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§ 1. Utseende av protokolljusterare
Att jamte ordforanden Anna Konig Jerlmyr (M) justera dagens protokoll utsags Karin
Wanngard (S).
§ 2. Anmalan av protokoll
Anmaldes att protokoll fran koncernstyrelsen 2019-10-14 (Nr 6/2019) ar justerat och
utsant,
§ 3.

Finansiell manadsrapport per 2019-10-31
Forelag koncernledningens tjansteutlatande.
Koncernstyrelsen beslutar foljande.
Stadsledningskontorets forelagda riskrapporter laggs till handlingarna.

§ 4. Finanspolicy for Stockholms Stadshus AB, Finanspolicy for S:t Erik
Livforsakrlng AB inklusive placeringsriktlinjer samt Placeringsriktlinjer for S:t
Erik Forsakrings AB
Forelag tva forslag till beslut. Koncernledningens forslag till beslut och Clara
Lindbloms (V) forslag till beslut.
Ordforande stallde forslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt
koncernledningens forslag till beslut.
Koncernstyrelsen beslutar foljande.
1. Finanspolicy for Stockholms Stadshus AB faststalls enligt bilaga 1 till Stockholms
Stadshus AB tjansteutlatande och antas.
2. Finanspolicy for S:t Erik Livforsakring inklusive placeringsriktlinjer enligt bilaga 2
till Stockholms Stadshus AB tiansteutlatande godkanns.
3. Placeringsriktlinjer for S:t Erik Forsakrings AB enligt bilaga 3 till Stockholms
Stadshus AB tjansteutlatande godkanns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta Finanspolicy for Stockholms Stadshus AB.

Reservation angavs av Clara Lindblom (V) enligt foljande.
"Forslag till beslut
1. I huvudsak anta forslag till beslut
2. Skarpa kriterierna for ansvarsfulla placeringar enligt nedan
Kommunkoncernen Stockholms stad ska strava efter att vara en ansvarsfull placerare,
saval for den egna verksamheten som for stadens samforvaltande donationsstiftelser.
Foreslagna kriterier for ansvarsfulla investeringar foreslas darfor skarpas. Placeringar
endast ska goras i foretag som foljer internationella konventioner om manskliga
rattigheter, miljo/klirnat, arbetsvillkor och affarsetik, det racker inte med att ha
ambitioner i denna riktning.
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Stockholms stad ska dessutom inte gora placeringar i foretag dar en vasentlig de! av
omsattningen kommer fran tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi,
kommersiell spelverksamhet, vapen eller fossila branslen, Skrivningen om att sadana
investeringar ska undvikas bara i rnojligaste man anser vi vara for svag."
§ 5.

