Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/995, KS 2020/934, KS 2020/1185, KS
2020/1143, KS 2020/824, KS 2019/1665, KS 2020/256, KS 2020/826,
KS 2019/592, KS 2019/1623, KS 2019/2032, KS 2020/646, KS
2020/955, KS 2020/812, KS 2020/960, KS 2019/672, KS 2020/932, KS
2020/933, KS 2015/000783, KS 2020/583, KS 2020/1179, KS
2020/1209)

Uppföljning av budget 2020 – Tertialrapport 2 med
delårsbokslut per den 31 augusti
Stiftelsen Hotellhem Stockholms hemställan om 10 mnkr, dnr KS
2020/934
Stadens medlemskap i Mälardalsrådet, dnr KS 2020/1185
Uppföljning för 2019 av Stockholms stads miljöprogram 20162019, dnr KS 2020/1143
Anmälan av rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott 2019, dnr KS 2020/824
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
och Socialtjänstlagen - SoL, kvartal 2, 2019, dnr KS 2019/1665
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
och Socialtjänstlagen – SoL, kvartal 3 2019, dnr KS 2020/256
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
och Socialtjänstlagen - SoL, kvartal 4, 2019, dnr KS 2020/826
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2018, äldrenämnden, dnr KS
2019/592
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Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2019, äldrenämnden, dnr KS
2019/1623
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2019, äldrenämnden, dnr KS
2019/2032
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2019, äldrenämnden, dnr KS
2020/646
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2020, äldrenämnden, dnr KS
2020/955
Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019, dnr KS
2020/812
Äldrenämndens hemställan om upphandling av enstaka platser i
särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av
profilboende, dnr KS 2020/960
Kyrkogårdsnämndens hemställan om totalrenovering av
Skogskrematoriet, Skogskyrkogården – Genomförandebeslut,
dnr KS 2019/672
Tillsynsrapport 2019- Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, dnr KS
2020/932
Redovisning från miljö- och hälsoskyddsnämnden av
Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen
2018 och 2019, dnr KS 2020/933
Elhandelspolicy kommunkoncernen Stockholms stad och
Elhandelsstrategi kommunkoncernen Stockholms stad, dnr KS
2015/000783
Samordningsförbundet Stockholms stad – årsredovisning,
revisionsberättelse och revisionsrapport 2019, dnr KS 2020/583
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, dnr KS
2020/1179
Nytt kommunavtal med STIM, dnr KS 2020/1209
Avtal gällande en för staden gemensam plattform för IoT (Internet
of Things - sakernas internet)
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Samverkan Stockholmsregionen avseende inköp och fördelning
av skyddsutrustning till följd av covid-19
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för Stockholms stad godkänns.
2. Redovisade avsättningar om 28,3 mnkr godkänns.
3. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolagsstyrelse
godkänns enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Aktieägartillskott om 500,0 mnkr ska göras till Stockholms Stadshus
AB, 556415-1727, med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Kommunstyrelsen ska genom förnyad centralupphandling besluta om
förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, tecknande och löpande
uppdatering av avtal med vald leverantör samt implementera
upphandlade avtal gällande en för staden gemensam plattform för IoT
(Internet of Things - sakernas internet) i enlighet med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna
fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av den
kommande plattformen för IoT.
7. Socialnämnden ska, inom befintlig budgetram, ersätta Stiftelsen
Hotellhem i Stockholm med 40 mnkr för merkostnader avseende
nyanlända med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
8. Stiftelsen Hotellhem Stockholms hemställan om 10 mnkr för
extrakostnader avseende Stadshagen, KS dnr 2020/934, anses besvarad
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
9. Stadens medlemskap i Mälardalsrådet, med organisationsnummer
802017-0604, avslutas vid utgången av år 2021, dnr KS 2020/1185,
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
10. Uppföljning för 2019 av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019,
dnr KS 2020/1143, godkänns enligt bilaga 6 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
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11. Anmälan av rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott 2019, dnr KS 2020/824, godkänns med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Anmälan om rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen
(2001:453), kvartal 2 år 2019, dnr KS 2019/1665 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS och
Socialtjänstlagen – SoL, kvartal 3 år 2019, dnr KS 2020/256, godkänns
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
14. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och
Socialtjänstlagen - SoL, kvartal 4, 2019, dnr KS 2020/826, godkänns
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
15. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2018, äldrenämnden, dnr KS 2019/592
godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
16. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2019, äldrenämnden, dnr KS 2019/1623,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
17. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2019, äldrenämnden, dnr KS 2019/2032,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
18. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2019, dnr KS 2020/646 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
19. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2020, äldrenämnden, dnr KS 2020/955,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
20. Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019, dnr KS
2020/812, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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21. Äldrenämndens hemställan om upphandling av enstaka platser i
särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av
profilboende, dnr KS 2020/960, anses besvarad med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
22. Elhandelspolicy kommunkoncernen Stockholms stad och
Elhandelsstrategi kommunkoncernen Stockholms stad, dnr KS
2015/000783 godkänns enligt bilaga 7 a och 7 b till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
23. Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad, dnr KS
2020/583, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, bilaga 8 a
och 8 b till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, i enlighet med vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
24. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr KS
2020/1179) inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning och
intern utlåning till och borgensåtagande för bolagen fastställs, bilaga 9
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, och börjar gälla från den 1
december 2020.
25. Kommunstyrelsens ska ingå ett för kommunen centralt avtal med
STIM för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2021, bilaga 10 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, angående rätten att använda
musikaliska verk som STIM licensierar inom kommunala
verksamhetsområden samt musik på jobbet, kommunstyrelsen ska
därefter besluta om avtalet ska förlängas med ett (1) år i sänder,
alternativt sägas upp, dnr KS 2020/1209, med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
26. Kommunstyrelsen ska inom ramen för tilldelade medel 2020 ansvara
för genomförande och uppföljning av stadens åtaganden gentemot
Länsstyrelsen Stockholm och övriga aktörer inom Samverkan
Stockholmsregionen avseende inköp och fördelning av
skyddsutrustning till följd av covid-19.
27. Tillsynsrapport 2019- Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, dnr KS
2020/932, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
28. Arbetsmarknadsnämnden ska anskaffa fler feriejobbsplatser för att
täcka stadsdelsnämndernas behov under årets jullov. Kostnaden ska
finansieras inom arbetsmarknadsnämndens budget för 2020.
29. Ansvariga nämnder ska och stadens bolagsstyrelser anmodas, genom
Stockholms Stadshus AB, att fortsätta arbeta med hyresnedsättningar
till företag och verksamheter i utsatta branscher efter individuella
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prövningar som stöd till aktörer i spåren av covid-19 med hänvisning
till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
30. Kyrkogårdsnämndens hemställan om totalrenovering av
Skogskrematoriet, Skogskyrkogården – Genomförandebeslut, dnr KS
2019/672, anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
1. Tertialrapport 2 för 2020 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med
201,3 mnkr vilket regleras i Central medelsreserv: 2. Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2020 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader för
prestationsförändringar med 330,1 mnkr. Finansiering sker ur Central
medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för
prestationsförändringar i 2020 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med
38,6 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i
2020 års budget.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 13,0
mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet
budgeterade medel under Kommunstyrelsen m.m. i 2020 års budget
enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna medges budgetjustering för omfördelning av internränta
med 1,3 mnkr. Finansiering sker via finansförvaltningen enligt bilaga 1
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med
355 mnkr för redovisade omslutningsförändringar samt för övriga
omfördelningar och justeringar enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds ansökan om att få omprioritera
klimatinvesteringsmedel från Örby slottspark om 2,3 mnkr till
färdigställandet av Långsjöbadet och i samband med detta återta
tidigare beviljad ansökan för Örby slottspark godkänns med hänvisning
till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Fastighetsnämndens ansökan om omfördelning av
klimatinvesteringsmedel om 4,0 mnkr, från åtgärder avseende
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konvertering av oljepannor till åtgärder avseende belysning och
armatur i Blackebergshallen, Gärdeshallen och Eriksdalsbadet samt för
Nälstabadet gällande solvärme godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I samband med detta
återtas ansökan om konvertering av oljepannor.
10. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
centralupphandling av en för staden gemensam plattform för IoT ska
stadsdirektören fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering och
tilldelningsbeslut samt teckna avtal samt besluta om förlängning av
avtalen med vald leverantör i enlighet med i förfrågningsunderlagets
angivna villkor.
11. Stadsdirektören ska implementera avtalen som tecknas för IoTplattformen samt vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar
och/eller tillägg till avtalen som utifrån avtalade åtaganden, stadens
verksamhetsbehov och affärsmässiga grunder är påkallade.
12. Avstämning av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds mål och budget för
2020, med tillhörande uppdrag, godkänns.
13. Nämnderna medges medel för sociala investeringar med hänvisning till
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Redovisning från miljö- och hälsoskyddsnämnden av Rapportering av
energianvändningen och växthusgasutsläppen 2018 och 2019, dnr KS
2020/933, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att kommunen
ska ingå ett centralt avtal med STIM ska stadsdirektören teckna avtal
samt besluta om förlängning alternativt uppsägning av avtalet.
16. Stadsdirektören ska vid behov vidta sådana förändringar,
kompletteringar och/eller tillägg till avtalet med STIM som utifrån
avtalade åtaganden, stadens verksamhetsbehov och affärsmässiga
grunder är påkallade.
