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Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november
2010
§ 3 Förslag till budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt
ägardirektiv 2011–2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som
avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2011 för
Stockholms stad (bilaga till budgetutlåtandet)
R VII SOCIALROTELN
Stadsdelsnämnderna: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning,
Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bistånd,
Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Servicenämnden, Bilaga 15 och 16 till
budgeten
Punkt 4, 13, 18, 12)
Anförande nr 1
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Fru ordförande, fullmäktige, kära
stockholmare! Det känns otroligt roligt för mig att få förmånen att inleda dag två av
2011 års budgetfullmäktige med ett sådant viktigt område som socialpolitik. För mig
är socialpolitik ett av de mest betydelsefulla områdena där vi verkligen kan påverka
människors liv och vardag genom kloka beslut. Trots den värsta krisen i modern tid
har ändå väldigt mycket positivt skett de senaste fyra åren. Människor klarar sig allt
bättre på egen hand.
Det kan vi se genom historiskt låga nivåer när det gäller ekonomiskt bistånd. Även
om Stockholm på många sätt är en stad i världsklass saknades det inte utmaningar.
Vi måste arbeta för en socialt sammanhållen stad, en stad där alla delar, såsom
arbetsmarknad, socialtjänst, skola och näringsliv, hänger samman. Det ska inte spela
någon roll var i staden man bor. Alla har samma rätt till en trygg uppväxt och
möjligheter att växa. För att lyckas med detta måste vi satsa på kvalitet i bred
bemärkelse. Vi måste satsa på kvalitet i biståndsbedömning, kvalitet i insatser och
kvalitet i uppföljning.
Under föregående mandatperiod har vi fokuserat väldigt mycket på just kvalitet, och
det har gett resultat. Vi ser att jobbtorgens arbete med att minska utanförskapet har
gett goda resultat och att köerna till familjerådgivning minskat kraftigt. Detta är en
utveckling som vi givetvis ska bygga vidare på och lyfta till än högre nivåer.
Stockholm har många verktyg och metoder för att kvaliteten ska bli ännu bättre. En
missbruksgaranti ska införas under nästa år med inspiration från HägerstenLiljeholmen. Vi tror på tydliga tidsgränser och tydliga strukturer för att bryta
missbruk.
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För mig som socialborgarråd ligger kvinnofridsfrågorna mig väldigt varmt om
hjärtat. Vi behöver en bred palett av insatser för att hantera kvinnors utsatthet. Jag
har rest runt till stadens verksamheter under den här månaden, och jag har blivit
väldigt imponerad av det arbete som genomförs. Det gäller inte minst stadens
kriscentrum som jobbar för att alla kvinnor och barn ska få ett gott skydd när de
befinner sig i en akut kris.
Samtidigt måste vi också arbeta förebyggande. Vi måste arbeta med att bygga upp
värderingar tidigt. Dessa ska bygga på respekt och tolerans för varandra. Vi måste
också samarbeta med polisen så att de män som slår också blir dömda och får
behandling.
Låt mig vara tydligt med att vi från stadens sida aldrig kommer att acceptera att
kvinnor och män förtrycks i hederns namn. Stockholm ska därför självfallet vara
med på det av länsstyrelsen initierade projektet med hedershus som kommer att
finnas både fysiskt och virtuellt.
Socialpolitik är mycket mer än bara kronor och ören. Vi måste riva de vattentäta
skott som ofta finns mellan olika politikområden och skapa en medvetenhet om att
de som drabbas av arbetslöshet, psykiska problem och dålig utbildning riskerar att
möta betydligt värre problem när de växer upp jämfört med många andra ungdomar.
Vår uppgift handlar om att sätta in tydliga, tidiga insatser för att förebygga för
familjer och barn som riskerar att få det svårt.
Staden måste också samarbeta med alla de eldsjälar som jobbar inom den frivilliga
sektorn och de vardagshjältar som finns och som engagerar sig som volontärer i
staden.