Forsaljning av utbildningsfastigheter
Forelag tva forslag till beslut. Koncernledningens/stadsledningskontorets gemensamma
forslag till beslut och ett gemensamt forslag till beslut fran Karin Wanngard m.fl. (S)
och Clara Lindblom (V)
Ordforande stallde forslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt
koncernledningen/stadsledningskontorets forslag till beslut.
Koncernstyrelsen beslutar att foresla kommunfullmaktige besluta foljande.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Skolfastigheter i Stockholm AB:s forvarv av dotterbolaget Ajerf Fastigheter i
Stockholm AB (org. nr 559217-9187) godkanns.
Till styrelseledamoter och styrelsesuppleanter i bolaget Ajerf Fastigheter i
Stockholm AB (org. nr 559217-9187) utses, till tiden vid slutet av den arsstamma
som foljer efter nasta val till kornmunfullmaktige, Claes Magnusson, Mona
Fagerlund och Sofia Johansson, med Claes Magnusson som ordforande och Mona
Fagerlund som ledamot och vice ordforande och Sofia Johansson som suppleant.
Till lekmannarevisor och suppleant for denne i bolaget Ajerf Fastigheter i
Stockholm AB ( org. nr 559217-9187) utses till ti den vid slutet av den arsstarnrna
som foljer efter nasta val till komrnunfullmaktige, Ulla-Britt Ling-Vannerus och
Amanj Mala-Ali.
Ny bolagsordning (bilaga 1) for Ajerf Fastigheter i Stockholm AB (org. nr
559217-9187) godkanns,
Begransningen i AjerfFastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187)
bolagsordnings § 14, om att bolagsordningen inte far andras utan Stockholms
kommunfullmaktiges medgivande, tas bort nar det av SBB i Norden AB (pub!)
org.nr 559053-5174 indirekt agda bolaget Sarnhall 55 AB, 559115-3365, eller i
forekommande fall, det koncernbolag till Sarnhall 55 AB till vilket
aktieoverlatelseavtalet overlatits I enlighet med aktieoverlatelseavtalets
bestammelser, tilltrader aktierna i AjerfFastigheter i Stockholm AB (org. nr
559217-9187). Darrned far bolagsordningen vid tilltradet andras utan medgivande
fran Stockholms kornmunfullmaktige,
Skolfastigheter i Stockholm AB far i uppdrag att salja tomtratterna Stockholm
Slandtrissan 1, Stockholm Birkamyntet 3, Stockholm Spjutspetsen 1, Stockholm
Stora Angby 23, Stockholm Stora Angby 24, Stockholm Stora Angby 26,
Stockholm Skaddan 1, Stockholm Klarinetten 20, Stockholm Siken 22,
Stockholm Klacken 2, Stockholm Randers 1, Stockholm Brudhandsken 12,
Stockholm Plataskon 4, Stockholm Videorten 50, Stockholm Skogsplanteringen
4, Stockholm Renfanan 30, Stockholm Rorsoppen 12, Stockholm Bonemannen 3,
Stockholm Rodby 1, Stockholm Valdo 6, Stockholm Gullpigan 1, Stockholm
Munso 1 och Stockholm Birkamyntet 2 till dotterbolaget Ajerf Fastigheter i
Stockholm AB (org. nr 559217-9187).
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7. Skolfastigheter i Stockholm AB forsaljning av samtliga aktier i dotterbolaget Ajerf
Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187) till det av SBB i Norden AB
(pub!) org.nr 559053-5174 indirekt agda bolaget Samhall 55 AB, 559115-3365,
eller i forekommande fall, det koncernbolag till Samhall 55 AB till vilket
aktieoverlatelseavtalet overlatits i enlighet med aktieoverlatelseavtalets
bestammelser, med ett forsaljningspris baserat pa ett underliggande
overenskommet fastighetsvarde om sammanlagt 421,5 miljoner kronor och ovriga
villkor som anges i aktieoverlatelseavtalet, (bilaga 4) godkanns.
Koncernstyrelsen beslutar for egen de! foljande.
1. Skolfastigheter i Stockholm AB:s forvarv av dotterbolaget Ajerf Fastigheter i
Stockholm AB (org. nr 559217-9187) godkanns.
2. Skolfastigheter i Stockholm AB far i uppdrag att salja torntratterna Stockholm
Slandtrissan 1, Stockholm Birkamyntet 3, Stockholm Spjutspetsen 1, Stockholm
Stora Angby 23, Stockholm Stora Angby 24, Stockholm Stora Angby 26,
Stockholm Skaddan 1, Stockholm Klarinetten 20, Stockholm Siken 22,
Stockholm Klacken 2, Stockholm Randers 1, Stockholm Brudhandsken 12,
Stockholm Plataskon 4, Stockholm Videorten 50, Stockholm Skogsplanteringen
4, Stockholm Renfanan 30, Stockholm Rorsoppen 12, Stockholm Bonemannen 3,
Stockholm Rodby 1, Stockholm Valdo 6, Stockholm Gullpigan 1, Stockholm
Munso 1 och Stockholm Birkamyntet 2 till dotterbolaget Ajerf Fastigheter (org.
nr 559217-9187).
3. Skolfastigheter i Stockholm AB forsaljning av samtliga aktier i dotterbolaget Ajerf
Fastigheter i Stockholm AB (org. nr 559217-9187) till det av SBB i Norden AB
(pub!) org.nr 559053-5174 indirekt agda bolaget Samhall 55 AB, 559115-3365,
eller i forekommande fall, det koncernbolag till Samhall 55 AB till vilket
aktieoverlatelseavtalet overlatits i enlighet med aktieoverlatelseavtalets
bestamrnelser med ett forsaljningspris baserat pa ett underliggande
overenskommet fastighetsvarde om sammanlagt 421,5 miljoner kronor och ovriga
villkor som anges i aktieoverlatelseavtalet, godkanns.
4. Skolfastigheter i Stockholm AB uppmanas att teckna erforderliga avtal.
5. Besluten i arendet justeras omedelbart.