17. Stadsdirektören ska svara för genomförande och uppföljning av
stadens åtaganden gentemot Länsstyrelsen Stockholm och övriga
aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen avseende inköp och
fördelning av skyddsutrustning till följd av covid-19.
18. Kommunstyrelsen ersätter Stockholm International Water Institute,
SIWI, med 1,1 mnkr för 2020. Kostnaden ska finansieras inom
Kommunstyrelsen m.m. budget för 2020. Från och med 2021 utgår
ingen ersättning till SIWI.
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19. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i
tertialrapport 2 från nämnderna.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning
som kommunstyrelsen har ansvar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att
prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas
och kommenteras. Syftet är att samlad information om ekonomi och
verksamhet ska ge stadens ledning en helhetsbild av budgethållning,
effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Underlagen utgör en viktig
del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB har analyserat
samtliga nämnders och bolagsstyrelsers rapporter. Kommunfullmäktige har
fastställt tre inriktningsmål samt tolv underliggande mål för
verksamhetsområden. Under respektive inriktningsmål ges en sammanfattad
bedömning av nämndernas och bolagsstyrelsernas prognostiserade uppfyllelse
av årsmålet.
I föreliggande ärende gör stadsledningskontoret en bedömning av
uppfyllelse av verksamhetsområdesmålen för det innevarande året.
Bedömningen utgår från hur nämnderna och styrelserna, i sina
verksamhetsplaner, beskriver att de kommer arbeta under året för att bidra till
uppfyllelse av årsmålet.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
I tertialrapport 2 och delårsrapport per den 31 augusti för kommunfullmäktige
m.m. värderas uppfyllelsen av mål mot den budget som antogs av
kommunfullmäktige i november 2019. Tertialrapport 2 ger kunskap om
Stockholms stads verksamheter samt stadens kvalitets- och
kostnadsutveckling, men också verksamhetspåverkan, under år 2020.
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År 2020 är ett år som präglats av extraordinära förhållanden på grund av
den pågående pandemin som har påverkat stadens verksamheter både direkt
och indirekt. Krisledningsnämnden har fattat ett antal beslut under året till
följd av pandemin. Inriktningen i stadens arbete är och har varit att begränsa
smittspridning med särskilt fokus på riskgrupper, upprätthålla prioriterade
verksamheter samt verka för ökad trygghet genom att förstärka
myndigheternas budskap och ha beredskap för uthållighet och en eskalerande
situation.
Trots en pågående pandemi som påverkat stadens verksamheter, har stora
delar av verksamheterna kunnat upprätthållas. Nämnder har samtidigt genom
samverkan och innovativa idéer hittat lösningar på helt nya utmaningar. En
fokusering på stadens kärnverksamheter har varit och är särskilt viktig under
den rådande pandemin.
Nämnderna har under året arbetat, och arbetar fortfarande, aktivt för att
begränsa smittspridningen, skydda riskgrupper, upprätthålla prioriterade
verksamheter samt verka för ökad trygghet. Måluppfyllelsen för de tre
inriktningsmålen och deras underliggande verksamhetsområdesmål påverkas
av förklarliga skäl av den pågående covid-19-pandemin, där planerade
aktiviteter och projekt har skjutits fram eller omprioriterats. Ett av stadens
inriktningsmål uppnås helt under 2020 och resterande två bedöms uppnås
delvis.
Det prognostiserade resultatet för 2020 innebär att det kommer att vara
möjligt att inteckna eget kapital för satsningar på framtiden. I helårsbokslutet
för 2020 kommer därför inteckningar om minst 300 miljoner kronor att göras
för sociala investeringsfonden, medel för kompetensutveckling och Smart stad.
Delar av näringslivet och kultur- och föreningslivet har drabbats hårt av de
restriktioner som infördes vilket även får inverkan på stadens verksamheter.
Vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran enligt Förordning (SFS
2020:237) om statligt stöd. Men trots att det statliga stödet upphört, ska
ansvariga nämnder och bolagsstyrelser fortsätta att arbeta med
hyresreduceringar efter individuella prövningar som stöd till aktörer i spåren
av covid-19.
Kultursektorn har drabbats kraftigt av pandemin och de restriktioner som
har varit, och fortsatt är, nödvändiga för att begränsa smittspridning. Pandemin
har också begränsat barn och ungas möjlighet till kulturupplevelser.
Barn och ungas kultur subventioneras idag genom den så kallade
Kulanpremien, som ger förskolor och skolor rabatt vid bokning av
kulturaktiviteter. För att under rådande omständigheter stödja barn och ungas
möjligheter till kulturupplevelser och samtidigt stödja en utsatt sektor, stärker
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den grönblå majoriteten upp finansieringen genom en tillfällig Kulanfond som
möjliggör för verksamheterna att kostnadsfritt boka kulturaktiviteter som ingår
i utbudet med Kulanpremien. Ersättning till kulturutövaren finansieras istället
genom den tillfälliga Kulanfonden. Samtliga aktiviteter ska ske i enlighet med
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och på ett sätt som minimerar risken för
smitta.
Under året har samhällets aktörer bidragit på olika sätt för att hantera
pandemin och dess följder. Föreningslivet är en positiv kraft i samhället som i
det rådande läget kan bidra till välmående, sammanhållning och stötta i den
praktiska krishanteringen. Genom en särskild satsning möjliggörs nu för
stadsdelsnämnderna att bevilja ytterligare bidrag till lokala organisationer som
exempelvis bidragit i hanteringen av pandemin, arbetar för stöd till äldre och
riskgrupper, arbetar trygghetsskapande eller för att minska utanförskap.
Under året har trafiknämnderna tillsammans med kommunstyrelsen
intensifierat sitt arbete med att säkerställa skyddet på de platser som
gemensamt pekats ut av polisen och staden som särskilt sårbara för
terrorattacker med fordon. I väntan på att dessa platser får mer permanenta
skydd tillskjuter vi medel för att få temporära skydd på plats.
Samtidigt som det varken förelegat eller föreligger några ekonomiska
begränsningar vad gäller att begränsa smittspridningen, har samtliga nämnder
och styrelser en viktig uppgift att säkerställa god budgethållning samt ett
effektivt, hållbart, ansvarsfullt och ändamålsenligt handhavande av
skattemedlen i den övriga verksamheten. Nämnderna har generellt en god
budgethållning och redovisar efter resultatöverföring ett prognostiserat
överskott jämfört med budget på 168 mnkr. Investerande nämnder och
styrelser ska dock kontinuerligt noga pröva såväl lönsamhet som strategisk
betydelse av kommande investeringar, liksom att finna en ansvarsfull och
långsiktigt hållbar finansiering för dessa. I de fall där kommunfullmäktiges
mål inte nås ska nämnder vidta åtgärder och höja ambitionerna.
Jag vill dock särskilt betona att det är till följd av alla de enastående
insatser som varje dag utförs av stadens medarbetare och upphandlade företag
som stadens verksamheter till stora delar kunnat upprätthållas trots att de
givetvis påverkats av årets extraordinära situation med krishantering och
följder av covid-19.
Bilagor
0. Uppföljning av budget 2020 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per
den 31 augusti
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1. Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret
avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade
omslutningsförändringar
2. Resultatprognos och prognos på investeringsplan
3. Ändring av indikatorer och basnyckeltal mm
4. Uppmaningar till stadens nämnder och anmodanden till stadens
bolagsstyrelser
5. Basnyckeltal – rapportering av utfall
6. Uppföljning av Stockholms stads miljöprogram 2019
7. a) Elhandelspolicy kommunkoncernen Stockholms stad
b) Elhandelsstrategi kommunkoncernen Stockholms stad (bilaga A)
8. a) - Revisionsberättelse 2019 Samordningsförbundet Stockholms stad
b) - Revisionsrapport 2019 Samordningsförbundet Stockholms stad
9. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad
10. Kommunavtal med STIM
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård och Kadir Kasirga
(båda S) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att delvis godkänna förslaget till tertialrapport 2
2. Målet att ”Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån
människors och verksamheters skiftande behov” bedöms ej uppfyllt
3. Kommunfullmäktige beslutar att stadens agerande under pandemin ska
utvärderas av en extern och oberoende grupp
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att säkerställa att staden har
en beredskap för minst tre månader avseende nödvändig skyddsutrustning
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förslag som stärker
förutsättningarna för välfärden genom bättre ekonomiska villkor och genom
bättre och tryggare anställningsvillkor för de som jobbar i omsorgen
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med konkreta förslag och reellt
stärkta förutsättningar för stadens verksamheter att förebygga brottslighet
7. Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden uppdras att ta fram en
handlingsplan för att möta den ökande arbetslösheten samt vidta åtgärder för
öka sysselsättningen i samverkan med berörda aktörer
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8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera förhandlingar med staten i syfte att
i närtid inleda omvandlingen av Bromma flygplats till en ny stadsdel med ca
30 000 nya bostäder
9. Kommunfullmäktige beslutar att den tillfälliga Kulanfond som föreslås i
stadsledningskontorets förslag också ska kunna användas under år 2021
10. Att därutöver anföra följande.
Den pågående pandemin har enorm påverkan på vårt samhälle. Effekterna ser vi i vår
egen närhet. De flesta känner någon som har drabbats av sjukdomen. Alla
stockholmare påverkas av restriktionerna som begränsar vårt liv och vårt samhälle.
