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§1
Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista
Ordföranden Anette Hellström (M) öppnade sammanträdet och
föredragningslistan godkändes.
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§2
Val av justerare och dag för justering
Servicenämnden utsåg vice ordförande Ingela Edlund (S) att
tillsammans med ordförande Anette Hellström (M) justera dagens
protokoll. Justering ska ske den 4 oktober.
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§3
Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms
stad 2021-2024 - med fokus på minskat byggavfall
SF 2021/329

Beslut
1. Servicesnämnden godkännde miljöförvaltningens,
exploateringskontorets och Stockholm Vatten och Avfalls
förslag till Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i
Stockholms stad 2021-2024 – med fokus på minskat
byggavfall.
Sammanfattning av ärendet
Byggbranschen står för en stor påverkan på klimatet och ett stort
resursslöseri av material på grund av dagens linjära bygg- och
anläggningsprocesser. Kommunfullmäktige gav i budget 2020
miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att i samarbete med
Stockholm Vatten och Avfall AB samt exploateringsnämnden ta
fram en handlingsplan för minskat byggavfall. Handlingsplanen
fokuserar i första hand på åtgärder i stadens egna nyproduktions-,
ombyggnads- och rivningsprojekt. Åtgärder för cirkularitet och
minskat byggavfall från hushållen har exkluderats. Schakt- och
återfyllnadsmassor hanteras i ett särskilt uppdrag hos
exploateringskontoret varför åtgärder för detta ej ingår i denna
handlingsplan. Planen har varit på en kontorsremiss internt i staden
samt tidigare även en informell avstämning både internt inom
staden och externt till nyckelaktörer i byggbranschen.
Remissinstanserna är överlag positivt inställda till handlingsplanen
och anser att den är ambitiös men ändå realistisk att genomföra. I
detta tjänsteutlåtande redovisas hur framtagandet har gått till samt
bifogat finns själva förslaget till handlingsplan.
Beslutsgång
Ordföranden Anette Hellström (M) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Särskilt uttalande
Ledamoten Ingela Edlund m.fl (S) lämnade följande särskilda
uttalande.
Vi välkomnar förslaget till handlingsplan för cirkulärt byggande
med fokus på minskat byggavfall. Förslaget är väl genomarbetat
och håller en hög nivå. Det gläder oss att stadens förvaltningar och
bolag valde att ta ett bredare grepp om majoritetens splittrade
småuppdrag om fossilfria byggarbetsplatser och minskat byggavfall
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och omvandlade uppdragen till en sammanhållen handlingsplan för
cirkulärt byggande.
Vi socialdemokrater har i flera år krävt en strategi för klimatneutral
bygg- och anläggningssektor till år 2040, som tydligare tar sig an
både avfallet och själva byggprocessens klimatpåverkan. Gång på
gång har vi lyft fram att staden behöver se till hela livscykeln. Vi
menar inte att majoritetens initiativ på området är dåliga, så som
fossilfria byggarbetsplatser och minskat byggavfall. Vår poäng är
dock att det är bättre, mer effektivt och mer framgångsrikt att ta ett
helhetsgrepp om frågan istället för att arbeta med många splittrade
småprojekt.
Klimatborgarrådet skriver i förordet att energieffektiviseringar och
energibesparingar tidigare har varit huvudfokus för miljö- och
klimatarbetet inom byggsektorn, ett arbete som självklart
fortfarande är av stor vikt, men att vi nu måste gå vidare och se till
byggnaders hela klimatpåverkan under hela livscykeln. Utvinning,
tillverkning och transport av bygg- och anläggningsmaterial liksom
hanteringen av byggavfall står för en omfattande påverkan på vår
miljö och vårt klimat. Vi instämmer med detta till fullo.
Uppdraget borde därför ha varit att fokusera på hela livscykeln. Nu
saknas klimatpåverkan från byggprocessen, så som utvinning,
tillverkning och transport av bygg- och anläggningsmaterial, i
förslaget till handlingsplan. Även klimatpåverkan från
masshantering saknas. Vi beklagar att staden inte tog chansen att ta
fram en strategi för klimatneutral bygg- och anläggningssektor till
år 2040, som tydligare skulle ta sig an hela livscykeln med både
avfallets och byggprocessens klimatpåverkan.
Det finns en stor lucka i förslaget till handlingsplan: masshantering
saknas helt. Detta trots att masshanteringen är viktigt för att uppnå
ett cirkulärt byggande, vilket vi också kan läsa i förslaget. Massor
behöver bearbetas och återanvändas lokalt så att de inte klassas som
avfall och därmed måste transporteras ut från staden. Rätt hantering
av exempelvis entreprenadberg har därför stor betydelse ur både
resurs- och transportsynpunkt. Potentialen för minskade
koldioxidutsläpp och ökad resurseffektivitet är mycket stor genom
förbättrad masshantering. Idag har staden dock valt att lägga över
ansvaret för masshantering på entreprenörer och byggherrar och har
därmed inte styrt hanteringen. I staden finns inte heller något
klarlagt arbetssätt eller krav på att arbeta aktivt med masshantering i
projekten. Kunskapsbristen kring masshantering och dess potential
samt bristen på ett tydligt definierat arbetssätt i
exploateringsprocessen gör att flertalet projekt är passiva i frågan.
Det hade varit ett ypperligt tillfälle att lyfta masshanteringsfrågorna
genom att ta med detta i en sammanhållen handlingsplan. Vi
beklagar att denna chans inte tas tillvara.
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Slutligen vill vi poängtera att majoritetens fokus på att minska
byggtakten varken kommer att öka omställningstakten i
byggsektorn eller leda till fler klimatsmarta bostäder.
Handlingar i ärendet
 SF 2021/329-1.1 (Signerat) Tjänsteutlåtande, handlingsplan
cirkulärt byggande
 SF 2021/329-1.2 Bilaga - Förslag till handlingsplan för
cirkulärt byggande 2021-2024
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§4
Remiss på Motion om att ursprungsmärka kommunens
matsedlar, KS 2020/1311
Svar på remiss från kommunstyrelsen
SF 2021/326