Reservation angavs av Karin Wanngard m.fl. (S) och Clara Lindblom (V) enligt
foljande.
"Forslag till beslut
1. Att avvisa koncernstyrelsens forslag till beslut
2. Att darutover anfora
Det finns alltid ska! for ett offentligt bolag att se over sin verksamhet och
agandeportfolj for att uppna en sa kostnadseffektiv verksamhet som mojligt. Vi har
tidigare papekat vikten av att bolags- och koncernstyrelse, vid saval uppkop som
forsaljningar, har beslutsunderlag tillika analys av konsekvenser for bolagets
ekonomi. Styrelsen maste beredas rnojlighet att ta de! av en grundlig analys av hur
forsaljningen paverkar lonsamheten pa Jang sikt. Det ar viktigt for styrelsens arbete
att de beslut som fattas ar forenliga med ekonomiskt ansvarstagande.
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Vi konstaterar att ett flertal av fastigheterna avser forskolor som under tidigare
borgerliga majoriteter avknoppades till underpriser och dar de privatiserade
forskoloma darefter gjorde stora vinster. Efter overklagande av liknande
avknoppningar av hemtjansten konstaterades att staden brutit mot kommunallagen
nar de salde verksamhet for billigt. Genom att nu aven salja utbildningsfastigheterna
fortsatter privatiseringspolitiken och staden har endast kvar radigheten over marken.
Flera av fastigheterna har positiva driftnetton vilket innebar att forsaljningen kommer
fa en negativ effekt pa SISAB:s lopande verksamhet. Den negativa effekten av
foreliggande forsaljning beraknas till cirka 8 miljoner kronor per ar for bolagets
lopande verksamhet. Vi kan inte tolka <let pa annat satt an att kortsiktig vinst gar fore
en langsiktigt hallbar ekonomi. Detar inte forenligt med ekonomiskt ansvarstagande
och vi motsatter oss ideologiskt motiverade forsaljningar som varken gagnar bolaget,
verksamhetsutovarna eller staden som helhet."
§ 6.

Inriktningsbeslut gallande Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s anpassning och
underhall i fastigheten Kopenhamn 1
Forelag koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma forslag till beslut.
Koncernstyrelsen beslutar att foresla kornmunfullmaktige besluta foljande.
1. Inriktningen for underhall och anpassning av fastigheten Kopenhamn 1 till en total
investeringsutgift om 362 mnkr godkanns.
Koncernstyrelsen beslutar for egen de! foljande.
I. Inriktningen for underhall och anpassning av fastigheten Kopenhamn 1 till en total
investeringsutgift om 362 mnkr godkanns
2 Beslutet i arendetjusteras omedelbart.

