PM Rotel I(Dnr KS 2019/758)

Skrivelse om att leva upp till de globala målen i Agenda
2030 - stoppa uthyrningen till vapenmässan i Älvsjö
nästa vecka
Skrivelse av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V)

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till det som sägs i stadens
promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) anför i en skrivelse till
kommunstyrelsen sammanfattningsvis att staden inte ska upplåta lokaler där
vapenföretag får marknadsföra produkter som används i krig och väpnade konflikter
och syftar särskilt på den vapenmässa (Undersea Defence Technology) som ägde
rum 13-15 maj 2019 på Stockholmsmässan, en lokal delvis ägd av Stockholms stad.
Skribenterna framför att det är mycket svårt att se hur den uthyrningen på
Stockholmsmässan kan vara förenlig med stadens målsättning att bedriva en socialt,
miljömässig och ekonomiskt hållbar verksamhet, liksom med stadens Agenda 2030arbete och särskilt mål nummer 16 om fredliga och inkluderande samhällen. I
skrivelsen anförs även att den politiska majoriteten måste ta sitt ansvar och se till att
berörda förvaltningar omgående utreder alla legala möjligheter att stoppa
vapenmässan och dessutom ser över alla styrdokument så att den här typen av
uthyrningar inte blir tillåtna i framtiden.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholmsmässan har agerat i enlighet med
sina gällande ägardirektiv och har som mötesplats en viktig roll i samhället.
Mina synpunkter
Jag vill verka för att Stockholmsmässans verksamheter är socialt och miljömässigt
hållbara. Därför kommer staden att motverka arrangemang från företag som inte
följer de internationella konventioner och avtal som Sverige har undertecknat,
avseende mänskliga rättigheter, miljö/klimat, arbetsrätt, anti-korruption och
inhumana vapen. Visar det sig framöver att det brister i Stockholmsmässans rutiner
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kommer vi att agera därefter. I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till det som sägs i stadens
promemoria.

Stockholm den 19 september 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Skrivelsen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Skrivelsen bifalles och stadsledningskontoret ges i uppdrag att i samråd med
Stockholms Stadshus AB föreslå förtydliganden av berörda styrdokument så att
uthyrningar till vapenmässor inte tillåts i framtiden
2. Därutöver anförs följande
Vänsterpartiet anser att staden inte ska upplåta lokaler där vapenföretag får marknadsföra
produkter som används i krig och väpnade konflikter. Det är mycket svårt att se hur
uthyrningen till vapenmässan är förenlig med stadens målsättning om en socialt, miljömässig
och ekonomiskt hållbar verksamhet och Agenda 2030:s mål 6 om fredliga och inkluderande
samhällen. Staden kan inte hålla sig med dubbla måttstockar. Med gällande ägardirektiv
tillåts uthyrningar som ger företag möjligheter till marknadsföring av vapen samtidigt som
finanspolicyn anger att placeringar i företag i möjligaste mån ska undvikas, om en väsentlig
del av omsättningen kommer från vapen.
Kontoret medger att frågor som vapenmässan är ytterst kontroversiella och har även
uppfattningen att regelverket och lämpligheten för uthyrningsuppdrag ständigt behöver ses
över. Den hållningen välkomnar vi, då en översyn är det som föreslås i skrivelsen utöver
förslaget att stoppa mässan. Att uthyrningen bedöms vara i enlighet med gällande ägardirektiv
bekräftar att direktiven är för tama. Föredragande borgarrådet bör därför inte nöja sig med att
agera först om det framöver brister i Stockholmsmässan rutiner, utan redan nu tydliggöra att
den här typen av uthyrningar inte ska vara tillåtna i framtiden.

Kommunstyrelsen
Reservation anfördes av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med
hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) anför i en skrivelse till
kommunstyrelsen sammanfattningsvis att staden inte ska upplåta lokaler där
vapenföretag får marknadsföra produkter som används i krig och väpnade konflikter
och syftar särskilt på den vapenmässa (Undersea Defence Technology) som ägde
rum 13-15 maj 2019 på Stockholmsmässan, en lokal delvis ägd av Stockholms stad.
Skribenterna framför att det är mycket svårt att se hur den uthyrningen på
Stockholmsmässan kan vara förenlig med stadens målsättning att bedriva en socialt,
miljömässig och ekonomiskt hållbar verksamhet, liksom med stadens Agenda 2030arbete och särskilt mål nummer 16 om fredliga och inkluderande samhällen. I
skrivelsen anförs även att den politiska majoriteten måste ta sitt ansvar och se till att
berörda förvaltningar omgående utreder alla legala möjligheter att stoppa
vapenmässan och dessutom ser över alla styrdokument så att den här typen av
uthyrningar inte blir tillåtna i framtiden.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 augusti 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
I mitten av maj arrangerades tre olika kongresser med inriktning på försvarsindustrin i
Stockholmsmässans lokaler. Detta var fackmässor där företrädare för företag och
myndigheter interagerade med varandra vid föreläsningar, möten och utställningar och kunde
få tillgång till uppdaterad branschinformation eller affärsmöjligheter. De tekniska system som
förevisades används förutom inom försvar även inom andra samhällsfunktioner som
exempelvis räddningstjänsten och i samband med humanitära katastrofer. Alla bolag - både
svenska och internationella - var legala och godkända aktörer liksom att de länder som deltog
var godkända av FN. Inga länder under embargo deltog. Inga vapen fanns på kongressen eller
i utställningarna, däremot tekniska system och vissa attrapper.
Stadsledningskontoret konstaterar att detta är en ytterst kontroversiell fråga och att
regelverket och lämpligheten för uthyrningsuppdrag ständigt behöver ses över.
Stockholmsmässan är en mötesplats som är öppen för företag och organisationer för vilka det
går att garantera en rimlig säkerhetsnivå, där alla människors lika värde respekteras samt att
arrangören har stabila ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att i ett demokratiskt
samhälle tillhandahålla mötesplatser för organisationer och företag där dessa kan mötas och
utbyta kunskap och erfarenheter inom sitt område – det gynnar utveckling, dialog och
transparens i samhället.
På Stockholmsmässan förekommer ständigt utställningar inom många olika branscher och
med representanter för olika politiska, religiösa och andra inriktningar. De nu nämnda
kongresserna handlade om försvar, säkerhet och samhälle. Så länge dessa utställningar och
kongresser är förenliga med svensk lag, säkra och ekonomiskt stabila är det inte upp till
Stockholmsmässan att vägra dessa möten eller ta ställning till innehållet.
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Stadsledningskontoret konstaterar att Stockholmsmässan har agerat i enlighet med sina
gällande ägardirektiv och har som mötesplats en viktig roll i samhället.
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