öva oss i just uthållighet och tålamod.
Den här krisen kommer inte att försvinna lika snabbt som den uppstod. Detta kommer
att få långtgående konsekvenser för vårt samhälle. Den sviktande konjunktur som vi
var på väg in i har i stället förvandlats till en störtdykande lågkonjunktur. Vi rustar för
de svåra prioriteringar som väntar, och vi tar höjd för att en ekonomisk kris kan bli
långvarig. Vi politiker behöver nu göra allt vi kan för att stötdämpa och bromsa.
Men vi måste också våga blicka framåt. Vi måste redan nu börja förbereda oss på den
dag då allt detta är över så att vi så snabbt som möjligt ska kunna återgå till någon form
av normalitet. Vi i den grönblå majoriteten kommer att återkomma med förslag inom
kort med konkreta lättnader för företag i staden. Men vi kan alla, var och en, på olika
sätt hjälpa till. Stötta ditt lokala näringsliv på alla sätt du kan! Sträck också ut en hand
till föreningar, församlingar, moskéer och andra organisationer för att nå dem som
fortfarande kanske inte förstår eller som inte agerar på den tydliga information som
har gått ut!
Vi är alla här förtroendevalda, och vi har därmed ett ansvar att hålla kontakt med de
olika delarna av samhället. Vi måste både kunna inskärpa det djupa allvaret i
situationen och visa på hopp och en väg framåt. För även om coronaviruset nu drabbar
vårt samhälle är Sverige ett land som är starkt och robust med en struktur och processer
som fungerar. Vi ska inte glömma det, för nu pressas systemen, och det är många som
bidrar och som arbetar för att skadorna och störningarna ska bli så hanterbara som
möjligt.
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Jag tänker på alla enastående medarbetare inom sjukvården och inom kommunens
vård- och omsorgsboende. De utgör nu den yttersta frontlinjen. Jag tänker på polis, på
rättsväsende, på förskollärare och på lärare. Jag riktar också ett stort tack till
stadsledningskontoret här i staden och till alla dem som jobbar i förvaltningar och i
bolag och som organiserar och leder hela staden på ett utomordentligt sätt i den här
svåra tiden.
Jag vill också sträcka ut en hand och tacka oppositionen så mycket för ett utmärkt
samarbete i denna svåra tid. Vi har haft en historik av att sluta upp i svåra tider. Det är
inte tid för politisk prestige nu utan för god samarbetsvilja. Är det så att ni har kloka
förslag på inspel står vi givetvis öppna för att kunna samarbeta och ta till oss av dessa.
Det här är utan tvekan Stockholms största utmaning i modern tid. Men vi går igenom
den tillsammans, och tillsammans kommer vi att kunna klara det här. Varje enskild
insats räknas från var och en av oss. Tack!
Anförande nr 2
O r d f ö r a n d e n : Tack för det! Å kommunfullmäktiges presidiums vägnar vill
också jag säga några ord. Det här är inte ett fullmäktigemöte som andra, men det
faktum att ni är här är ett tecken på att det politiska systemet håller ihop och att vi
försöker hitta vägar för att vårt arbete ska kunna fungera även under svåra
omständigheter, så tack för det!
Jag vill också rikta ett varmt tack till alla dem ute i stadens alla verksamheter som
jobbar hårt just nu. Det är kloka, kreativa och plikttrogna människor som håller ihop
alla strukturer och bär upp samhället också under svåra omständigheter. Jag vill även
tacka alla stockholmare som gör ovärderliga insatser på massor av områden för att vi
ska klara av det här så bra som möjligt, och det kommer vi att göra. Keep calm and
carry on!
Jag vet att det har ställts en del frågor om fullmäktiges sammansättning under dessa
extrema omständigheter och om vi inte kan göra en lösning likt riksdagens, där man
har gått ned till 55 ledamöter i tjänst i Stockholm. Alla ledamöter är ju i tjänst, men
alla är inte på plats i Stockholm. Det korta svaret på den frågan är: Nej, det kan vi inte.
I riksdagen kan gruppledarna komma överens om en sådan lösning eftersom det i
riksdagen inte finns några generella regler om beslutsförhet. Det finns för vissa
speciella beslut, men det finns inga generella regler. Men det har vi i kommunallagen
5.45. Vi får bara handlägga ett ärende om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Det finns undantag för interpellationer och frågor om fullmäktige beslutar det, vilket
vi har gjort. I vårt fall är fler än hälften 51 ledamöter. Det är också så att samtliga
ledamöter och ersättare måste kallas till sammanträdet. Det regleras också i
kommunallagen 5.16, för dem som vill slå upp det. Det verkar dock som att
partigrupperna själva har kommit överens om att minska antalet närvarande ledamöter
i dag. Det har vi naturligtvis inga synpunkter på så länge vi är fler än 51, och det är vi.
Debatten är fri, och ordet är fritt precis som vanligt. Men ingen av oss har något
intresse av väldigt långa möten just nu. Det är också därför vi räknar med att
sammanträdet kommer att gå ganska fort.
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§ 9 Valärenden i kommunfullmäktige 2020
Anförande nr 3
A l e x a n d r a M a t t s s o n Å k e r s t r ö m (V): Ordförande! Vi ska inte ha
några vakanser på nämndemannalistan. Till Stockholms tingsrätt nominerar vi Shqipe
Balaj.