Även om antalet hemlösa har minskat under mandatperioden kan vi se att det finns
en grupp som ökar något, och det är andelen unga hemlösa. Det ser vi givetvis
mycket allvarligt på. Vi i staden kan inte nöja oss med att enbart uppfylla tak-överhuvudet-garantin, vilket vi gör. För oss handlar det också om att unga människor inte
ska sova på härbärgen. Vi vill att Stiftelsen hotellhem ska ta ett bredare ansvar för att
arbeta just med den här gruppen.
Mot oss står en splittrad opposition som bara har kunnat enas om höjd skatt och SLkort till alla människor med ekonomiskt bistånd. Jag måste fråga mig: Var finns
visionerna i förslagen? Var finns tankarna för att möta de utmaningar som vi ändå
brottas med? Vår uppgift är faktiskt att ge så mycket stöd och hjälp som behövs för
att hjälpa utsatta människor, men vi får inte fastna i fällan att behandla utsatta
människor som hjälplösa offer. Människor kan växa av egen kraft. Det måste vi ta till
vara i vårt socialpolitiska arbete.
Jag tror på människors förmåga. Jag tror att den här budgeten är ett led i arbetet att
göra Stockholm tryggare och mer tillgängligt.
Med dessa ord vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för år
2011.
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Anförande nr 2
E l i s a b e t h B r a n d t Y g e m a n (S): Ordförande, fullmäktige! Alla
människor tjänar på jämlikhet. Alla tjänar på ett sammanhållet samhälle där var och
en ges möjlighet att vara med och bidra efter sin egen förmåga. Även den som har
jobb i Stockholm och även den som har ett tryggt boende mår bättre och får det
bättre i ett samhälle som håller samman. Det kanske inte blir så därför att det främst
är den personen, många av oss som sitter här inne, som direkt blir drabbade av
nedskärning i socialtjänsten, men för att vi alla drabbas på sikt av ett samhälle som
inte håller samman. Ett samhälle som håller samman minskar nämligen riskerna för
våld, kriminalitet och droger.
Många tycker att socialpolitik är någonting som är för de utsatta. Det kan inte drabba
dig och mig. Jag tror att vi alla ska fundera på att det som vi nu kommer att prata om
hänger väldigt mycket ihop, precis som borgarrådet sade här tidigare, med vilken
politik vi för i skolan, vilken bostadspolitik som finns eller vilken politik vi har för
att människor ska komma i arbete.
Under de senaste 20 åren har utvecklingen gått åt fel håll. Klyftorna i samhället har
ökat och sammanhållningen minskat. Som socialdemokrat är jag givetvis självkritisk
till det, då vi under en stor av dessa år haft socialdemokratiskt styre, men något
mycket anmärkningsvärt har hänt under de senaste fyra åren. Låt mig ge några
exempel på det.
Den fjärdedel av invånarna som tjänar mest har fått ungefär hälften av de totala
skattesänkningarna som har gjorts. Däremot är det bara 6 procent av de totala
skattesänkningarna som har gått till dem som tjänar minst. Är det detta ni menar när
ni säger att ni sänker skatter för låginkomsttagare? De fattiga har blivit fattigare i
dagens Sverige. En orsak till det är att de flesta med a-kassa och sjukrelaterade
ersättningar befinner sig i denna grupp, och det är där regeringen har skurit mest. På
vilket sätt har er jobbpolitik lyckats för dessa människor?
Vi har också sett att hemlösheten ökar, framför allt bland unga. Barnombudsmannen
menar att man måste ta särskild hänsyn till barn och unga när man kartlägger
hemlöshet eftersom de drabbas hårdast. Vi vet att Rädda Barnens senaste rapport
visar att barnfattigdomen i Sverige ökar. Vi ligger på 279:e plats av 290 kommuner
när det gäller att vara sämst på att bekämpa barnfattigdom. Det är inte acceptabelt.