§ 7. Malarbanan Huvudprojekt - reviderat genomforandebeslut
Forelag koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma forslag till beslut.
Koncernstyrelsen beslutar att foresla kommunfullmaktige besluta foljande.
1. Reviderat genornforandebeslut for Malarbanans Huvudprojekt till en total
investering om 795 mnkr godkanns.
Koncernstyrelsen beslutar for egen de! foljande.
1. Reviderat genomforandebeslut for Malarbanans Huvudprojekt till en total
investering om 795 mnkr godkanns,
2. Beslutet i arendet j usteras omedelbart.
§ 8. Likvidation av Stockholms Hamnars vilande dotterbolag Nynashamns Hamn AB
Forelag koncernledningens forslag till beslut.
Koncernstyrelsen beslutar att foresla kornmunfullmaktige besluta foljande.
1. Foreslagen likvidation av Nynashamns Hamn AB, org nr. 556038-0882, godkanns,
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Koncernstyrelsen beslutar for egen de! foljande.
1. Foreslagen likvidation av Nynasharnns Hamn AB, org nr. 556038-0882, godkanns,
§ 9. Budget och agardirektiv 2020 for koncernen Stockholms Stadshus AB
Forelag tre forslag till beslut. Koncernledningens forslag till beslut och Karin'Wanngard
m.fl. (S) forslag till beslut samt Clara Lindbloms (V) forslag till beslut.
Ordforande stallde de tre forslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt
koncernledningens forslag till beslut.
1. Forslag till budget och agardirektiv 2020, inklusive bilagor, for koncernen
Stockholms Stadshus AB godkanns.
2. Samtliga bolagsstyrelser far i uppdrag att verkstalla agardirektiv for koncernen
Stockholms Stadshus AB 2020 i enlighet med kommunfullmaktiges beslut och vad
som anfors i koncernledningens tjansteutlatande.
3. Koncernledningen far i uppdrag att vid behov utfarda narrnare anvisningar och
rutiner kring tillampning och uppfoljning av agardirektiven.
4. Besluten i arendet justeras omedelbart.
Reservation angavs av Karin Wanngard m.fl. (S) enligt foljande.
"Forslag till beslut
1. Att delvis godkanna koncernledningens forslag
2. Att darutover anfora
Foreslagen budget och agardirektiv for koncernen Stockholms Stadshus AB ar ett
resultat av den budget som kommunfullrnaktige antagit. Davi har reserverat oss mot
kornmunfullrnaktiges budget reserverar vi oss aven mot budgetforslaget for
Stockholms Stadshus AB.
Forra arets skattesankning slar hart mot stadens verksamheter. Redan for ett ar sedan
varnade vi for nedskarningspolitikens konsekvenser. Den borgerliga majoritetens
ekonomiska politik innebar nedskarningar inom skolan, forskolan, biblioteken och pa
viktiga personalgrupper som faltassistenter och forskolepersonal. En politik for jobb
och tillvaxt ar hopplost franvarande i den borgerliga budgeten.
I budget och agardirektiv for koncernen prioriteras bostadsbyggandet ner.
Bostadsbolagens tidigare hoga malsattning om att bidra till nyproduktionen har
ersatts med att resurser nu ska laggs pa ombildningar fran hyresratt till bostadsratt.
Med en otillracklig markanvisning till allmannyttan riskerar bostadsmalen dessutom
bli allt svarare att uppna, Istallet for en aktiv bostadspolitik med stockholmarnas basta
for ogonen formas inriktningen av ideologiska skygglappar.
Grunden for stockholmarnas gemensamma valfard ar att sakra stadens finanser och
bygga upp de finansiella tillgangarna. Melian aren 2014 och 2018 bidrog starka
ekonomiska resultat till en hog grad av egenfinansiering av de investeringar som
behovs i en vaxande stad. Grunden i detta var en stark budgethallrung men ocksa en
budget som inneholl reella reserver i central medelsreserv. Dartill hade narnndernas
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och styrelsernas budgetar utrymme for en starkt valfard utan stora sparkrav. En aktiv
bostadspolitik ledde till stora exploateringsinkomster.
Alla dessa faktorer bidrog sammantaget till stark egenfinansiering av stadens
investeringar. Under foregaende mandatperiod gjordes rekordstora investeringar om
totalt cirka 70 000 miljoner kronor i stadens och bolagens verksamheter samtidigt
som okningen av laneskulden barn utgjorde en knapp tredjedel av detta belopp. Ett ar
in i den nya mandatperioden verkar den nya majoriteten ha tappat kontrollen och
okningen av laneskulden ar nu uppe i drygt 11 miljarder kronor sedan
mandatperiodens borjan, Okningen ar saledes i snitt narmare en miljard kronor i
manaden, Det ar mycket oroande.
Vi kan konstatera att planeringen for att gora om Bromma flygplats till
stadsutvecklingsomrade overhuvudtaget inte namns i koncernledningens forslag till
budget och agardirektiv. Rimligtvis borde flera av stadens bolag vara involverade i
processen vilket borde avspeglas i bolagens verksamhetsplaner. Att helt forbise
mojligheten till 35 000 nya bostader i Stockholm, att inte kunna ge raka besked i
fragan om flygplatsens framtid och att fortsatta subventionera flygets anvandning av
fossila branslen ar ett oforlatligt agerande av den borgliga majoriteten.
Den borgerliga majoriteten visar i sin budget ett ensidigt och aterkommande fokus pa
koncernens fastighetsforvaltning. En aktiv fastighetsforvaltnmg dar stadens narnnder
och styrelser kontinuerligt ser over stadens fastigheter ar naturligtvis bade nodvandigt
och valkomrnet. Vi anser att det inte tillhor stadens karnverksamhet att aga varken
saluhallar eller slott. Men med storskalig forsaljning av utbildningsfastigheter,
centrumanlaggningar och tydlig langtan att avyttra bade bostadshus och andra
samhallsfastigheter, gar det inte att tolka den borgerliga viljeinriktningen som nagot
annat an ideologiskt motiverad. Ideologiska utforsaljningar ar daligt for Stockholms
bostadsmarknad, bidrar till lagre tillvaxt och ar dartill en oansvarig och kortsiktig
ekonomisk politik.
Stockholms forskolor, skolor och det lokala forebyggande arbetet far betala for den
borgerliga skattesankningen och den kortsiktiga ekonomiska politiken. Vi vill
fortsatta arbetet for att Stockholm ska vara en stad for alla. Enstad som haller
samman med hoga ambitioner for bade klimatmassig och ekonomisk hallbarhet."
Reservation angavs av Clara Lindblom (V) enligt foljande.
"Forslag till beslut
1. Anta en budget med agardirektiv for koncernen Stockholms Stadshus AB enligt