Därtill påverkas vi alla av de långsiktiga effekterna som uppstår till följd av
ekonomisk nedgång och ökande arbetslöshet.
Mer än något annat måste därför stadens arbete nu vara inriktat på att ge alla
medborgare den trygghet som idag alltför ofta lyser med sin frånvaro i vardagen.
Under pandemin har stadens ledning och de tjänstemän som jobbar vid
stadsledningskontoret arbetat intensivt för att stödja stadens verksamheter. Detta har
varit en viktig del av förklaringen bakom det som fungerat bra i stadens krishantering
och ett professionellt stadsledningskontor ska ha stadens uppskattning.
Med det sagt finns det ändå anledning att vara kritisk mot hur stadens politiska
ledning hanterat pandemin. Arbetet kommer att utvärderas men det är uppenbart att
senfärdiga, otillräckliga och ibland direkt kontraproduktiva beslut bidragit till att
krisen inte kunde hållas tillbaka i Stockholm i den utsträckning som borde skett.
Hanteringen av pandemin behöver utvärderas för att stadens arbete ska bli bättre
framöver. Oppositionen har efterlyst en extern och oberoende utvärdering men det
blev inte den politiska majoritetens beslut. Vi är övertygade om att Stockholm kan så
mycket bättre och att vi har mycket att lära på en utvärdering som fritt vänder på alla
stenar och står fria att kritisera staden där det är nödvändigt. Särskilt angeläget är det
att granska stadens arbete avseende äldreomsorg, socialt utsatta områden och
beredskapen där det funnits stora och uppenbara problem.
Omsorgen och välfärden behöver få avsevärt bättre förutsättningar
De som stått i frontlinjen under pandemin är de anställda i vården, omsorgen och
skolan. De, och många andra i stadens verksamheter, organiserade ett fungerande
samhälle även när utmaningen var som störst.
Vi är dem alla ett stort tack skyldiga. De bar, ibland med risk för eget liv och
välmående, upp de samhällsfunktioner som gör att äldre kunde känna trygghet, sjuka
kunde få nödvändig behandling och unga gavs möjlighet att lära och utvecklas. De gav
normalitet när detta knappt annars fanns.
Det är av respekt för deras insatser, och för att samhället ska fungera bättre nästa
gång vi utmanas, som vi också självkritiskt måste konstatera att samhället inte var så
starkt som vi alla borde kunna förvänta oss.
De som jobbade på sjukhusen tvingades under hela pandemin leva under hotet av
att varslas om uppsägning. Stockholmsregionens politiska ledning hade inte ens då
förmågan eller viljan att backa från sparkraven på sjukvården.
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De som jobbade i omsorgen fick alltför dåliga förutsättningar. Samtidigt som
kommuner har ett beredskapsansvar var lagren med skyddsutrustning tomma.
Samtidigt som anställda uppmanades att stanna hemma om de var sjuka hade stadens
borgerliga majoritet beslutat att avskaffa målsättningen om minskat antal timanställda
vilket resulterat i allt fler utan ekonomisk trygghet vid sjukdom. Samtidigt som många
andra kommuner snabbt initierade kohortvård för att skydda brukare och personal
dröjde beslutet obegripligt länge i Stockholm.
I stadens budget för äldreomsorgen finns år 2020 ett effektiviseringskrav på
närmare 90 miljoner kronor. Det är bara att konstatera att dessa medel hade behövts i
välfärden detta år. Under året har regering och riksdag beslutat om ökade resurser till
välfärden. Trots att vi socialdemokrater, och andra progressiva partier, återkommande
har väckt frågan har stadshusets politiska majoritet vägrat att fördela ut dessa medel
till några välfärdsverksamheter. Det innebär att stadsdelarnas ledningar har behövt
administrera stora sparkrav på exempelvis förskola, äldreomsorg samt insatser för
barn, kultur och fritid samtidigt som de har förväntats hantera pandemin och de
kostnader som det för med sig.
Vi behöver nu höja ambitionerna. Skapa fler trygga anställningar i omsorgen, ha
bättre beredskap och öka anslagen till välfärden. Att kommunstyrelsens borgerliga
majoritet här inte tagit något politiskt initiativ är värt kritik.
Dessa sparkrav har också begränsat stadens förmåga att möta de problem som
uppstått inom andra områden under året.
När tertialrapport 2 nu läggs fram för behandling är det uppenbart att den
borgerliga majoriteten inte avser vidta några som helst åtgärder för att stärka
äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten. Detta trots att de höjda statsbidragen, som
beslutades om specifikt för att stärka välfärden, nu ger stora överskott i stadens
ekonomi.
Ökad otrygghet kräver åtgärder
När otryggheten ökar och vi ser ett historiskt högt antal skjutningar så uppmanar
polisen landets kommuner att hindra nyrekrytering till kriminella gäng genom att
jobba mer förebyggande. Insatser som efterlyses är insatser som stärker skolan, sociala
insatser och verksamheter riktade mot barn och unga. Det faktum att den borgerliga
majoriteten prioriterat skattesänkningar framför högre ambitioner inom detta område
har nu ett pris.
Det borde vara uppenbart att vi behöver öka insatserna för det förebyggande
arbetet för att begränsa rekryteringen till gängen. Att kommunstyrelsens borgerliga
majoritet i tertialrapport 2 tar noll och inga nya initiativ är uppseendeväckande. Varje
månad av uteblivna insatser och att samhället fortsätter backa undan är en månad då
gängen vinner starkare inflytande. Under den här allvarliga situationen får inte staden
frånsäga sig sitt ansvar och förlita sig på att andra aktörer ska agera i stället. Staden har
många egna insatser att sätta in för att bidra till kampen mot den organiserade
kriminaliteten.
Att tertialrapport 2 är helt utan nya initiativ mot skjutningar och otrygghet är
närmast obegripligt. 2000-talets sämsta skolbudget begränsar skolans möjligheter att

13

arbeta förebyggande och otryggheten i skolan ökar – men inga nya förslag redovisas.
Svaga budgetar för socialtjänst samt barn, kultur och fritid begränsar på samma sätt.
Inte heller här föreslås några insatser.
Tvärtom är finansborgarrådets synpunkter helt fria från insatser kopplat till
skjutningar och organiserad brottslighet. Det är som om ökad gängkriminalitet inte
finns i Stockholm år 2020. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver därför
begära att finansborgarrådet nu återkommer med konkreta förslag och reella
förutsättningar för att förebygga brottslighet.
Ökad arbetslöshet kräver politiska insatser
När krisen innebär att allt fler ställs utan arbete och egen försörjning förväntar vi
oss att stadens ledning ska agera. Redan innan krisen hade arbetslösheten ökat tydligt,
men majoriteten tog inga initiativ till åtgärder. Ungdomsarbetslösheten i Stockholm
har fördubblats jämfört med för ett år sedan. Fler och fler unga tvingas börja sitt
vuxenliv som arbetslösa. Ändå har staden inte tagit några nya beslut för att öka
ambitionerna för utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser.
I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande beskrivs läget bland annat genom ett
konstaterande att Stockholm under det första kvartalet såg kraftigt sjunkande tryck i
Handelskammarens Stockholmsbarometer (som mäter både hushållens och
näringslivets syn på ekonomin). Denna sjönk då med 34 enheter, till ett indexvärde på
60,4. Det är den i särklass största nedgången och den lägsta nivån som någonsin
uppmätts för Stockholmsbarometern. Under andra kvartalet steg indikatorn åter till 81,
vilket fortfarande är långt under genomsnittet på 100 och betyder att konjunkturläget
är mycket svagt. Pandemins ekonomiska följdverkningar har varit särskilt tydliga i
urbana globala miljöer och Stockholms besöksnäring har drabbats hårt. Trots denna
allvarliga situation för Stockholm har inga initiativ tagits.
Vad väntar den politiska majoriteten på? Som en följd av passivitet och ökad
arbetslöshet ökar nu också behovet av försörjningsstöd i Stockholm. Antalet arbetslösa
biståndstagare har ökat med 11,4 procent det senaste året. Detta är förstås primärt
dåligt för den enskilde men riskerar också leda till ökade kostnader för
stadsdelsnämnderna och efterföljande sparkrav på andra verksamheter i stadsdelarna.
Det är inte läge att vänta. Staden behöver öka ambitionerna för jobb och
utbildning. Staden behöver göra mer för att stödja företagsamhet exempelvis inom
kultursektorn. Att Stockholms borgerliga majoritet inte tagit något politiskt initiativ är
anmärkningsvärt.
Med tertialrapport 2 bekräftas att ingenting kommer göras under år 2020. Antalet
inskrivna på jobbtorgen har ökat med sju procent, ungdomsarbetslösheten har
fördubblats, det uppsökande arbetet når färre och det är färre aspiranter som befinner
sig i arbete eller studier tre månader efter avslutat Stockholmsjobb.
Den politiska passiviteten fortsätter och trots att åtskilliga underlag tagits fram
under året finns inga förslag för att minska arbetslösheten. Det blir på något sätt
symptomatiskt när stadsledningskontoret skriver att ”staden behöver följa utveckling
för de grupper som drabbas särskilt”. Staden borde inte nöja sig med att följa – staden
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borde initiera insatser syftande till ökad utbildning, rådgivning och praktik för att få
fler i arbete.