Andelen fattiga barn är också väldigt olika i olika stadsdelar. I Rinkeby växer till
exempel 54 procent upp i fattigdom medan det är 7 procent i Bromma. Vi måste se
den övergripande slutsatsen i rapporten, det vill säga att klyftorna i samhället ökar
kraftigt. Det är inte acceptabelt.
Det är dags att vi på allvar ser till att de beslut vi fattar tillsammans om bostäder,
skola och socialtjänst hänger samman. Vi måste på allvar börja föra en politik som
minskar klyftorna i samhället och inte ökar dem.
I budgeten slår majoriteten fast att hemlösheten bland de mest utsatta ska halveras
från till 2013, men i den senaste mätningen minskade hemlösheten med två personer
om året. Fortsätter vi i den takten kommer det att ta hundra år innan hemlösheten är
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halverad i Stockholm. Det är inte acceptabelt. Vi vill nu tillsätta en hemlöshetskommission som på allvar arbetar fram metoder för att lösa problem. Vi måste se
kopplingen mellan det vi gör i bostadspolitiken och den här frågan.
Alla tjänar, som sagt, på jämlikhet. Klyftorna ökar i dag. Om vi inte satsar på
framtidens vuxna, det vill säga dagens barn, riskerar skillnaderna att öka och
dessutom gå i arv. Den typen av klasskillnader tar betydligt längre tid och mer
resurser för samhället att reparera än det tar att förebygga dem.
Med det yrkar jag bifall till Socialdemokraternas reservation.
Anförande nr 3
S t e f a n N i l s s o n (MP): Ordförande, fullmäktige! I det här anförandet
kommer jag att tala om tre frågor som ligger oss i Miljöpartiet väldigt varmt om
hjärtat. Det är omsorgen om barn och unga som far illa, arbetet med att hjälpa
missbrukare till drogfrihet och att alla ska ha rätt till en fast bostad, även de som i
dag lever i hemlöshet. På två av de här tre områdena, arbetet med barn och arbetet
med missbrukare, är bristerna i kommunens arbete i dag stora, särskilt om man
jämför med 2006 innan den borgerliga majoriteten kom till makten.
Orsaken till det är inte att det görs ett dåligt arbete ute i verksamheterna. Man gör
tvärtom ett bra jobb inom socialtjänsten efter förutsättningarna. Orsaken till bristerna
är de omfattande nedskärningar som majoriteten har gjort under de gångna åren.
Under fyra år i rad har socialtjänsten ute i stadsdelarna fått oförändrat antal kronor av
majoriteten i fullmäktige. Det innebär att fyra år i rad har förvaltningscheferna fått i
uppgift att spara flera procent för att kunna täcka löneökningar och höjda priser. Så
stora nedskärningar märks naturligtvis. Det är nedskärningar på sammanlagt över 10
procent eller över 100 miljoner kronor. Det är klart att det märks i det dagliga
arbetet.
Vi anser att det nu är helt nödvändigt att prioritera upp arbetet med de allra mest
utsatta. Vi måste ge socialtjänsten tillräckliga ekonomiska resurser så att de kan
fånga upp alla barn som lever under svåra förhållanden, till exempel med en förälder
som missbrukar eller är psykiskt sjuk. Vi vet att ungefär 40 000 barn i Stockholm i
dag lever med en förälder som missbrukar.
När det gäller arbetet med att hjälpa personer med missbruksproblem ser det mycket
illa ut. Många ansökningar från missbrukare om behandling avslås trots att det är just
när en person ber om hjälp som han eller hon verkligen är motiverad att ändra
livsföring. Faktum är att i en undersökning bland SKTF:s medlemmar svarar
varannan socialsekreterare i Stockholm att de saknar tillräckliga resurser för att
kunna följa lagar och direktiv. Det är allvarligt.