Vansterpartiets forslag till budget 2020 for Stockholms stad
2. Darutover anfora foljande
Stadens bolag ar en strategisk resurs for att na malen om en jamlik, jamstalld och
klimatsmart stad, och ett koncernperspektiv ska darfor vara vagledande for bolagens
arbete. Takten i bostadsbyggandet ska vara hog med en majoritet av hyresratter till
overkornliga hyror. Allmannyttiga bostader och centrum ska inte saljas. Bolagen ska
forvaltas och utvecklas utan vinstintresse och styrelserna ha samma krav pa
demokratiskt inflytande och offentlighet som namnderna. Investeringar som ar
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nodvandiga for en vaxande stad samt minskad klimatpaverkan och
klimatanpassning ska prioriteras. Bostads- och fastighetsbolagen ska underlatta
bostads-, aldreboende- och skolforsorjningen samt bidra till att mota bostadsbehovet
for grupper som staden har ett sarskilt ansvar for. Staden ska behalla
kostnadskontroll och radighet samt sanka hyreskostnaderna for namnderna i ett
langsiktigt perspektiv genom att lata vara bolag bygga mycket, snarare an att
externa aktorer bygger och hyr ut till staden.
Stockholms Stadshus AB ska kontinuerligt folja storre investeringsprojekt med fokus
pa langsiktigt positiva effekter for stadens invanare, utveckling och ekonomi,
daribland utvecklingen av Stockholms Framtida A vloppsrening (SFA), Slussen,
storre hamninvesteringar som Norvik och stadsutvecklingsprojekt som Soderstaden
och Norra Djurgardsstaden, Moderbolaget ska bidra till en oversyn av stadens
fastighetsbestand. Mojligheterna att tillsammans med fastighetsbolagen overfora
fastigheter mellan bolag som ur ett anvandarperspektiv bor utvecklas ska provas
kontinuerligt. Bolagen ska vara oppna for kop av projekt och fastigheter for att oka
antalet hyresratter och sakra skolforsorjningen. Stockholms Stadshus AB ska sarskilt
verka for att forestaende demografiska forandringar med en okad andel barn och aldre
i befolkningen kan motas med bibehallen kvalitet och tillganglighet i valfarden for
stadens innevanare,
Ett Stockholm som haller samman
Hela staden ska utvecklas och segregationen och ojamlikheten i boendet brytas. Medel
ska darfor avsattas fran koncernen for att ge centrum i ytterstaden mojlighet att
utvecklas till levande, valskotta och trygga centrum. Dotterbolagens arbete med
trygghetsskapande insatser ska foljas. Ett aktivt arbete ska bedrivas med rnalet om 40
000 nya bostader till 2020. Moderbolaget ska framja att bostadsbolagen tillsammans
kan paborja 3 000 bostader per ar under mandatperioden och leda dotterbolagens arbete
med bostadsforsorjning for prioriterade grupper. Stadshus AB ska sakerstalla och
stodja effektiva processer for en hog takt i bostadsbyggandet samt att samhallsservice
planeras i tidiga skeden. Inriktningen ska vara att i samarbete med narliggande
kommuner prova mojligheten att gora strategiska markkop for att bygga ikapp det stora
behovet av idrottsanlaggningar,
Ett klimatsmart Stockholm
Stadshus AB ska svara for koncernens overgripande arbete med att skapa ett
fossilbranslefritt Stockholm 2040 och arbeta for att koncernen inklusive
bostadsbolagen ska vara fossilbranslefria 2030. Kommunkoncernens organisation,
strategiska planering och uppfoljning for en langsiktigt hallbar energi- och
elforsorjning ska utvecklas. Moderbolaget ska vidare leda och folja upp arbetet med
okad energieffektivisering, atervinning inom koncernens fastighetsbolag samt okad
effektstyrning for att mota energitoppar och sanka varmen i garage och trapphus.
Darutover ska arbetet med dotterbolagens avfallshantering och tillhandahallande av
rnojlighet till matavfallsinsamling i alla fastigheter senast ar 2021 foljas. Bolagens
investeringar i solceller ska aktivt framjas och mojligheten att investera i vindkraft och
innovativa losningar for lagring av energi utredas. Stadshus AB ska tillsammans med
kommunstyrelsen aven utreda tillskapandet av ett sarskilt bolag inom koncernen for