Regeringens resursförstärkning till kommuner och regioner är välkommet och
måste användas rätt. Både vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna kan skalas
upp rejält för att ge arbetslösa stockholmare stöd för att komma ut i arbete.
Ökade klyftor i skolan till följd av den historiskt dåliga skolbudgeten
Den historiskt låga uppräkningen av skolpengen har dessvärre gett de negativa
effekter vi befarat. Klyftorna i skolan ökar och i kvartilen med sämst förutsättningar
sjunker nu resultaten för andra året i rad. Den som läser utbildningsnämndens
tertialrapport ser detta tydligt. I stadsledningskontorets tertialrapport redovisas en
annan indelning – med resultatet att de ökande klyftorna inte framstår lika tydligt. Det
förändrar inte slutsatserna från utbildningsnämndens tertialrapport.
Trots välfärdspengar från regering och riksdag har den politiska majoriteten även
här vägrat att ge ökade anslag till skolan, allt medan de skolor som har störst behov
drabbats hårdast av de generellt låga uppräkningarna. Att kommunstyrelsens
borgerliga majoritet inte tagit något politiskt initiativ är förvånande.
Allt annat än ökat byggande – igen
Bostadsmålen missas – igen. Det börjar bli en dålig tradition att flertalet av de mål
som staden formulerat för bostadsbyggandet är långt ifrån uppfyllda. Under årets
första åtta månader hade den politiska majoriteten beslutat om nya bostäder i antagna
detaljplaner motsvarande mindre än fem procent av årsmålet. Att kommunstyrelsens
borgerliga majoritet inte tagit något politiskt initiativ är värt kritik i förhållande till
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Vi uppskattar att stadsledningskontoret nu generellt gör en mer sansad och
nyanserad bedömning av måluppfyllelsen för stadens verksamheter. Detta gäller dock
inte avseende bostadsbyggandet. En måluppfyllelse på mindre än fem procent när 67
procent av året gått kan inte definieras som något annat än att målet inte alls uppfyllts.
Det sänkta bostadsbyggandet leder också till att stadens befolkningsökning nu
nästan helt stannat av. Stadsledningskontoret konstaterar att staden under det första
halvåret 2020 endast ökade med 1 175 personer, vilket kan jämföras med en ökning på
6 301 personer första halvåret 2019. Stockholms stads flyttnetto var -1 703 personer
under första halvåret, vilket innebär att fler flyttade från än till staden. Det negativa
flyttnettot förklaras främst av att fler flyttar till andra kommuner i länet än vice versa,
flyttnettot inom länet var -3 352 personer. Även invandringen har minskat kraftigt.
Den låga folkökningen kan till viss del bero både på en stor minskning av
inflyttningen och en ökning av dödsfallen under pandemin. Men det är också en
uppenbar konsekvens av minskat byggande. Om planeringen av bostadsbyggandet
skulle fortsätta i nivå med vad som redovisas i tertialrapport 2 är det en uppenbar risk
att Stockholm framöver kommer stå inför befolkningsminskningar liknande de som
staden upplevde under 1960- och 1970-talen. Den recessionen måste undvikas.
Stockholm behöver växa och utvecklas, inte tvingas in i tillbakagång till följd av ett
politiskt betingat stopp för bostadsbyggandet.
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I tjänsteutlåtandet konstaterar stadsledningskontoret att balans mellan hyresrätter
och bostads-/äganderätter ska eftersträvas i alla delar av staden. Samtidigt under
samma period drev den borgerliga majoriteten igenom ett förslag som innebar att
andelen bostadsrätter i Östberga ökar, detta i en stadsdel som idag består till 92
procent av bostadsrätter. Distansen mellan de vackra orden och den förda politiken blir
sällan tydligare än så.
Övriga frågor
Initiativ för Bromma parkstad
Det statliga bolaget Swedavia har i en analys till regeringen konstaterat att de
ekonomiska förutsättningarna för att driva Bromma flygplats inte längre finns. Det
öppnar upp för staden att initiera och påbörja en process där

klimatpåverkan minskas

fler bostäder kan byggas

stadens skuldsättning reduceras kraftigt

regionens framtida flygkapacitet kan säkras genom fokusering på och
utvecklande av Arlanda flygplats.
Trots att det nu finns en uppenbar möjlighet som är gynnsam för staden och trots
att det finns en majoritet i kommunfullmäktige för en sådan politik stoppas nu
Stockholms utveckling av ett moderat parti som har Bromma flygplats som sin
snuttefilt. Det är i grunden dåligt för staden. Kommunfullmäktige behöver ge
finansborgarrådet i uppdrag att driva det som är bra för Stockholms stad och
stockholmarna.
Två insatser bör skyndsamt initieras:
1.

Finansborgarrådet ges i uppdrag att initiera förhandlingar med Swedavia och
regeringen om att skyndsamt inleda omvandlingen av Bromma flygfält till
stadsutvecklingsprojekt.

2.

Finansborgarrådet ges i uppdrag att skyndsamt initiera åtgärder i enlighet med
stadens översiktsplan för att planera Bromma parkstad – en stadsdel med
möjlighet att bygga upp till 30 000 nya bostäder.
Parallellt med detta bör staden konstruktivt medverka till arbetet med att utveckla
Arlanda flygplats. Prioriterade insatser är förbättrade transporter till och från Arlanda,
med fokus på kollektivtrafiken, omställning till minskad klimatpåverkan av flyget
samt att kapaciteten successivt stärks genom att nuvarande verksamhet trimmas och
effektiviseras.
Våldsbejakande extremism
Stockholm ska vara en säker och trygg stad. Ansvaret för ett tryggare Stockholm
vilar på samtliga verksamheter i staden. Stadsrevisionen pekade i sin rapport Stadens
arbete mot våldsbejakande extremism på ett antal brister i stadens arbete mot
våldsbejakande extremism. Brister som vi menar enkelt kan åtgärdas.
Fler medarbetare behöver gå stadens webbaserade grundutbildning om
våldsbejakande extremism. Huvudansvaret ligger på nämnderna att säkerställa att
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medarbetarna går grundutbildningen. Men kommunstyrelsen har i egenskap av
samordnare för arbetet mot våldsbejakande extremism ett särskilt ansvar att vara
pådrivande gentemot nämnderna.
Kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna bör få en samlad rapportering av hur
stadens insatser fortskrider och hur nämnderna följer sina handlingsplaner. Vidare bör
kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder utreda hur stadens arbete för att
motverka våldsbejakande extremism ser ut inom skolverksamhet, föreningsbidrag och
krishantering. Det är centrala områden och som staden ständigt behöver utveckla för
att säkerställa att våldsbejakande extremism inte främjas.
Stadens ekonomi
Det är välkommet att staden nu kan visa upp en starkare driftsekonomi. Under år
2019 återkom stadsledningskontoret i årets samtliga ekonomiska månadsrapporter till
att den förda politiken inte var ekonomiskt hållbar. Med hjälp av ökade statsbidrag och
sänkta kostnader till följd av pandemin visar staden nu goda ekonomiska resultat.
Det är i grunden bra och det är uppenbart att välfärden nu kunnat utvecklas, i de
kommuner där det funnits sådana ambitioner, tack vare regeringens höga ambitioner
för välfärden. Det innebär också att stadens investeringar fullt ut har kunnat finansieras
med egna medel, det vill säga med resultat, avskrivningar samt försäljningar.
Egenfinansieringsgraden uppgår till 125 procent.
Det visar att en driftsekonomi i balans och ökade exploateringsinkomster även
långsiktigt bidrar till en hållbar ekonomi och att en sådan är fullt ut förenlig med de
investeringar som behöver göras samt att detta kan genomföras utan stor och ökande
skuldsättning. Det innebär också att nyupplåningen under år 2020 är lägre än år 2019.
Med hjälp av regeringens höjda statsbidrag har driftsekonomin stärkts så att
stadsledningskontoret nu inte längre definierar den förda politiken som ohållbar. Det
är bra att regeringen på det sättet hjälpt Stockholms stads politiska ledning att få
ordning på ekonomin.
Det anser dock inte finansborgarrådet som istället kallar ekonomin ”dopad” och
istället förespråkar massiva utförsäljningar av stadens tillgångar. Det är uppenbart att
Moderaterna – oavsett ekonomiskt läge – anser att lösningen är att så mycket som
möjligt ska säljas ut för att på så sätt finansiera ett lägre skatteuttag.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör istället uttala att staden ska föra en
långsiktigt hållbar ekonomisk politik där investeringar finansieras av en sund
driftsekonomi och ett ökat bostadsbyggande istället för kortsiktiga utförsäljningar.
Avsättningar
Det är välkommet att driftsekonomin nu är så stark att staden åter kan göra
avsättningar till kompetensfonden och den sociala investeringsfonden. Dessa
inrättades av den rödgrönrosa majoriteten efter valet år 2014. Samtliga allianspartier
avvisade då kompetensfonden och det är välkommet att de nu ändrat sig och sett den
stora nytta som såväl den och den sociala investeringsfonden gjort för att utveckla
stadens verksamheter.
