ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
22 OKTOBER 2015
BLAD 30

§ 21
Frågor från nämndens ledamöter och ersättare
Skrivelse om kommunala väggar för graffiti
Dnr 1.6.386-2015


Stadsdelsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen
för beredning.

Johan Nilsson m.fl. (M) och Jan Bressler (FP) anmälde en skrivelse
enligt följande.
Fria väggar är väggar fria från klotter och Stockholms stad måste ha
ett rakt och tydligt budskap att klotter inte ska accepteras. Det är
viktigt för Älvsjöbornas trivsel och Älvsjös attraktionskraft att vi
håller rent och snyggt i vår stadsdel. Dessvärre vet vi att klotter och
skadegörelse tenderar att öka otryggheten och människors trivsel i
närområdet, varför vi tycker det är olyckligt att den rödgrönrosa
majoriteten - genom att investera i lagliga graffitiväggar - nu
uppmuntrar till detta.
Graffittiväggar i Älvsjö skulle riskera att bidra till ökad otrygghet i
närområdet samtidigt som erfarenheter från bland annat Malmö visar
att lagliga väggar även ökar spridningen av illegalt klotter och
skadegörelse i området runt den lagliga väggen. Det i sin tur
resulterar i höga saneringskostnader som landar i skattebetalarnas knä.
Vi anser att dessa pengar kan användas på betydligt bättre sätt, bland
annat till minskade barngrupper i förskolan eller för fler händer inom
äldreomsorgen.
Den rödgrönrosa majoritetens accepterande inställning till klotter och
graffitti är något vi ser mycket allvarligt på. Den sedan
majoritetsskiftet tillåtande inställningen omfattar även den olagliga
skadegörelsen, då efterlevnaden av 24-timmarsgarantin för
klottersanering kraftigt försämrats.
Mellan 2006-2014 var Alliansen stenhårda med nolltolerans mot
klotter i Stockholm. Stadens tidigare nolltolerans har gett effekt – allt
färre stockholmare anger att klotter stör ordningen där de bor. Den
utvecklingen vill vi bevara, människors upplevda trygghet är viktig.
I den verklighet som Älvsjöborna lever och arbetar i består
inte graffiti av några fina målerier på utvalda platser, utan närapå
enbart ett rått, hotfullt, själviskt och störande kladdande och
klottrande på bostäder, affärslokaler och fordon. Forskningen ger
dessutom stöd för att områden med mycket skadegörelse är liktydigt
med högre otrygghet samt att miljöer som är nedklottrade ger ännu
mer klotter.
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Förekomsten av denna fulhet i ett område är det första steget på vägen
till förslumning. Att försvara medborgarnas rätt till sina
bostadsområden, arbetsplatser och de offentliga miljöerna är därför en
viktig rättvise- och trygghetsfråga.
Med anledning av ovan önskar vi svar på följande frågor:
1. Planeras det för några graffittiväggar inom Älvsjös
stadsdelsområde? I så fall, kommer stadsdelsförvaltningen att följa
upp utvecklingen i närområdet till graffitiväggar och vilka
ekonomiska konsekvenser bedömer förvaltningen att detta
kommer att få för nämndens budget?
2. Instämmer stadsdelsförvaltningen i de resonemang om den
allvarliga problematiken med klotter, som uttrycks i ovannämnda
skrivelse?
Skrivelse om upphandling och driftsformer inom Älvsjö
stadsdelsnämnd
Dnr 1.6.386-2015


Stadsdelsnämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen
för beredning.

Johan Nilsson m.fl. (M), Jan Bressler (FP) och Evy Kjellberg (C)
anmälde en skrivelse enligt följande.
Sedan oktober 2014 har den rödgrönrosa majoriteten fört en
ideologisk återkommunaliseringspolitik visavi verksamheter som
drivits och drivs av enskilda aktörer. Flera verksamheter, allt från
vård- och omsorgsboenden till parklekar och sociala verksamheter har
återtagits i kommunal regi. På sikt äventyras valfriheten och
mångfalden i välfärden, investeringsviljan och stadens ekonomiska
hushållning, detta i ett läge när välfärdsbehoven är stora och ständigt
växer.
Stockholmarnas skattepengar ska användas på bästa realiserbara sätt,
med kostnads-medvetenhet och kvalitetskontroll. Stockholmarnas
perspektiv, behov och önskemål ska vara utgångspunkten för
verksamheterna, samtidigt som en god kvalitet skall säkerställas. Vi
har också förståelse för brukares och medarbetares oro i samband med
större organisatoriska förändringar.
När det gäller offentlig upphandling ska höga krav på kvalitet ställas,
samtidigt finns det för långtgående krav som endast riskerar att göra
enskilda aktörers möjligheter att medverka vid upphandlingar svårare.
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Stadens upphandlingar får inte innebära att bara ett fåtal stora
entreprenörer eller leverantörer kan delta vid upphandlingar, för att så
många entreprenörer eller leverantörer som möjligt ska kunna delta i
anbudsgivande måste det visas försiktighet med att i onödan försvåra
enskilda situationen genom att långtgående och detaljerade krav.
Detta gäller i synnerhet om de försvårande kraven strider mot EUrätten, LAS, Kommunallagen, LOU och innebär sekretessproblematik som kan försämra kommunens affärer.
Vi vill därför att förvaltningen besvarar följande frågor:
-

Vilka verksamheter och enheter som till dags dato återgått till
egen regi.
Vilka verksamheter och enheter som för närvarande är på
entreprenad vars kontrakt löper ut eller kommer upp till beslut om
förlängning under hösten 2015 och under våren 2016.
Vilka förberedelser som sker inför dessa avslut eller
förlängningsbeslut.
Vilka kostnadsjämförelser som görs inför prövning och beslut om
återtagande i egen regi eller upphandling.
Vilka konsekvensanalyser som görs inför prövning och beslut om
återtagande i egen regi eller upphandling.
Om eventuella kostnadsjämförelser och konsekvensanalyser öppet
redovisas.
Vilka krav som kommer att ställas vid upphandlingsprocesser av
verksamheter och enheter.
Om kollektivavtal kommer att vara ett krav vid
upphandlingsprocesser av verksamheter och enheter.

Övrigt
Jan Bressler (FP) berättade att HSB är vidtalad för att komma till
tvärpolitiska gruppen och berätta om Sjöängsprojektet.
Majvi Andersson (S) informerade om att hon uppvaktat en 100-årig
medborgare på Långbrobergs vård- och omsorgsboende.
Evy Kjellberg (C) berättade att hon deltagit i ett intressant seminarium
om hemtjänsten.
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