Antalet hemlösa i Stockholm ligger fortfarande kvar kring 3 000 personer. De flesta
av dem kommer inte in på bostadsmarknaden på grund av gamla hyresskulder,
betalningsanmärkningar eller vräkningar. För oss i Miljöpartiet är det en självklarhet
att det nu är dags att införa rätten till en fast bostad för alla. Vi har presenterat ett
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program som visar hur man kan få fram bostäder till dem som lever i hemlöshet. De
bostäderna ska vara spridda över staden och komma från de allmännyttiga bostadsföretagen och privata hyresvärdar med Stiftelsen hotellhem som formell hyresvärd.
Forskning visar att bostad först är betydligt effektivare för att minska hemlösheten än
trappstegsmodellen. Vi anser att fast bostad är en rättighet för alla, och stödinsatser
för dem som behöver ska utformas individuellt så att man kan sköta och behålla sin
bostad.
Jag yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget.
Anförande nr 4
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Ordförande, fullmäktige och stockholmare!
Valfrihet, respekt, förnyade chanser och rättssäkerhet är nyckelorden för ett väl
fungerande socialt arbete. Socialtjänsten ska finnas där och kunna ingripa med
professionella medarbetare och evidensbaserade metoder när människor behöver
skydd och stöd. Tid och tidiga insatser är ofta avgörande, och där kan och ska vi bli
ännu bättre.
För barn som far illa känns en utredningstid på ett par månader som flera år, och
mycket kan hända under tiden. För missbrukaren som bestämt sig för ett seriöst
försök att bryta missbruket kan allt saboteras av lång väntan på avgiftning och
behandling. För den som inte klarat av hyresbetalningarna och varit ute sent kan tid
för hjälp innan vräkning vara skillnad mellan bostad och hemlöshet. För minderåriga
ungdomar på glid som begått brott kan tiden innan socialtjänsten kallar till samtal
betyda skillnaden mellan ny och grövre brottslighet och stopp i den brottsliga
karriären. För ungdomar som påträffas kraftigt berusade kan skillnaden mellan ett
ingripande inom 48 timmar eller ej betyda början eller slutet på en fylleri- och
drogkarriär. För den som råkat ut för hedersrelaterat våld eller annat våld i nära
relationer kan skydd och stöd inte vänta.
Tidiga insatser och samarbetet mellan skola och socialtjänst ska stärkas. En missbruksgaranti kommer att finnas i hela staden. Det ska genomföras obligatoriska
samtal med föräldrar och ungdomar när ungdomar påträffas berusade. Arbetet med
hedersrelaterat våld fortsätter så klart och ska in i den ordinarie verksamheten. Det är
inga projekt. Tillsammans med Operation kvinnofrid pågår arbetet med hedershus.
Det gäller också våld i nära relationer.
Ett stark fokus ligger på arbetet att bekämpa hemlösheten. Antalet hemlösa har
minskat, men antalet unga hemlösa har ökat, och det kan vi aldrig någonsin
acceptera. Arbetet med bostad först är i gång, men självfallet behövs ett helt batteri
med olika typer av arbeten för att stoppa hemlösheten. Personer utan hem är precis
lika olika som alla vi andra. De har en enda, men nog så viktig, sak gemensamt: De
saknar bostad. Men glöm aldrig att annars skiljer sig deras önskemål, intressen,
drivkrafter och problem precis lika mycket som för alla oss andra.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
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Anförande nr 5
K a r i n R å g s j ö (V): Ordförande, ledamöter, medier, åhörare! Vilken tolerans
ska vi ha i Stockholm? Ska vi tolerera att antalet unga hemlösa ökar, att andelen
ungdomar som regelbundet använder narkotika ökar och att det finns så lite insatser
för alla barn som lever med missbrukande föräldrar? Ni säger att ni vill ha ett starkt
samhälle med stöd till de mest utsatta. Hur då? Finns det hemliga tecken i er budget?