produktion och handel med sol- och vindkraft. En vaxtbaserad norm ska inforas i
forvaltningarna, vilket innebar att alla livsmedel som kops in till
tjanstemannaorganisationen ska vara fria fran animaliska produkter.
Ett ekonomiskt hallbart Stockholm
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Moderbolaget ska leda koncernen, utveckla agarstyrningen i dotterbolagen genom
forstarkt uppfoljningsfunktion samt ansvara for bevakning och samordning av
agarintresset i de bolag dar staden ar delagare. Dotterbolagens arbete med att minska
kostnaderna for konsulter ska foljas. Stadshus AB ska aktivt verka for en hallbar
fastighetsforvaltning och utveckla fastighetsbestanden for att langsiktigt na en bra
struktur for standard, geografiskt lage och aldersfbrdelning. Moderbolaget ska delta i
kommunstyrelsens utredning om SISAB ska ta over innehav av forskolelokaler aven i
bottenvaningar som for narvarande ags och forvaltas av fastighetsnamnden och kops
som en del i en bostadsrattsforening. Forsaljningar av fastigheter som saknar strategiskt
varde for staden ska aktualiseras, men allmannyttiga bostader och centrum ar
undantagna och ska darfor inte saljas. Moderbolaget ska delta i samordningen i tidiga
skeden med berorda narnnder sa att strategiska stadsutvecklingsprojekt genomfors pa
ett effektivt satt, I sarnrad med arbetsmarknadsnamnden ska arbetet fortsatta med att ta
fram modeller och goda exempel for bolagens arbetsmarknadsinsatser.
Ett demokratiskt hallbart Stockholm
Demokratin ska utvecklas och insynen oka i moderbolaget och dotterbolagen.
Kommunikation, service och tillganglighet gentemot stockholmarna ska utvecklas.
Stadshus AB ska vidare aktivt folja dotterbolagens arbete med jamstalldhet och aven
samordna koncernens csr-arbete, En prioriterad fraga ar att ta fram etiska riktlinjer for
hela kommunkoncernen som ska vara styrande for dotterbolagens externa samarbeten,
uthyrningar och forsaljningar, Moderbolaget ska verka for att nollvisionen for
hernloshet uppnas inom fem ar. Det ska sakerstallas att Kulturhuset Stadsteatern har en
fortsatt hallbar finansiering genom koncernbidrag och gar in som hyresgast i
Kulturskolans nya seen i Husby. Det ska ocksa provas att tillarnpa
sysselsattningsframjande krav i upphandlingar i enlighet med Stockholms stads
program for upphandling och inkop, och dar kvinnor och unga i ytterstaden ska
prioriteras."
§ 10. Ovriga anmalningsarenden
Forelag koncernledningens forslag till beslut.
Koncernledningen beslutar foljande.
1. Koncernledningens remissvar om "Forbattrat skydd for totalforsvaret, (SOU
2019:34)".
2. Koncernledningens remissvar om "Forslag till andring av Boverkets byggregler
(2011 :6) - foreskrifter och allmanna rad, BFS 2020:xx"
3. Koncernledningens remissvar om "Motion om mat anvand energi i stadens
byggnader".
4. Koncernledningens remissvar om "Samrad om Viktiga vattenfragor i Norra
Ostersjons vattendistrikt".
5. Koncernledningens remissvar om "Utredning av utokade mojligheter till bad langs
Kungsholmens och Essingeoarnas strander".
6. Koncernledningens remissvar om "Motion om anlaggning for storskalig biokolsproduktion av Rikard Warlenius och Arvand Mirsafian".
7. Koncernledningens remissvar om "Motion om skatt pa avfallsforbranning".
8. Koncernledningens remissvar om "Motion om att genomfora en genomgripande
lagenhetsinventering av kommunens lagenheter",
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9. Koncernledningens remissvar om "Handlingsplan for minskad spridning av
mikroplast".
10. Koncernledningens remissvar om "Motion om pabyggnad och installation av hiss i
Iaghusfastigheter for att oka tillgangligheten i bostadsbestandet",
11. Koncernledningens remissvar om "Naringslivspolicy for Stockholms stad".
12. Koncernledningens remissvar om "Motion om klimatneutral bygg- och
anlaggningssektor".
13. Koncernledningens remissvar om" Remiss av Genomforande av reviderade EUdirektiv pa avfallsornradet",
14. Koncernledningens remissvar om" Mojlighetemas Stockholm - Vision 2040".
§ 11.