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§ 13 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020–2023
Anförande nr 4
Borgarrådet W a n n g å r d (S): Ordförande, fullmäktige! Jag vill först och främst
instämma i hyllningskören med tanke på den situation och de rådande omständigheter
vi befinner oss i. Vi har fantastiska medarbetare i staden, vi har fantastiska anställda i
regionen och vi har fantastiska människor som arbetar även i det privata näringslivet
dag och natt för att säkerställa att allting ska fungera. Tack ska ni ha!
Stockholm är och ska vara en öppen stad. Men för att våga vara en öppen stad som är
nyfiken på sin omgivning måste vi känna oss trygga. Stadens säkerhetsarbete ska
därför vila på två stabila ben. Staden ska klara av att identifiera risker och sårbarheter
samtidigt som staden ska ha en god beredskap för att möta utmaningar, krissituationer
och olyckor. Det gällande trygghets- och säkerhetsprogrammet som det beslutades om
2018 vilar just på dessa två ben. Orsakerna till att vi tog fram ett reviderat program
och slog ihop trygghets- och säkerhetsfrågorna var erfarenheterna av terrorattentatet
den 7 april 2017.
Jag välkomnar att det nya program som fullmäktige ska ta ställning till i dag till stor
del vilar på samma struktur. Men det jag inte välkomnar är just att ni har valt att dela
upp programmet igen, alltså i ett program för trygghet och ett program för säkerhet.
Det är oroväckande att ni stryker de delar som handlar om vilka effekter segregationen
har på tryggheten och säkerheten. Det är oroväckande att ni blundar för verkligheten
med trångboddhet, dåliga skolresultat och arbetslöshet som i mångt och mycket gör
människor otrygga. För om man blundar för segregationen och problemen i vår stad
riskerar man att inte heller se vilka verktyg och lösningar vi förfogar över. Grunden
för den trygga staden skapas i våra verksamheter. Fritidsledare, socialsekreterare,
lärare och många, många fler bidrar varje dag till arbetet med att skapa en trygg och
säker stad. Nedskärningar gör det omvända.
Ordförande! Vi befinner oss i dag i ett läge som tydligt visar behovet av ett fungerande
samhälle som håller ihop. Det är ett läge som påminner oss om hur viktigt det är att
staden har god beredskap och att samhällsfunktionerna fungerar och som visar vikten
av samarbete, solidaritet och ansvar.
Bifall till vårt förslag i kommunstyrelsen!
Anförande nr 5
T o r u n B o u c h e r (V): Ordförande, ledamöter och åhörare! Det här är verkligen
ett dagsaktuellt ärende. Jag utgår från att vi kommer att få anledning att komma tillbaka
till det och diskutera det många gånger. Jag tänker därför inte säga någonting mer.
Karin Wanngård har redan sagt det mesta.
Jag yrkar bifall till vår gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Där står
dessutom allt vi tycker.
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Anförande nr 6
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Ordförande! Bakgrunden till att vi delade
upp de här två programmen är att lagstiftningen relativt nyligen har ändrats. Vi har fått
en ny säkerhetsskyddslag 2019, och det är också därför programmet revideras.
Kommunerna har nu också ett tydligt ansvar. Det handlar om krisledning, civil
förmåga, civilförsvar och krisberedskap. Allt detta finns med tydligt i
säkerhetsprogrammet. Det ska inte finnas någon tvekan om att vi fokuserar på
förebyggande arbete, men det hör tydligt hemma i vårt trygghetsprogram, som är under
antagande.
I tider när vi nu vecka efter vecka kallar in krisledningen tror jag ändå att de allra flesta
förstår att det utan tvekan behövs ett tydligt säkerhetsprogram med förmåga att
fokusera på både beredskap, civilförsvar och säkerhet.
Därför vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 7
L i s a P a l m (FI): Inte heller jag ska förlänga vare sig debatten eller mötet. Vi
befinner oss i en kris, och det är tydligt att säkerhetsprogrammet är angeläget också
här och nu. Däremot saknar vi – och det har vi också anslutit oss till i kommunstyrelsen
– just skrivelserna om segregationen, som nu försvinner. Det är otroligt viktigt att vi
får in det förebyggande arbetet för att skapa en säker och trygg stad.
Bifall till reservationen!
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§ 15 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten
Siljan 5 och del av Årsta 1:1 i Årsta med Besqab Bostadsmark V AB
Anförande nr 8
A r v a n d M i r s a f i a n (V): Jag vill hänvisa till vår reservation i ärende 28 och
yrkar bifall till den.
Anförande nr 9
Madeleine
Kaharascho
Vänsterpartiets reservation.

Fridh

(FI): FI ställer sig bakom

Anförande nr 10
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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§ 16 Anmälan om reviderat utredningsbeslut Fokus Hagsätra Rågsved
Anförande nr 11
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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§ 17 Detaljplan för del av fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv. Bjurbäcken 6 i stadsdelen
Rågsved, (335 bostäder, centrumändamål) – DP 2017-04553-54
Anförande nr 12
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