Vi välkomnar också avsättningar till vad som benämns som en tillfällig Kulanfond.
Värdet av den är dock sannolikt begränsad då verksamheterna – om inte annat beslutas
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– riskerar att bara kunna planera för och använda dessa medel under december månad
då beslut fattats. Vi föreslår därför att kommunfullmäktige tydligt uttalar att satsningen
förlängs och att dessa medel ska kunna användas även under år 2021.
Teknisk plattform IoT
Vi välkomnar satsningar på en smart stad och anser att en plattform i enlighet med
tjänsteutlåtandet kan bidra till detta. Vi anser dock att det ska vara en uttalad ambition
att i första hand använda sig av på marknaden befintlig teknik. Likaså bör
kommunstyrelsen fastslå en högsta ekonomiska ram för upphandlingen.
Finansborgarrådet bör därför återkomma med ett sådant förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för Stockholms stad godkänns.
2. Redovisade avsättningar om 28,3 mnkr godkänns.
3. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig nämnd/bolagsstyrelse
godkänns enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Aktieägartillskott om 500,0 mnkr ska göras till Stockholms Stadshus
AB, 556415-1727, med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Kommunstyrelsen ska genom förnyad centralupphandling besluta om
förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt, tecknande och löpande
uppdatering av avtal med vald leverantör samt implementera
upphandlade avtal gällande en för staden gemensam plattform för IoT
(Internet of Things - sakernas internet) i enlighet med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna
fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av den
kommande plattformen för IoT.
7. Socialnämnden ska, inom befintlig budgetram, ersätta Stiftelsen
Hotellhem i Stockholm med 40 mnkr för merkostnader avseende
nyanlända med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
8. Stiftelsen Hotellhem Stockholms hemställan om 10 mnkr för
extrakostnader avseende Stadshagen, KS dnr 2020/934, anses besvarad
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
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9. Stadens medlemskap i Mälardalsrådet, med organisationsnummer
802017-0604, avslutas vid utgången av år 2021, dnr KS 2020/1185,
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
10. Uppföljning för 2019 av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019,
dnr KS 2020/1143, godkänns enligt bilaga 6 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
11. Anmälan av rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott 2019, dnr KS 2020/824, godkänns med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Anmälan om rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen
(2001:453), kvartal 2 år 2019, dnr KS 2019/1665 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS och
Socialtjänstlagen – SoL, kvartal 3 år 2019, dnr KS 2020/256, godkänns
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
14. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och
Socialtjänstlagen - SoL, kvartal 4, 2019, dnr KS 2020/826, godkänns
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
15. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2018, äldrenämnden, dnr KS 2019/592
godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
16. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2019, äldrenämnden, dnr KS 2019/1623,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
17. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2019, äldrenämnden, dnr KS 2019/2032,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
18. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2019, dnr KS 2020/646 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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19. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2020, äldrenämnden, dnr KS 2020/955,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
20. Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019, dnr KS
2020/812, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
21. Äldrenämndens hemställan om upphandling av enstaka platser i
särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i form av
profilboende, dnr KS 2020/960, anses besvarad med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
22. Elhandelspolicy kommunkoncernen Stockholms stad och
Elhandelsstrategi kommunkoncernen Stockholms stad, dnr KS
2015/000783 godkänns enligt bilaga 7 a och 7 b till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
23. Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad, dnr KS
2020/583, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, bilaga 8 a
och 8 b till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, i enlighet med vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
24. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr KS
2020/1179) inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning och
intern utlåning till och borgensåtagande för bolagen fastställs, bilaga 9
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, och börjar gälla från den 1
december 2020.
25. Kommunstyrelsens ska ingå ett för kommunen centralt avtal med STIM
för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2021, bilaga 10 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, angående rätten att använda
musikaliska verk som STIM licensierar inom kommunala
verksamhetsområden samt musik på jobbet, kommunstyrelsen ska
därefter besluta om avtalet ska förlängas med ett (1) år i sänder,
alternativt sägas upp, dnr KS 2020/1209, med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
26. Kommunstyrelsen ska inom ramen för tilldelade medel 2020 ansvara
för genomförande och uppföljning av stadens åtaganden gentemot
Länsstyrelsen Stockholm och övriga aktörer inom Samverkan
Stockholmsregionen avseende inköp och fördelning av
skyddsutrustning till följd av covid-19.
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27. Tillsynsrapport 2019- Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, dnr KS
2020/932, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
28. Arbetsmarknadsnämnden ska anskaffa fler feriejobbsplatser för att
täcka stadsdelsnämndernas behov under årets jullov. Kostnaden ska
finansieras inom arbetsmarknadsnämndens budget för 2020.
29. Ansvariga nämnder ska och stadens bolagsstyrelser anmodas, genom
Stockholms Stadshus AB, att fortsätta arbeta med hyresnedsättningar
till företag och verksamheter i utsatta branscher efter individuella
prövningar som stöd till aktörer i spåren av covid-19 med hänvisning
till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
30. Kyrkogårdsnämndens hemställan om totalrenovering av
Skogskrematoriet, Skogskyrkogården – Genomförandebeslut, dnr KS
2019/672, anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
1. Tertialrapport 2 för 2020 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med
201,3 mnkr vilket regleras i Central medelsreserv: 2. Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2020 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader för
prestationsförändringar med 330,1 mnkr. Finansiering sker ur Central
medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för
prestationsförändringar i 2020 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade investeringsutgifter med
38,6 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter i
2020 års budget.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 13,0
mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet
budgeterade medel under Kommunstyrelsen m.m. i 2020 års budget
enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämnderna medges budgetjustering för omfördelning av internränta
med 1,3 mnkr. Finansiering sker via finansförvaltningen enligt bilaga 1
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och intäkter med
355 mnkr för redovisade omslutningsförändringar samt för övriga
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omfördelningar och justeringar enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds ansökan om att få omprioritera
klimatinvesteringsmedel från Örby slottspark om 2,3 mnkr till
färdigställandet av Långsjöbadet och i samband med detta återta
tidigare beviljad ansökan för Örby slottspark godkänns med hänvisning
till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Fastighetsnämndens ansökan om omfördelning av
klimatinvesteringsmedel om 4,0 mnkr, från åtgärder avseende
konvertering av oljepannor till åtgärder avseende belysning och armatur
i Blackebergshallen, Gärdeshallen och Eriksdalsbadet samt för
Nälstabadet gällande solvärme godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I samband med detta
återtas ansökan om konvertering av oljepannor.
10. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
centralupphandling av en för staden gemensam plattform för IoT ska
stadsdirektören fatta beslut om förfrågningsunderlag, annonsering och
tilldelningsbeslut samt teckna avtal samt besluta om förlängning av
avtalen med vald leverantör i enlighet med i förfrågningsunderlagets
angivna villkor.
11. Stadsdirektören ska implementera avtalen som tecknas för IoTplattformen samt vid behov vidta sådana förändringar, kompletteringar
och/eller tillägg till avtalen som utifrån avtalade åtaganden, stadens
verksamhetsbehov och affärsmässiga grunder är påkallade.
12. Avstämning av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds mål och budget för
2020, med tillhörande uppdrag, godkänns.
13. Nämnderna medges medel för sociala investeringar med hänvisning till
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Redovisning från miljö- och hälsoskyddsnämnden av Rapportering av
energianvändningen och växthusgasutsläppen 2018 och 2019, dnr KS
2020/933, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att kommunen
ska ingå ett centralt avtal med STIM ska stadsdirektören teckna avtal
samt besluta om förlängning alternativt uppsägning av avtalet.
16. Stadsdirektören ska vid behov vidta sådana förändringar,
kompletteringar och/eller tillägg till avtalet med STIM som utifrån
avtalade åtaganden, stadens verksamhetsbehov och affärsmässiga
grunder är påkallade.
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17. Stadsdirektören ska svara för genomförande och uppföljning av stadens
åtaganden gentemot Länsstyrelsen Stockholm och övriga aktörer inom
Samverkan Stockholmsregionen avseende inköp och fördelning av
skyddsutrustning till följd av covid-19.
18. Kommunstyrelsen ersätter Stockholm International Water Institute,
SIWI, med 1,1 mnkr för 2020. Kostnaden ska finansieras inom
Kommunstyrelsen m.m. budget för 2020. Från och med 2021 utgår
ingen ersättning till SIWI.
19. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i
tertialrapport 2 från nämnderna.
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Stockholm den 28 oktober 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Mats Larsson
Reservation anfördes av Kadir Kasirga, Karin Gustafsson och Catharina
Piazzolla (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i
borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Rashid Mohammed (V) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Delvis godkänna förslaget till tertialrapport 2.
2. KF:s verksamhetsområdesmål ”Stockholm byggs attraktivt, tätt och
funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov”
bedöms ej uppfyllas.
3. Anmälan om rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL ska
fortsättningsvis rapporteras enligt den ordning som följdes tidigare
mandatperioder, för att hålla kommunfullmäktige löpande under året
informerad om situationen.
4. Aktivera krisledningsnämnden med anledning av skjutningarna i staden, enligt
det förslag som Vänsterpartiet tidigare har lagt i en skrivelse till
kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda förhandlingar med Swedavia och
regeringen om nedläggning av Bromma flygplats samt inleda arbetet med en
ny hållbar stadsdel.
