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§6
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Lägesrapport av hållbarhetskommissionens
arbete. Kulturförvaltningens svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr 1.1/151/2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) att som svar på remissen överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.
2) att förklara beslutet omedelbart justerat
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2017-03-17.
Sammanfattning

Lägesrapporten är framtagen av Kommissionen för ett socialt
hållbart Stockholm. Den behandlar fyra utvecklingsområden som
redovisas i motsvarande delrapporter: Uppväxt och utbildning,
arbete och försörjning, boende och stadsmiljö samt demokrati
och trygghet. Varje delrapport innehåller rekommendationer och
åtgärder som staden föreslås vidta för att främja en socialt hållbar
utveckling. Kulturförvaltningens yttrande avser främst
delrapporten ”Staden där vi möts – Arkitektur och kultur i det
offentliga rummet”.
Kulturförvaltningen delar överlag rapporternas beskrivningar,
analyser och förslag till åtgärder. Stadens insatser i
stadsutvecklingen ska bygga på den sociala
investeringsprincipen. Det är en princip som har relevans även
inom kulturområdet där kulturnämndens verksamheter som
bibliotek, kulturskola och museer gestaltar själva idén om det
demokratiska samhället.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Roger Mogert (S), Micke Seid m.fl. (MP)
och Juliana Gristelli (V) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen (se
beslutet).
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2) Sophia Granswed m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden
beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
och att därutöver anföra följande:
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Sociala hållbarhetskommissionen publicerade vintern 2016/2017
fyra nya delrapporter som berör demokrati, utbildning,
arbetsmarknad och stadsplanering. Moderaterna välkomnar det
arbete som har gjorts och ställer sig positiva till flertalet av
förslagen i rapporterna. Med det sagt finns det även åtgärder som
vi är djupt kritiska till och ställer oss frågande till dess
genomförbarhet. Nedan redovisas synpunkter på respektive
rapport.
Medborgare med mandat
Delrapporten medborgaren med mandat lyfter angelägna delar
om demokrati och vikten av delaktighet. Demokrati är kärnan i
det svenska samhället och ska värnas och främjas. Genom
delaktighet och inflytande skapar vi stadsdelar som håller ihop
och som människor vill fortsätta bo i.
För oss är det också viktigt att stadens skattemedel används på ett
effektivt sätt. Att ta del av invånarnas syn på hur deras miljöer
kan förbättras är viktigt för både politiker och tjänstemän. Vi
politiker är valda för att representera våra väljare och göra tuffa
prioriteringar å deras vägnar genom en förmåga att se till
helheten när vi fattar beslut. Idag finns möjlighet för medborgare
att engagera sig i och påverka politiska beslut som rör deras
närmiljö genom att exempelvis insända medborgarförslag, delta i
samråd eller ha en dialog med lokala företrädare under
stadsdelsnämndens frågestund. I slutändan är det dock folkvalda
politiker som har ansvaret att väga samman intressen och göra
prioriteringar. Vi ställer oss därför kritiska till förslaget om
Medborgarbudgetar. Det riskerar att bli ett sätt att frånsäga sig
det ansvaret och risken är påtaglig att engagerade särintressen,
snarare än ett för stadsdelens invånare representativt
allmänintresse, blir styrande i processerna.
Stockholms stadsdelar ska vara levande stadsdel som är trygg för
alla invånare som vistas här. Gallerior bidrar till att skapa mer liv
och rörelse och lockar hit näringsidkare och andra verksamheter
vilket både skapar arbetstillfällen och naturliga mötesplatser i
stadsdelen. Vi ställer oss frågande till den till synes kritiska
inställningen till galleriornas inverkan på stadsbilden och anser
att skrivningarna kring detta är minst sagt otydliga. Mer folkliv
och naturliga mötesplatser, oavsett om de omges av vad
förvaltningen kallar ”vinstintresse” eller ej, kan snarare utgöra
förutsättningar för att öka det demokratiska deltagandet genom
att ge möjlighet till aktiviteter och dialoger i anslutning till
mötesplatser, butiker och caféer.
