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Tid

Torsdagen den 9 februari 2012 kl 16.00 – 16.35

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 16 februari 2012

Joakim Larsson

Maria Östberg Svanelind

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Joakim Larsson (M) ordföranden
Maria Östberg Svanelind (S), vice ordföranden
Jan Tigerström (M)
Lars Svärd (M)
Theréz Randquist (M)
Daniel Forslund (FP)
Johan Hedin (C)
Lars Arell (S)
Maria Nygård (S)
Åke Askensten (MP)
Ann-Margarethe Livh (V)
Tjänstgörande ersättare:
Göran Kindvall (M)
Lennart Tonell (MP)

för Sebastian Carlsson (M)
för Gabrielle Gjerswold (MP)

Ersättare:
Gustav Johansson (M)
Eva Ångström (M)
Patrik Silverudd (FP)
Inga Osbjer (FP)
Kenneth Nilsson (S)
Sara Gunnerud (S)
Håkan Olander (S)
Anna Bäcklund (MP)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Krister Schultz, Ann-Charlotte Bergqvist, Gunnar Jensen, Petra
Dalunde, Marita Anheim, Mårten Frumerie, Åsa Wigfeldt och Eva Olofsson samt
borgarrådssekreteraren Martin Edgélius.

§8
Positionspapper om EU, staden och stockholmarna. Svar på
remiss
Dnr E2011-000-01813
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:
1

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av stadsledningskontorets förslag med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 13 januari 2012.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin
(C) och föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden
beslutar enligt följande:
I huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
samt att därutöver anföra
Vi delar i huvudsak förvaltningens förslag till beslut. Det bör i huvudsak vara
stadens centrala organ som beslutar om vilka politiska riktlinjer och principer
som ska styra stadens arbete. Positionspapperet avser komplettera stadens
Internationella Strategi, och det är inte omöjligt att också detta behöver
revideras. Vi delar förvaltningens synpunkt att de två dokumenten inte är
tillräckliga för att göra staden till en framgångsrik aktör/lobbyist vare sig i EU
eller på en större internationell arena.
Princip ett, beslut ska fattas på rätt nivå, är i huvudsak riktig, men vi är
tveksamma till ett generellt påstående om att Eus budget ska minska. Det kan
vara så, men det framgår inte av underlaget varför. Däremot instämmer vi i att
skattebetalarnas pengar alltid ska värnas och påminner gärna om vad den
tidigare socialdemokratiske ministern Gustav Möller sa om att varje förslösad
skattekrona är en stöld av folket.
Princip två, om valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö, saknar viktiga delar. Vi
menar att krav om kollektivavtal alltid ska ställas vid alla upphandlingar och vi
är inte främmande för en skärpning av krav om negativ miljö- och
klimatpåverkan och livscykelperspektiv. Vi är också tveksamma till den skarpa
formuleringen mot offentliga myndigheters möjlighet att ge stöd. Det kan finnas
goda skäl för att möjliggöra för offentligt finansierade aktörer att kunna agera i
en för skattebetalarna positiv riktning.
Den tredje principen, om att EUs politik ska vara väl avvägd och välunderbyggd,
skulle vi gärna vilja instämma i, men vi vill lyfta en varnande hand för den
naivitet som vi ibland tycker oss se hos majoriteten när det gäller privata

företags goda vilja. Erfarenheten visar att lagstiftning tyvärr allt för ofta är
nödvändigt.
Förvaltningen pekar också på betydelsen av att redan tidigt i beslutsprocesser
försöka påverka EUs olika organ, samt att också identifiera vilka beslut som har
betydelse för staden och dess verksamhet och där så behövs också försöka
påverka beslutsprocessen på rätt nivå och i rätt riktning.
3)

Åke Askensten m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:
Delvis bifalla kontorets förslag till beslut
att vidare anföra följande
Under hösten 2011 utmärkte sig två stora misslyckanden inom den borgerliga
alliansens politik. Dels fastslogs att Sveriges klimatutsläpp åter börjat öka trots
regeringens insatser och löften och dels uppdagades stora problem med
kvaliteten inom flera välfärdsbranscher där privata utförare har anlitats. Med
anledning av detta är det berättigat att komma med vissa invändningar mot några
av de föreslagna principerna.
Den andra principens (Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö) andra och tredje
punkt skapar problem och behöver omarbetas.
Punkt två slår fast att miljövänliga lösningar inte ska vara ett tvingande krav vid
offentliga upphandlingar. Med anledning av att klimatarbetet inte bara går för
sakta utan dessutom åt fel håll är det inte rimligt att tro att marknaden självt
kommer att kunna lösa klimat- och miljöproblemen. Därför menar vi att miljön
måste sättas i främsta rummet som ett av de tvingande kraven vid offentliga
upphandlingar.
Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter
större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” rymmer
samma problem. Ur miljö- och klimatperspektiv slår det undan stadens
möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta
med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadens
möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till den privata marknadens
vinstmaximerande syften delvis slås ut. Denna punkt bör således helt utgå ur
positionspapperet.
När det gäller samarbetsavtalet staden har med Cliton Climate Initiative om
deltagande i programmet Stockholm Royal Seaport, där exploateringskontoret
svarar för samarbetet genom Norra Djurgårdsstaden Innovation är det viktigt att
det sätts upp tydliga riktlinjer angående miljö- och klimatmålen. Det är också
viktigt att staden på ett tydligt sätt visar för byggherrar och andra involverade
vilka miljö- och klimatmål som krävs. Dessa mål ska naturligtvis följas upp för
att säkerställa att vi får en miljöstadsdel i världsklass.

4)

Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:
1 Avslå kontorets förslag till svar på remiss
2 Att därutöver anföra
De föreslagna formuleringarna kan vi inte ställa oss bakom. Följande är ett

axplock av vad vi menar:
”EU-budget bör minska och skattebetalarnas pengar värnas.” Vänsterpartiet är
för en politik för medborgares levnadsvillkor i samhället vi ser inget egenvärde
av att minska eller expandera en budget. Vidar skriver man att ”staden stället sig
avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar
att snedvrida konkurrensen” Det är en formulering vi tidigare har hört i EU
sammanhang och till exempel när det gäller allmännyttan. Att avveckla den är
helt på tvären med vår politik. Ytterligare en formulering är att ”Det är angeläget
att regelverket ger staden möjlighet att välja miljövänliga lösningar, utan att slå
fast detta som ett tvingande krav.” Vänsterpartiet tror på kollektiva lösningar för
att nå miljö- och klimatmål. Citatet ovan andas ett helt annat budskap, nämligen
att miljön får räddas om var individ tar sitt eget ansvar.
Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Daniel
Forslund (FP) och Johan Hedin (C).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Åke Askensten m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Eva Olofsson

Rätt utdraget intygar:
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