6. Därutöver vill vi anföra följande.
Den rådande Coronapandemin har och har haft en stor påverkan på hela samhället,
skickat ut många stockholmare i arbetslöshet och synliggjort allvarliga sprickor i
välfärden, framförallt inom äldreomsorgen, där många äldre har avlidit och där brister
i bemanning, arbetsmiljö och arbetsvillkor försvårat medarbetarnas möjlighet att göra
sitt jobb på bästa sätt. Frågan är när otryggheten bland de äldre i staden har varit större
än under denna pandemi. Vi ställer oss också frågande till att målet att staden arbetar
samordnat och utvecklar förutsättningarna för en äldreomsorg av hög kvalitet och
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trygghet och självbestämmande anses helt uppfyllt med tanke på smittspridningen
inom stadens äldreomsorg och majoritetens långsamma agerande i att sätta in
nödvändiga åtgärder från centralt håll.
Personalen inom äldreomsorgen har fått ta ett stort ansvar och ibland ta risker för
att ge äldre den omsorg som de har rätt till. Nu mer än någonsin framstår det som
uppenbart att äldreomsorgen behöver både resurser och styrning på en helt annan nivå
än den som den borgerliga majoriteten vill tillstå. Detta år har också bekräftat vikten
av en personalpolitik som främjar fasta anställningar, ställer krav på arbetskläder och
säkerställer att basala hygienrutiner kan efterlevas. Allt det som majoriteten har
förnekat betydelsen av. Kort sagt har pandemin synliggjort behovet och vikten av en
stark och hållbar offentlig sektor. Det är det offentliga som ser till att det finns allt från
förstärkningsteam inom hemtjänsten som även kan ta hand om smittade äldre från de
privata utförarna till förskola under sommaren för all den personal inom vården som
kanske inte kunde ta ut sin semester.
Nu krävs att staden rustar sig rejält inför kommande pandemier och för att
ekonomin ska komma igång. Om inte förr så senast nu hade vi förväntat oss att
majoriteten skulle fördela ut de höjda generella statsbidragen, som Vänsterpartiet varit
med om att driva fram i riksdagen, bland annat för att stärka de förebyggande
insatserna i stadsdelarna. Istället redovisas ett stort överskott som har skapats
framförallt av de höjda statsbidragen som syftade till att stärka välfärden under
pandemin och av andra statliga insatser som stärkt a-kassa, ersättning till kommunerna
för ökad sjukfrånvaro och riktade insatser till företag.
Det är också det offentliga som gör insatser för företag och föreningar i tider av
kris, och som därigenom har hållit uppe många privata företag i staden för att
säkerställa att pandemin inte får än större ekonomiska konsekvenser. Men mer kan
göras, och Vänsterpartiet har därför bland annat i en skrivelse till kommunstyrelsen
påtalat behovet av fortsatta hyresrabatter och generösa hyresrutiner för
lokalhyresgäster hos fastighetsnämnden i likhet med bostadsbolagen. Vi instämmer
därför i finansborgarrådets förslag att ansvariga nämnder och bolagsstyrelser ska
fortsätta att arbeta med hyresnedsättningar till företag och verksamheter i utsatta
branscher efter individuella prövningar som stöd till aktörer i spåren av Covid-19.
Självklart måste även föreningslivet omfattas av detta förslag, då många ideellt drivna
pensionärsföreningar, kultur- och idrottsföreningar annars riskerar att slås ut.
Stadens verksamheter har klarat sig igenom denna tuffa tid framförallt genom
storartade insatser av medarbetare och chefer, men om pandemin blir mer långvarig
kan effekterna bli mycket större såväl för invånare som anställda. Så mycket är säkert
att alla de insatser inom socialtjänsten som inte har blivit av för utsatta grupper och
den ökade sjukfrånvaron för medarbetarna kommer att sätta spår under flera år
framöver. Vi utgår nu ifrån att stadens medarbetare i kommande budget ska tackas inte
bara i högtidstalen utan framförallt genom att resurser tillskjuts för att täta sprickorna i
välfärden, öka bemanningen för att minska stressen och för att förbättra
arbetsvillkoren så att staden klarar kompetensförsörjningen.
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Behovet av nya personalpolitiska insatser och förmåner är också större än
någonsin, vilket Vänsterpartiet har motionerat om till kommunfullmäktige. Även om
det gläder oss så förvånar det också att finansborgarrådet nu lovar avsättningar till
kompetensutvecklingsmedel trots massivt motstånd förra mandatperioden då vår
rödgrönrosa majoritet inrättade en kompetensutvecklingsfond. Finansborgarrådets
avvisande hållning bekräftades så sent som i september i remissvaret på
Vänsterpartiets motion om långsiktiga kompetensutvecklingsmedel, då hon i likhet
med stadsledningskontoret ansåg att det var viktigt att finansiering av
kompetensutveckling hanteras inom budgetram. Den förklaring vi ser till att principen
inte längre gäller är att budgetramarna 2021 helt enkelt blir för snäva.
Uppföljningen av budgeten för stadens verksamheter i tertialrapporten bekräftar i
övrigt inte oväntat i huvudsak vår kritik i tertialrapport 1 och speglar den budget som
majoriteten har lagt. Budgeten fokuserar till stor del på andra stadsövergripande frågor
än de som Vänsterpartiet anser behöver prioriteras i en stad där ojämlikheten ökar,
kulturen hotas, otryggheten skrämmer och klimatkrisen står för dörren. Vi har en helt
annan politik än de skattesänkningar, utförsäljningar, nedskärningar, privatiseringar
och ombildningar av hyresrätter som stockholmarna i allt högre grad nu märker
konsekvenserna av.
Tertialrapporten visar också hur ensidigt majoriteten ser på hur otrygghet hos
invånarna ska mötas och osynliggör följaktligen den oro som majoriteten, genom att
öppna för ombildning, själv har skapat under det gångna året hos tiotusentals
hyresgäster i allmännyttan i elva av ytterstadens stadsdelar. Trots pågående pandemi
med osäkerhet i ekonomin, ökad arbetslöshet och smittskyddsbegränsning av
mötesfriheten fortsätter processen i de åtta stadsdelar där över 2000 hyresrätter med
överkomliga hyror riskerar att försvinna från hyresmarknaden och därmed urholka
stadens möjligheter att klara bostadsförsörjningsansvaret. Därtill försämras också
möjligheten att motverka den trångboddhet som blivit så synlig under pandemin då de
erbjudanden som staden gett inkluderar över 300 lägenheter som är 4 rok och större.
Denna politik har prövats tidigare och även då befunnits dålig, men läget är ännu värre
idag.
Ett hållbart samhällsbyggande kräver i tider av nedgång i ekonomin också att
allmännyttan tillåts bygga betydligt mer hyresrätter. En fortsatt planering för
övervägande andel bostadsrätter riskerar att allvarligt fördjupa problemen, då
bostadsrätter är mycket mer konjunkturkänsliga än hyresrätter samtidigt som
allmännyttan som stabil aktör kan fungera konjunkturdämpande. Idag får dock
bostadsbolagen inte ens markanvisningar för att nå majoritetens egna
bostadsbyggnadsmål, vilket är ett tydligt exempel på helt otillräcklig övergripande
styrning. Faktum är att bara ett av de tre bostadsbolagen har fått en markanvisning
hittills i år, och det bara med 110-120 lägenheter. Glädjande nog har dock
koncernledningen uppmärksammat den bristande styrningen i sin tertialrapport 1, då
man tillsammans med bostadsbolagen arbetar för bättre samordning med
exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för att säkra att bolagen får
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tillräckligt med markanvisningar. Vi utgår från att majoriteten åtminstone inför 2021
tar ansvar för denna strategiskt viktiga fråga.
Vi ser det vidare som obegripligt att utifrån en uppföljning på faktamässiga
grunder bedöma att KF:s mål 2.2 ”Stockholm byggs attraktivt, tätt och
funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov” som delvis
uppfyllt. Av elva bostadsindikatorer beräknas åtta inte uppnås alls och utfallet för de
tre som bedöms delvis uppfyllas ligger i tertialrapport två mycket långt ifrån KF:s
årsmål. Antalet markanvisade bostäder är exempelvis endast 2 199 bostäder, vilket
motsvarar 22 procent av målet 10 000 och antalet markanvisningar enligt 2013 års
Stockholmsförhandling 565 bostäder, vilket motsvarar 14 procent av målet 4 000.
Därtill liknar majoritetens tal om balans mellan hyresrätter och bostadsrätter alltmer en
utopi, då antalet markanvisade hyresrätter i tertialrapporten är 416 eller motsvarande 8
procent av målet 5 000 hyresrätter, vilket gör att andelen markanvisade hyresrätter
minskar till 19 procent av alla markanvisade bostäder. Följderna av den bostadspolitik
som majoriteten bedriver är också att vare sig indikatorerna för genomgångsbostäder
eller bostäder med minskade boendekostnader bedöms uppfyllas. Tyvärr ser vi inte
heller någon ljusning framöver, då de riktlinjer för bostadsförsörjningen som tagits
fram är så oprecisa att till och med länsstyrelsen och regionen påtalar det i sina
remissvar. Oberoende av vad som har orsakat det redovisade resultatet är det enda
rimliga dock att detta KF-mål måste bedömas som ej uppfyllt.