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För att kunna frigöra mer resurser till kärnverksamhet anser vi att
staden regelbundet måste ompröva arbetssätt och strukturer för
att kunna hålla kostnader för byråkrati, administration och
onödigt krångel nere. Inom upphandlingsområdet finns möjlighet
att hålla nere kostnader och samtidigt hålla uppe kvaliteten vid
inköp av varor och tjänster så att stockholmarna får ut så mycket
som möjligt av sina skattekronor. Alltför många och detaljerade
krav i upphandlingar, så som sociala klausuler, driver dock upp
kostnader och försvårar för många företag att kunna lägga anbud
i en upphandling, vilket riskerar att ge sämre kvalitet för dyrare
kostnad.
Dold potential – hinder och möjligheter för ungas
stockholmares etablering på arbetsmarknaden
I delrapporten dold potential föreslås åtgärder som att rikta
sociala klausuler i upphandlingar till särskilt prioriterade grupper,
att utveckla ett arbete med arbetsdifferentiering samt att främja
kompetensbaserad och icke-diskriminerande rekrytering.
Att införa så kallade sociala krav i upphandling, som föreslås i
rapporten, innebär att det offentliga ställer krav på att en viss
andel av de anställda ska tillhöra en utsatt målgrupp för att
företag ska få delta i en upphandling. Det är självklart att
Stockholms stad ska säkerställa anständiga arbetsvillkor för
medarbetare hos leverantörer som staden anlitar. Seriösa aktörer,
rättssäkra arbetsförhållanden, transparenta upphandlingsmodeller
och konkurrens på lika villkor ska prägla upphandlingar i
Stockholms stad. Men samtidigt som vi måste värna goda villkor
för jobben måste vi också värna de drivkrafter som får jobben att
växa.
Sociala krav i upphandlingsförfaranden innebär alltför stora
begränsningar i företagens möjligheter att förädla sina produkter
och tjänster på bästa sätt. Förslaget stänger därmed ute företag
som måste anpassa sig till den verkliga marknadens krav för att
överleva. I vissa fall skulle det kunna innebära att företag tvingas
säga upp befintlig personal för att möta upphandlingskraven från
staden. Ett annat tänkbart scenario är att en utrikesfödd person
blir uppsagd för att ge plats åt en annan person från en av stadens
definierade svaga grupper. Sociala krav vid upphandling blir då
snarare integrationshämmande än främjande.
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När det gäller förslaget om arbetsdifferentiering är det viktigt att
understryka att många arbetsuppgifter som förekommer inom
såväl förvaltningar som de flesta företag är specialiserade,
systemberoende och kräver rätt kompetens. Därför kan
differentiering av arbetet bli problematiskt. Både offentliga och
privata aktörer är ofta intäktsfinansierade vilket också försvårar
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möjligheter att avsätta nödvändiga resurser för introduktion,
handledning, mm. Med sagt innebär det inte att förslaget om
arbetsdifferentiering ska avfärdas helt, men det behövs en
noggrann analys för vilka yrkesområde och målgrupper där detta
skulle kunna tillämpas. En arbetsdifferentiering får inte äventyra
kvalitén på produkten eller tjänsten.
Möjligheterna är dock begränsade då flera tjänster inom
exempelvis myndighetsutövning och förskola kräver specifik
utbildningsbakgrund eller legitimation.
Staden där vi möts – Arkitektur och kultur i det offentliga
rummet
De två delrapporterna ”Staden där vi möts” och ”Från delad till
enad stad” tar fasta på några synnerligen viktiga utgångspunkter.
Det handlar om att bygga tätare och mer hållbart, ta bort fysiska
barriärer och sätta in åtgärder för att öka rörligheten i det
befintliga bostadsbeståndet. Tyvärr gör den socialdemokratiskt
ledda majoriteten precis tvärtom – deras ord möts inte upp i
handling – de cementerar den fysiska segregationen i Stockholm.
Bland annat tar kommissionen upp att det går att överbrygga
fysiska barriärer mellan stadsdelar och på så vis motverka
negativa följder av rumslig segregation. Detta faktum påtalar vi
gång efter annan i reservationer i såväl kommunfullmäktige som
berörda nämnder.