Ovriga fragor
Clara Lindblom (V) overlamnade tva skrivelser; "Stoppa varderingarna och gor en ny
upphandling av tjansten" bilaga 1 och "Gor Fristad till ett kollektivhus for aldre" bilaga
J. Inga ovriga fragor forelag och ordforande avslutade motet.

Skrivelse till koncernstyrelsen

Stoppa varderingarna och gor en ny upphandling av tjansten
Ombildningsprocesserna i staden har nu kommit till skedet nar fastigheter dar det finns godkanda
intresseanmalningar har lamnats till Stockholms Stadshus AB for vardering, Enligt
ombildningsdirektiven ska varderingar utforas av oberoende och professionella foretag. Moderbolaget
har det overgripande ansvaret for art sakerstalla en likvardig tillampning av direktiven och bestallare
av varderingarna,
Det har nu kommit till var kannedom art det varderingsforetag som enligt stadens ramavtal for
kvalificerade varderingstjanster inom Fastighetsornradet har atagit sig uppdraget, Forum
Fastighetsekonomi AB, ar aktiva som ombildningskonsulter och har Iokalkontor i nio stader bland
annat Stockholm. Vi ser det som problematiskt att foretaget fortfarande har bostadsrattsombildnmg
och frikop av bostadsratter som arbetsomraden, Nar vi har tagit de! av ramavtalet framgar det
namligen att leverantoren inte far utfora uppdrag dar jav eller intressekonflikt kan foreligga samt art
det aligger leverantoren art sjalvmant anrnala sadant forhallande till bestallaren,
Det faktum art Forum Fastighetsekonomi AB aven arbetar med bostadsrattsornbildning och frikop av
bostadsratter gor art oberoendet ifragasattas, och det ar tillrackligt anser vi for art varderingstjansterna
som specifikt ror ombildning inte ska avropas fran det befintliga ramavtalet utan upphandlas separat
med tydliga krav som minimerar risken for intressekonflikter Vilka skarpta villkor som ar mojliga art
stalla for att sakra oberoendet behover givetvis utredas, exempelvis karenstider, referensuppdrag etc.
Vansterpartiet foreslar mot bakgrund av ovanstaende att alla varderingar stoppas och att en sarskild
upphandling ska goras specifikt for varderingstjanster i samband med ombildning.