Även omställningen till ett hållbart klimat kräver mer av oss än vi i dagsläget
presterar, vi måste växla upp klimatarbetet. Staden har högt ställda mål men vi rör oss
nu varje dag närmare de datum våra målsättningar löper ut utan att göra de nödvändiga
investeringar och förändringar som kommer att krävas för att nå dit.
Ett viktigt led i stadens klimatarbete är att medverka till att minska flygandet som
redan har minskat något redan innan pandemin, vilket antas bero på ökad
klimatmedvetenhet. Då Swedavia nyligen lämnat en rapport till Näringsdepartementet
om att det inte längre är lönsamt att driva Bromma flygplats bör staden omgående
initiera förhandlingar om en nedläggning samt inleda arbetet med en ny stadsdel
präglad av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet på marken där flygplatsen
ligger. Platsens storlek och centrala läge gör den utmärkt för stadsutveckling. Att lägga
ner Bromma flygplats och börja planera för bostäder är bra för både klimatet, för
bostadsbristen och för att skapa nya arbetstillfällen.
Ett av budgetens mål är att Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad
med en stark besöksnäring. Det är riktigt att kulturen är en viktig pusselbit för stadens
attraktivitet - både den kultur som drivs i egen regi som bibliotek, museer, kulturskola
och stadsteater, men även förutsättningarna för det fria och det privata kulturutbudet –
det som sammantaget kallas för de kulturella och kreativa näringarna. Coronapandemin har drabbat kultursektorn hårt, och Stockholms stad hårdast av alla
kommuner. De kulturella och kreativa näringarna som uppgår till 12 procent av
stadens alla arbetsplatser har nu i stor utsträckning stängt sina verksamheter. Det
innebär inte bara ökad arbetslöshet - arbetslösheten bland kulturutövarna har ökat med
118 procent - och hotande konkurser, det innebär även ett hot mot stadens
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attraktionskraft och besöksnäring. En indikator som fastställts i budget är att antalet
kulturföretagare ska öka med 1,5 procent - ett målvärde som står i paritet till
befolkningsökningen. Kulturförvaltningen har flaggat för att det nu tvärtom finns en
stor risk för att antalet kulturaktörer minskar.
Men även utan pandemin ser vi en stad där scener för såväl musik som teater
stängs av både logistiska och ekonomiska skäl. Bedömningen att uppfyllelsen för
målet att vara en modern kultur- och evenemangsstad är delvis uppfyllt ser vi därför
som tveksam. Kulturnämnden har i grunden en underfinansierad budget som inte
klarar att parera de stora ekonomiska utmaningar som vi står inför. Det är ett
underbetyg till majoriteten att den inte förstått allvaret i situationen.
Kulturförvaltningen har tvingats att ur en obefintlig ekonomi omfördela resurser till ett
otillräckligt krisstöd – staden bidrar inte med ett öre från centralt håll - i synnerhet som
förvaltningen också själva drabbats av vikande intäkter som en följd av pandemin och
därmed prognostiserar underskott. Det är därför av stor vikt att majoriteten tar sitt
ansvar och skjuter till pengar från centralt håll samt även tillför medel av de utlovade
generella stöden från regeringen. Om inte den grönblåa majoriteten visar
handlingskraft och skjuter till ytterligare medel till kulturen riskerar det att få stora
konsekvenser både för enskilda som verkar inom kultursektorn men också för det
oerhört rika kulturliv vi är så stolta över i staden.
Målet i Stockholm att människor är självförsörjande bedöms som helt uppfyllt,
detta trots att både arbetsmarknadsnämnden och fler stadsdelsnämnder flaggar för att
fler kommer att bli arbetslösa och fler kommer ha behov av ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknadsförvaltningen skriver i sin tertialrapport att den pågående pandemin
har negativa konsekvenser för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden, de
brukar drabbas hårt när arbetslösheten ökar. Färre befaras kunna komma ut i jobb när
konkurrensen om arbetstillfällena blir allt hårdare och färre tar betyg på grund av
övergång till distansundervisning. Vi menar att majoriteten behöver tydliggöra hur de
extra statsstöden ska fördelas och se till att de även kommer dessa grupper till del
genom att öka utrymmet för studiestöd och etableringsinsatser.
När det gäller anmälningarna av rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS
och SoL så reagerar vi på att rapporter ända från kvartal 4 2018 till och med kvartal 1
2020 redovisas samtidigt istället för att rapporteras löpande enligt den ordning som
följts tidigare mandatperioder, Syftet med rapporteringen är ju att kommunfullmäktige
ska kunna följa utvecklingen och vid behov reagera, men då kan inte rapporteringen
komma i klump och så här långt i efterhand.
Det är oroande att se att staden anser att Stockholms förskolor är de bästa i Sverige
och att målet till fullo är fyllt, speciellt som barngrupperna ökar och många av
stadsdelarna inte når upp till målen om antal förskolebarn per anställd årsarbetare. Vi
anser att majoriteten bör tillskjuta de medlen man skurit bort för att på riktigt göra
stadens förskolor till landets bästa och ge de som arbetar inom förskolan den lön de
förtjänar. När man ser underlaget för skolan i sin helhet så är det tydligt att den är
underfinansierad, redan nu måste skolorna ta pengar ur resultatfonden. Tanken med
fonderna är att skolorna ska kunna lägga undan pengar för en större investering, om de
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i övrigt uppfyller sina åtaganden. Men nu används pengarna istället för att parera en
allt för svag borgerlig budget. Insatser för att få fler barn att delta i förskolan har tyvärr
inte lett till att fler barn går i förskolan. I det underlag vi fått så verkar det inte heller
finnas kunskaper om varför barnen inte skrivs in och tyvärr inte heller vad staden ska
göra för att få den kunskapen. Här anser vi att mer kan och behöver göras.
Gällande stadens arbete att minska kriminalitet och sociala problem hos unga
noterar vi precis som socialförvaltningen att samverkan kommer att påverkas negativt
av att stadsdelarna nu har så få anställda SIP-samordnare då dessa inte längre har
finansiering från annat håll och nämndens budget är stram. Det är vidare problematiskt
att årsmålet inte bedöms uppnås gällande behov av nya jourhem för barn i behov av
placering utanför hemmet - här kan extra resurser behövas för att använda kreativa sätt
att rekrytera passande familjer. Inget barn ska behöva vänta för att placeras när behov
har uppstått.
Vi ser att efterfrågan på platser att placera våldsutsatta minskar medan det
samtidigt rapporteras om ökning av våld i pandemins spår, det är viktigt att säkerställa
att alla våldsutsatta verkligen söker stöd och får det utifrån sin våldsutsatthet. Här
skulle vi också gärna se utökat uppsökande arbete under pandemin.
Ökade förebyggande insatser hade varit mycket värdefulla i Järva som plågas svårt
av skjutningar. Stockholmare skjuts på öppen gata och de boende är rädda för att gå ut
och hela området plågas av otrygghet. Därför har vi ansett att skjutningarna utgör fog
för att vara en så kallad extraordinär händelse och därmed en kris som är så allvarlig
att det bland annat uppstår allvarliga störningar i samhället och som kräver
samordning mellan flera olika myndigheter och organ. Vi har därför i en skrivelse till
kommunstyrelsen föreslagit att kommunens krisledningsnämnd aktiveras för att
hantera situationen, då nämnden kan överta beslutsfattande från andra nämnder,
omfördela budgetmedel och fatta de beslut som krävs för att underlätta
stadsdelsnämndernas och polisens arbete på Järva. Att majoriteten som ständigt lyfter
trygghet som sin viktigaste fråga inte anser att allt som går att göra, bör göras för att få
bukt med skjutningarna anser vi vara oansvarigt och allvarligt.
En stark orosfaktor är också privatiseringsagendan för samhällsfastigheter, som
motiveras med omsorg om stadens ekonomi men övervältrar kostnaderna på
kommande generationer. Att låta privata aktörer i allt högre grad bygga och äga
skolor, vård- och omsorgsboenden och idrottshallar, som sedan hyrs ut till staden, är
att låta skattebetalarna bära bördan av högre hyreskostnader i ett livscykelperspektiv
och dränerar stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder ekonomiskt. När antalet
barn och unga växer framöver riskerar detta att stå oss dyrt. Även fortsatta
utförsäljningar av Micasas fastigheter som skulle kunna användas för att utöka antalet
seniorlägenheter med överkomliga hyror och när så inte är möjligt istället bidra till att
tillgodose SHIS:s stora behov av genomgångsbostäder för att tillgodose sociala behov
av bostäder är kontraproduktiv politik och något helt annat än en hållbar ekonomi.
