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sämre (ibland verka direkt kontraproduktivt) mätt med andra
metoder än den egna.
Exempelvis är kostnaden per reducerad enhet
växthusgasutsläpp erkänt högre i transportsektorn jämfört med
andra sektorer. På samma sätt är kostnaden för att minska
utsläpp i Sverige ) där utsläppen redan är mycket låga) höga
jämfört med att reducera samma mängd utsläpp i
utvecklingsländer. För att anta en metodik som bygger på att
minska växthusgasutsläpp inom transportsektorn i Stockholm
stad krävs därför extraordinärt goda skäl eftersom
utsläppsreduktionen hade kunnat bli mångdubbelt större till
samma kostnad utan de sektorsvisa eller geografiska
avgränsningarna.
Det är anmärkningsvärt att Stockholms miljöförvaltning anser
att fordon med utsläpp av 190 g C02/km kan anses vara bra ur
klimatperspektiv. I ett läge då det visat sig lång svårare att
framställa förnybara drivmedel på ett hållbart sätt är det
tveksamt att utan stor försiktighet premiera och uppmuntra ett
användande av dessa drivmedel.
För att arbeta mot minskade utsläpp från drivmedel finns två
huvudalternativ.
1.) Blanda i allt biodrivmedel i en gemensam mix som används
av hela fordonsflottan för att sedan lagstadga vilken andel
biodrivmedel drivmedelsbolagen måste uppfylla.
2.) Två separata drivmedel (fossila och förnybara) som fastslås
av andelen fordon. Andelen förnybart beror på hur många
dedikerade fordon det finns.
§ 9.

Remiss av Motion om ett stadsövergripande program mot
rasism
Dnr2021/186
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
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Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-05-19.
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Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) och Lisa Palm (Fi) har i en
motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunstyrelsen
uppdrags att ta fram ett stadsövergripande program mot rasism.
Äldreförvaltningen anser att det är mycket viktigt att staden
fortsätter arbetet mot rasism och diskriminering. Staden bör
fortsätta att arbeta aktivt med denna angelägna fråga inom
ramen för de åtaganden som redan finns och i enlighet med
stadens vision.
Stockholm ska enligt stadens vision vara en stad fri från
diskriminering där alla kan vara den de är, oavsett etnisk
tillhörighet. Staden har bland annat knutit sitt arbete för alla
människors lika värde och rättigheter till Agenda 2030. En ny
hållbarhetsrapport ska vara ett verktyg för att förverkliga målen
i visionen och Agenda 2030.
Staden arbetar på flera sätt för att göra verklighet av målen, till
exempel genom krav i policys och avtal, mätningar i
brukarundersökningar och utbildning av personal.
Förslag till beslut
Ordförande Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Ledamoten Leif Söderström (SD) lade fram ett eget förslag till
beslut i föreslog att nämnden skulle besluta i enlighet med
detta.
Beslutsgång
Ordförande Erik Slottner (KD) ställde de två förslagen mot
varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Ledamoten Leif Söderström (SD) reserverade sig mot beslutet
till förmån för deras eget förslag till beslut enligt följande:
1. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå
motionen
2. därutöver anföra följande
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En remiss på en motion från Feministiskt Initiativ med syftet
att inrätta ett stadsövergripande program mot rasism har
inkommit till äldrenämnden. Sverigedemokraterna instämmer i
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motionens ansats – att rasism inte är acceptabelt och skall
motarbetas – men anser att motionen hamnar fel i sina
lösningsförslag.
Äldreförvaltningen pekar i sitt tjänsteutlåtande på det faktum
att en rad olika värdegrundsdokument redan ligger till grund
för att bedriva ett arbete mot rasism och diskriminering. Mot
den bakgrunden är det oklart vad motionen skulle bidra med i
arbetet mot rasism, utöver det faktum att tid och resurser
spenderas på projektet.
§ 10. Revisorernas Årsrapport för Äldrenämnden 2020
Dnr 2021/180
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till revisionskontoret.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2021-05-17.
Årsrapporten redovisar det samlade resultatet av
revisionskontorets granskning av äldrenämndens verksamhet
och ekonomi avseende 2020.
Revisionskontoret har funnit att äldrenämnden i allt väsentligt
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i
huvudsak varit tillräcklig och räkenskaperna rättvisande i
enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.
Förvaltningen arbetar löpande med att följa lämnade
rekommendationer och att förbättra de utvecklingsområden
som framkommit i samband med revisionsrapporterna.
Vad gäller uppföljningen av tidigare års granskningar anser
revisionskontoret bland annat återstår att genomföra är
implementeringen av dataskyddsförordningen och
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Äldreförvaltningen arbetar för att under 2021 genomföra
revisionskontorets rekommendationer.
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Förslag till beslut
Ordförande Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltnings förslag.