Har ni en plan B? Antalet unga hemlösa ökar, och antalet unga som använder
narkotika regelbundet har nästan fördubblats. Jag ser inga spår av att ni vill stärka
Maria Ungdom. De lever tvärtom farligt. Jag ser inga spår av att ni på allvar tänker
göra någonting åt hemlösheten. Ni talar om housing first. Det gäller i första hand 15
lägenheter. Det är en bra story för medierna, ett bra projekt. Men ursäkta mig,
ungefär 3 000 är hemlösa.
Även om socialborgarrådet sade i DN den 8 november att vi inte ska tala om siffror,
tänker jag göra det. Det är så vi kan mäta om hemlösheten går upp eller ned och om
narkotikaanvändningen går upp eller ned. Vi riskerar att hamna i flum om vi inte
pratar om siffror.
Sedan har vi de virtuella lösningarna, socialarbetare på nätet. Det är jättebra som
komplement, men barn och ungdomar som far illa behöver möta människor live när
de mår dåligt. Olika undersökningar visar att 50 procent av socialsekreterarna i
Stockholm inte kan leva upp till lagens krav. Då räcker det inte med nya sajter. Det
måste till en hållbar socialpolitik.
De mest otrygga i Stockholm är de hemlösa. Vi i Vänstern har tagit ett grepp med en
stadsövergripande plan. Ni kan ju titta lite i den. Hemlösheten är ett symtom på ett
icke funktionellt samhälle. Det är ett misslyckande för oss alla. Vi tar gärna greppet
tillsammans med alla i den här salen, för detta är ett gemensamt problem.
Vänstern vill stärka den förebyggande barn- och ungdomsvården med 100 miljoner
under nästa mandatperiod. Det har nämligen visat sig att det är det som fattas. Barn
som far illa har samhället som den sista bastionen i en otrygg värld. Det vill vi stå
upp för. Det är en självklarhet.
Narkotikan har tagit sitt grepp om Stockholms ungdomar. Stärk Maria Ungdom!
Stärk det förebyggande arbetet och tidiga insatser mot kriminalitet! Sök upp
ungdomar som inte går i skolan eller jobbar! Stärk ungdomsmottagningarna! Se till
att vi inte får en generation som vi tappar greppet om! Ta det sociala tillståndet i
Stockholm på allvar! Sluta tro att ni kan fortsätta att skära i den sociala infrastrukturen! Ni är ansvariga. Ta det ansvaret!
Bifall till Vänsterpartiets reservation!
Anförande nr 6
S t i n a B e n g t s s o n (C): Ordförande, fullmäktige, åhörare! I Stockholm bor
det ungefär 4 000 människor som i heders namn lever under ett sådant förtryck att
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det strider mot svensk lag. Det är alltså 4 000 personer bara i Stockholm. Det är
fullständigt oacceptabelt.
Eftersom jag själv från gång till annan hjälpt flickor på flykt vet jag precis hur
komplicerat det är att vara utsatt för hedersförtryck. Det är till exempel enormt svårt
att bli förstådd av myndigheter eftersom svenska lagar inte är skrivna utifrån ett
hedersperspektiv.
Centerpartiet gläds därför åt att Stockholms stad nu arbetar med att inrätta ett
hedershus. Där samlas olika former av expertis för att samarbeta om förebyggande
av hedersförtrycket och för att hjälpa flickor och pojkar, män och kvinnor som är
utsatta. Förslag om ett hedershus på riksnivå finns i Centerpartiets politiska program,
och jag är otroligt att stolt över att Stockholm nu blir en förebild i det arbetet.