Stockholm den 13 november 2019

Clara Lindblom (V)

Skrivelse till Stockholms Stadshus AB, kommunstyrelsen, Micasa fastigheter i Stockholm AB och
Spanga-Tensta stadsdelsnarnnd

Gor Fristad till ett kollektivhus for aldre
Fristads servicehus i stadsdelen Bromsten byggdes 1983 och ar i stort behov av stambyte, upprustning
och anpassning till Arbetsmiljoverkets riktlinjer for till exempel badrum. For art <let ska vara mojligt
att upprusta fastigheten till servicehusstandard behaver Micasa fastigheter i Stockholm AB teckna ert
lokalavtal med Spanga-Tensta stadsdelsnamnd om blockforhyming av I 00 lagenheter i minst 15 ar.
Ansokningarna till servicehuset i Fristad har dock stadigt gatt ner de senaste aren, varfor
stadsdelsnamnden pa sitt senaste sammantrade beslutade art inte forlanga avtalet med Micasa.
Vansterpartiet beklagar att Fristad servicehus laggs ner och art de boende behaver flytta. Fristad ar ett
valkant, trivsamt och aldreanpassat boende centralt placerat i Bromsten med goda mojligheter till
social samvaro med <less restaurang, gemensamhetsytor och aula. Vi har dock forstaelse for att
stadsdelen inte kan forbinda sig till en langsiktig forhyrning av fastigheten, samtidigt som Micasa
behaver motsvarande forsakran fran stadsdelsnamnden for art gora en kostsam upprustning till modern
servicehusstandard.
Dock vore <let ytterst olyckligt om Fristad inte fortsarte vara ert boende for aldre aven i framtiden.
Antalet aldre kommer art oka kraftigt i Stockholm de kommande decennierna och behovet av
tillgangliga och aldreanpassade bostader ar stort. Det finns inte heller nagra seniorbostader i Bromsten
idag, trots att stora delar av smahusbestandet i omradet har bristande tillganglighet, Vi vet ocksa att
aldre garna bor kvar i sitt narornrade aven efter en flytt till en tillgangligare bostad, varfor <let kommer
finnas behov av bostader for aldre i Bromsten aven framover,
Vansterpartiet anser att Micasa ska omvandla Fristad servicehus till ett kollektivboende for aldre i
forsta hand och ert sedvanligt seniorboende i andra. Var uppfartning ar ocksa att stadsdelsnarnnden
samtidigt ska undersoka mojligheterna art starta ert aktivitetscenter i fastigheten, vilket ger ert
mervarde oavsert om det blir ert kollektivboende for aldre eller seniorboende. Kollektivhus ar en
efterfragad boendeform som innebar stora mojligheter till gemenskap och social samvaro. Fristads
servicehus ar dessutom sammankopplat med Svenska Bostaders kollektivhus i fastigheten bredvid. En
mojlighet ar saledes art Micasas fastighet overlats till Svenska Bostader om detta underlattar den
fortsatta forvaltningen.
Vi foreslar att Kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB initierar nodvandiga insatser for art
Fristad ska kunna fortsatta art vara ert boende for aldre enhgt ovanstaende forslag.
Stockholm den 9 december 2019

Clara Lindblom (V)