För fastighetsnämnden bekräftas återigen behovet av en genomgripande analys av
förutsättningarna att fullgöra sitt uppdrag. Överskottskravet avspeglar till exempel inte
nämndens faktiska fastighetsinnehav och lokalhyresgäster – där en stor del av
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fastigheterna har högt kulturhistoriskt värde med begränsade avkastningsmöjligheter
och hyresgästerna till stor del utgörs av stadens egna verksamheter samt föreningar
och småskalig kulturverksamhet med begränsade möjligheter att betala
marknadsmässiga hyror. Vi är också bekymrade över att bristen på investeringsmedel
tvingar nämnden att dra ner på nödvändig upprustning, när det istället kan vara mer
kostnadseffektivt att utöka budgetramen för att genomföra alla planerade åtgärder trots
kostnadsökningar, snarare än att om några år återigen gå in i fastigheter för att göra
resterande upprustningar. Eller gå miste om intäkter för att fastigheter riskerar att stå
tomma på grund av säkerhetsskäl, exempelvis konstnärsateljéerna. Det behöver även
säkerställas att fastighetsnämnden tilldelas investeringsmedel för att upprusta stadens
resterande parklekar, utöver de investeringsmedel som redan beviljats. Därtill behöver
staden se över möjligheten att låta kulturnämnden överta ansvaret så att föreningar och
kulturskapare kan hyra ändamålsenliga lokaler genom att utöka möjligheterna till
hyresbidrag, vilket gör att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för både drift och
underhåll av fastigheterna.
Finanspolicyn föreslås förtydligas så att det inte längre bara ska vara en ambition
att staden ska placera i företag som följer internationella konventioner avseende
mänskliga rättigheter, miljö/klimat, arbetsvillkor och affärsetik, utan ett ska-krav.
Detta är bra, även om vi vill betona att placeringar ”endast” ska ske i företag som
följer dessa konventioner. Vi står fortfarande också fast vid att placeringar inte ska
göras i företag där en väsentlig del av omsättningen kommer från tobak eller
tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi, kommersiell spelverksamhet, vapen eller
fossila bränslen, till skillnad från majoriteten som fortfarande har kvar reservationen
att detta ska undvikas ”i möjligaste mån”.
Sist men absolut inte minst framkommer det i tertialrapporten att alla nämnder inte
har rutiner för att göra jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden, och att andelen
tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys har sjunkit under året. Det är
ett dåligt betyg för majoritetens jämställdhetspolitiska arbete, och vi utgår från att
ambitionen höjs nästa år.

Reservation anfördes av Lisa Palm (Fi) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att därutöver anföra följande.
Det är tydligt att Stockholm fortsatt står inför stora utmaningar till följd av pandemin.
Sedan den allmänna smittspridningen blev ett faktum har vi nåtts av rapporter om
skenande arbetslöshet, en inbromsad ekonomi och en överbelastad sjukvård. Det är
tydligt att Stockholm står inför stora utmaningar till följd av pandemin. Sedan den
allmänna smittspridningen blev ett faktum har vi sett skenande arbetslöshet, en
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inbromsad ekonomi och en överbelastad sjukvård. Många oroar sig för hur de ska
försörja sig, att få behålla sitt arbete och för sina äldre. För många människor kommer
nu stadens verksamheter att spela en stor roll för hur bra man tar sig genom pandemin.
Dessa verksamheter som redan innan arbetade under svåra förutsättningar med strama
budgetar och effektiviseringskrav har under det senaste halvåret verkat under ännu
hårdare press. Tertialrapport 2 blir därför i år ett bokslut på hur den initiala
hanteringen från staden har fungerat, och tyvärr kan vi redan nu konstatera att mer
borde ha gjorts tidigare av styret i staden.
Arbetslösheten har stigit till mycket höga grader, särskilt illa är det för unga,
utrikesfödda och kvinnor. Grupper som redan innan pandemin hade en svår situation
hamnar ännu längre från arbetsmarknaden. Kvinnor är de som drabbas hårdast i en
lågkonjunktur, vilket kommer ställa ännu högre krav på stadens jämställdhetsarbete.
Att kvinnor redan från början har en längre lön, under osäkra arbetsförhållanden och
generellt arbetar färre avlönade timmar än män, kommer i och med en pandemi,
riskera att öka den ekonomiska ojämställdheten i Stockholm och Sverige. Inte heller
tar mäns våld mot kvinnor tar inte paus under en pandemi. Våldet mot kvinnor finns i
alla åldrar och samhällsklasser. Socialtjänsten utgör inom den kommunala
verksamheten grunden i att säkra skyddsbehoven hos våldsutsatta kvinnor.
Kvinnojourerna varnar för att vi kommer se en ökning av kvinnor som söker skydd
från våldsamma män ju längre ifrån det initiala krisläget vi kommer, därför behöver vi
säkra upp medel för att kunna möta och hjälpa den kvinna som är i behov av skydd
och stöd.
Pandemin har drabbat kultursektorn hårt. Vi har en kulturbransch i kris och viktiga
kulturverksamheter går på knäna, tvingas stänga eller flytta sina verksamheter. Sedan
tidigare har vi i den rödrosa oppositionen föreslagit en krisstöd på 35 miljoner till
kulturen. Något som majoriteten tyvärr har nekat. Nu behöver vi tillföra mer resurser
för att kulturen, och kulturarbetarna, kan ta sig genom krisen.
Stora delar av skolundervisningen har bedrivits på distans i år och många barn har
varit hemma från förskolan med symptom. Detta kommer onekligen påverka såväl
skolresultat som psykiskt och fysiskt mående hos unga. Rädda barnen och andra
frivilligorganisationer vittnar om ett ökat antal samtal, och många unga har en
försämrad psykisk ohälsa och rädsla att bli utsatt för våld. Feministiskt initiativ vill se
en stad som håller samman där barn och unga växer upp med framtidstro och lika stora
drömmar, oavsett i vilken stadsdel man råkar bo. En stad där kvinnor som lever i
våldsamma relationer kan lämna den man som slår utan att riskera att hamna på gatan
för att det råder en bostadskris till följd av utförsäljningar av det allmännyttiga. I vårt
Stockholm finns inte fattigdom och utanförskap, istället har varje människa, oavsett
legal status, rätt till ett värdigt liv. Därför är vi mycket oroade över den utveckling vi
har sett sedan Covid19-pandemin drabbade staden.
Inom äldreomsorgen kan vi bara konstatera att väldigt mycket av styrningen
förtjänar att kritiseras, särskilt i det första skedet av smittspridningen. När nu vi fortsatt
kommer befinna oss i en pandemi under en längre tid, är det nu dags att lägga vårt
fokus på de äldre och äldreomsorgens personal. Många har slitit hårt för att hålla
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Stockholm under armarna när vi isolerades och försökte begränsa smittan. Många av
stadens verksamheter är samhällsbärande och har fortsatt arbeta men på en ännu högre
växel. Det är främst kvinnodominerade yrken som fått ställa upp och som nu behöver
kompenseras för den höga belastning de haft. Omsorgens personal måste få den
omsorgen besvarad för att vi inte ska riskera att förlora stora delar av personalstyrkan.
Nu är det dags att omsorgspersonalen får mer än applåder, de förtjänar en god
arbetsmiljö och en rättvis lön.
Gängkriminalitet och skjutningar på öppen gata skapar stor otrygghet i staden, inte
minst för barnen. Särskilt stor otrygghet kan vi se bland kvinnor, barn och personer
med funktionsnedsättningar enligt de senaste trygghetsundersökningarna. Enligt
polisen har det avlossats flest skott på fem år och minst 35 personer har skadats. Det är
alarmerande att det grova vapenvåldet ökar, särskilt i en stad med mål om halverad
otrygghet och minskad brottslighet. Vi oroar oss också för att ökningen kommer att bli
bestående när ojämlikheten och fattigdomen riskerar att bre ut sig efter pandemin.
Staden har ansvar för det brottsförebyggande arbetet och där Feministiskt initiativ vill
att staden genast avsätter medel för att införa metoden “Sluta skjut” i Stockholm.
Listan över områden som vi menar behöver akuta åtgärder kan göras lång. Det är
inte konstigt att en stad har utmaningar efter en pandemi, men det är märkligt att påstå
att stadens mål kommer att uppfyllas så väl som tertialrapport 2 visar. Vi är övertygade
om att stadens medarbetare gör så gott de kan under rådande omständigheter för att
hålla igång verksamheterna på bästa sätt, men vi vill understryka vikten av att tillföra
de resurser som krävs i stället för att sätta ytterligare press genom ideologiskt
motiverade besparingskrav. Om staden ska stå rustad för framtida kriser behöver vi en
stark välfärd och en politik för ökad jämställdhet och jämlikhet, och en stad fri från
våld.

Särskilt uttalande gjordes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Den rådande pandemin har pågått under en lång period och den har satt spår i stadens
verksamheter. Det finns idag inte några tydliga besked om när pandemin kan vara
över. Vi vill understryka vikten av ett helhetsperspektiv från stadens sida när det
kommer till hanterandet av Covid-19 och att man tar höjd för att den situation vi har
idag kan pågå under lång tid framöver.
Nämnder och bolag har arbetat efter bästa förmåga där ett stort fokus har varit på
att minimera riskerna för smittspridning i den verksamhet man ansvarar över. Ett
arbete som fortsätter. Mycket av stadens verksamheter och tilltänkta projekt har
avstannat eller i avvaktan på säkrare tider skjutits på framtiden. Vilket vi också anser
är korrekt för att minimera risken för smittspridning.
Vi får inte glömma bort de stockholmare som tillhör riskgrupperna. Dessa grupper
måste få den hjälp de behöver och även bli tilldelade extraresurser i de fall där den
psykiska ohälsan ökar på grund av begränsade möjligheter att vistas i offentliga
miljöer och att träffa närstående.
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