Beslut
1. Servicenämnden beslutade att besvara remissen med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Servicenämnden beslutade att förklara ärendet omedelbart
justerat.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från servicenämnden
angående en motion om att ursprungsmärka kommunens matsedlar
av Linnea Vinge (SD).
Förvaltningen anser att motionärens ambition är bra, men inte helt
okomplicerad. Stadens inköps- och upphandlingsverksamhet styrs
av nationell lagstiftning samt de styrdokument som
kommunfullmäktige har fastställt. För den praktiska hanteringen
finns vägledningar, mallar och checklistor.?
Det finns regler kring hur man får ursprungsmärka kött – köttet
måste vara fött, uppfött och slaktat i Sverige, för att kallas svenskt.
Det inkluderar dock inte behandlade och sammansatta artiklar, de
får ”bara” inte märkas vilseledande.
Beslutsgång
Ordföranden Anette Hellström (M) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 SF 2021/326-1.1 Motion om att ursprungsmärka kommunens
matsedlar
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§5
Tertialrapport Tertial 2 2021 för Servicenämnden
SF 2021/224

Beslut
1. Servicenämnden beslutade att godkänna förslaget till
tertialrapport 2 för 2021 med helårsprognos och överlämnar
den till kommunstyrelsen.
2. Servicenämnden beslutade att förklara ärendet omedelbart
justerat.
Sammanfattning av ärendet
Serviceförvaltningen gör bedömningen att servicenämnden bidrar
till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. I
tertialrapport 2 redovisar förvaltningen eventuella avvikelser för
verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplan och budget.
Förvaltningen har under perioden påbörjat allt arbetet enligt
verksamhetsplan 2021.
Beslutsgång
Ordföranden Anette Hellström (M) föreslog, med instämmande från
samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet
 SF 2021/224-1 Tertialrapport 2 2021 för Servicenämnden
 SF 2021/224-1.1 Bilaga 1 blankettset T2
 SF 2021/224-1.2 Bilaga 2 Balans och resultatrakning
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§6
Anmälan av beslut fattade enligt delegation
SF 2021/55

Servicenämnden la sammanställningen av delegationsbeslut till
handlingarna.
Handlingar i ärendet
 551235 Anmälan av beslut fattade på delegation 210928
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§7
Anmälan av föregående mötesprotokoll SN 210615
SF 2021/85

Servicenämnden la föregående protokoll från servicenämnde den 15
juni till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 SF 2021/85-9 Signerat protokoll SN 210615
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§8
Anmälan av förvaltningsgruppens mötesprotokoll 210921
SF 2021/54

Servicenämnden la protokollet från förvaltningsgruppen den 21
september till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 549243 Protokoll FVG 2021-09-21
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Frågor från nämnden
Inga frågor ställdes vid dagens sammanträde.

Protokoll nr 6/2021
Sida 12 (13)
2021-09-28

Servicenämnden

Protokoll nr 6/2021
Sida 13 (13)
2021-09-28

§ 10
Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen informerade om


En successiv återgång till arbete på kontoret påbörjas den 4
oktober, planeringen sker utifrån ramverk från
Stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.
Förvaltningen har arbetat fram ett schema för att fasa in
återgången succesivt så att alla inte kommer tillbaka på en
gång. Varje verksamhet gör sin planering utifrån det
upplägg som fungerar för verksamhetens karaktär.
Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och
rekommendationer för att minska spridningen av covid-19
blir vägledande även framåt, t ex vad gäller att stanna
hemma vid symptom.



Ombyggnaden av lokalerna på Palmfeltsvägen 5 kommer
troligen att starta i januari 2022. Ombyggnationen görs för
att kunna övergå till aktivitetsbaserat arbetssätt men även för
att ge plats åt Arbetsmarknadsförvaltningen som kommer att
hyra in sig från och med juni 2022.



I enlighet med budgetuppdrag från kommunfullmäktige har
Serviceförvaltningen tagit fram ett förslag till prislista 2022
med sänkta priser på obligatoriska tjänster. Ett undantag har
gjorts för den fasta delen för äldre direkt till förmån för
kvalitetshöjande åtgärder och att stärka upp bemanningen.



Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss av Stockholms
stads kvalitetsprogram vilken kommer tas upp till beslut på
kommande sammanträde.



Arbetet med att ta fram VP 2022 har startats och förslag till
beslut kommer att presenteras för nämnden inför
decembersammanträdet.



Arbetet med att utveckla intäktsmodellen är igång och
förvaltningen arbetar utifrån de rekommendationer som
belystes i slutrapporten som Governo genomförde på
uppdrag av stadsledningskontoret. En projektledare ska
tillsättas för att leda detta projekt under hösten.

Nästa nämndsammanträde den 26 oktober kommer att genomföras
fysiskt på plats i Serviceförvaltningen lokaler.
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