Genomförandet av miljonprogrammets glesa struktur har medfört
en av de allra största samhällsutmaningarna vi har i Stockholm
idag – segregerade stadsdelar. Detta faktum bekräftas också i
delrapporten ”Från delad till enad stad” – resurssvaga hushåll
koncentreras till mindre attraktiva bostadsområden där
välfärdsutvecklingen är sämre. Därtill kommer majoritetens
beslut om nya nivåer för tomträttsavgälder leda till att denna
situation cementeras i än större utsträckning.
Kommissionen påpekar att enbart nybyggnation av bostäder inte
kommer att räcka för att komma till rätta med bostadsbristen.
Detta har vi också påpekat vid otaliga tillfällen. Men nuvarande
byggtakt kommer bara drygt halva bostadsbehovet att mötas. Vi
instämmer helt med kommissionens slutsatser om att andra
åtgärder behöver sättas in. Det handlar bland annat om att
reformera flyttskatten för att främja rörligheten på marknaden
och få ett bättre nyttjande av det befintliga beståndet.
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Delrapporten ”Staden där vi möts” tar fasta på värdet av rummet
mellan husen, det vill säga gestaltningen av den offentliga miljön
med parker och torg där vi alla kan vistas fritt och mötas. Vi
instämmer i att otryggheten i stadsdelarna aktivt måste
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motarbetas. Detta är inte minst viktigt i våra
utanförskapsområden där den grova brottsligheten har eskalerat
bara det två senaste åren.
När Stockholm växer med nya årsringar är det viktigt att bejaka
mer än enbart kvantitet i bostadsbyggandet, vi måste även se
gaturummet mellan husen som en del i arkitekturen. Det är därför
bra att delrapporten även tar upp arkitekturens roll i det offentliga
rummet. I det sammanhanget är det dock anmärkningsvärt att
Stockholm ännu har något arkitekturprogram, trots att ett
godkännande av Arkitektur Stockholm klubbades i
stadsbyggnadsnämnden i november 2013.
Beslutsgång

Ordföranden Roger Mogert (S) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Roger
Mogert (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Juliana Gristelli (V).
Reservation

Sophia Granswed m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Rasmus Jonlund
m.fl. (L) enligt följande:
Den styrande majoriteten talar om ”en stad som håller samman”
men prioriterar symboliska satsningar på råd, utskott och
byråkrater samtidigt som konkreta satsningar på ytterstaden,
exempelvis flyttar av stadens förvaltningar, skjuts upp eller ställs
in.
De forskarrapporter som hållbarhetskommissionen har tagit fram
är på det hela taget gedigna och intressanta och bidrar till vår
samlade kunskap om Stockholm. Samtidigt kännetecknas den
ideologiska utgångspunkten för hållbarhetskommissionens arbete
av en statisk syn på individen, där den enskildes möjligheter att
själv förändra sina livsvillkor inte berörs. Lösningar tänks
genomgående ta formen av ytterligare politiska styrmedel, inte att
undanröja de hinder som försvårar för människor att förverkliga
sina livsdrömmar. Liberalerna menar att social hållbarhet
förutsätter social rörlighet.
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Vad gäller hållbar stadsbyggnad är en av de allra viktigaste
frågorna att se till att bygga inte bara bostäder, utan bygga
fungerande samhällsmiljöer. Vi ser gärna ett utökat arbete med
analyser och ställningstaganden kring kulturmiljöer och socialt
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värdeskapande men vi anser att huvudfokus måste ligga på att
faktiskt planera på det sätt vi redan bestämt att vi vill planera.
Det är också helt nödvändigt att se större sammanhang än dagens
detaljplaner för att få utväxling på föreslagna analyser kring
hållbara stadsmiljöer. Vi behöver områdesplanera för att få in
kulturmiljöer, äldreboenden, idrottsytor, skolor, förskolor, lokal
handel, arbetsplatser och på ett sätt som bildar en fungerande,
trygg och inspirerande stadsmiljö. Utrymme för
kulturverksamheter ska finnas med i planeringen av nya och
växande stadsdelar. När chanser finns att ta tillvara en redan
befintlig kulturverksamhet och integrera den i ett omdanat
område, bör de chanserna tas.
Ersättaryttrande

Ulf Lönnberg (KD) instämmer i särskilt uttalande från vice
ordförande Rasmus Jonlund m.fl. (L).
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