Något som inte gör mig stolt är att vi i Stockholm har misslyckats med att hjälpa vårt
samhälles mest utsatta. I staden lever flera tusen människor i hemlöshet. Det har flera
nämnt här innan. Vi tror att många av dessa skulle bli hjälpta med housing first där
den hemlöse först får ett hem och samtidigt får massivt stöd från socialtjänst,
sjukvård, frivilliga organisationer och andra för att klara av att återgå till ett tryggt
liv. Vi tror att ett eget tak över huvudet är en förutsättning för att många ska klara av
att börja ta ansvar för sig själva och sina liv. Jag tror inte att partipolitisk polemik
hjälper de hemlösa. Hade jag gjort det hade jag påmint om att hemlösheten tog nya
höjder när Socialdemokraterna ledde staden.
Ordförande! Många av dem som lever i hemlöshet lever också i missbruk. Risken för
smittspridning är stor, och Centerpartiet vill därför att staden så snart det är möjligt
blir delaktig i det program för sprututbyte som landstinget har fattat beslut om.
Förutom att det minska smittspridning tror vi också att det är ett bra sätt att nå
personer som annars inte gärna söker sig till myndigheter. Förhoppningen är att
skapa ett förtroende som leder missbrukaren ut ur missbruket. Vi tror att det genom
det Nya stan-programmet nu finns utökade möjligheter att förhindra att barn och
ungdomar inleder ett missbruk. På sikt hoppas vi att det innebär att vi i Stockholm
har allt färre människor som räknas till de mest utsatta.
Ordförande! Många människor med funktionsnedsättningar blir ofta isolerade och
ensamma. Vi i Centerpartiet tycker att det måste finnas plats för dem som inte klarar
av arbetsmarknadens hårda krav. Det ska inom staden finnas bra dagligverksamhet
och anpassade jobb. Vi vet att alla kan bidra och vara en del av samhället. Men vill
vi skapa en stad för fria individer får vi heller inte blunda för dem som inte orkar
med eller klarar av den här friheten. För oss centerpartister är individens val och
styrka vägledande. Vi vet att nästan alla människor har förmågan att välja själva.
Ibland behöver några däremot lite hjälp på vägen, men det är individens kraft som
ska styra hjälpen. Varje unik individ ska hanteras efter individens egen förmåga.
Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Anförande nr 7
E w a S a m u e l s s o n (KD): Ordförande, fullmäktige och stockholmare! När
man talar med kända brottmålsadvokater kan de samstämmigt vittna om att många av
de ungdomar som de möter i domstolen kommer från trasiga och trassliga
familjerelationer. Allt för många unga pojkar berättar om avsaknaden av pappor. En
trygg uppväxt är en god grund för ett fungerande vuxenliv. Vi kristdemokrater
fortsätter envetet att påpeka att familjer måste ges förutsättningar att kunna fungera.
Det ska därför vara enkelt att få samhällets stöd om det trasslar till sig, vilket kan
drabba många åtminstone någon gång.
Genom den familjerådgivningspeng som Alliansen infört har köerna kunnat minska
och enskilda familjer har kunnat träffa den familjerådgivare som de önskat. Trygga
familjer ger trygga barn.
En annan förebyggande åtgärder är också att stödja övriga små nära gemenskaper
som grannsamverkan och föreningsliv. Där kan vi lära oss ta ansvar för oss själva
och våra medmänniskor, och där ökar möjligheten att bli sedda. Ett levande,
fungerande föreningsliv, inte minst det ideella, bidrar till att utveckla den inre
kompass som jag tror att de flesta av oss kan tala om att vi har glädje av.
Kommunen har också ett ansvar att vårda samarbetet mellan kommunen och de
sociala företagen, som ofta fyller en väldigt viktig uppgift. Arbetet för att förbättra
staden för personer med funktionsnedsättning samt ökad tillgänglighet kan utvecklas.
Respekt för integriteten och självbestämmandet hos dessa personer kräver att
valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges. Kristdemokraterna vill att det
upprättas tydliga mål och pekas ut konkreta projekt för att bostäder för personer med
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar kommer till stånd. Hänsyn ska
naturligtvis tas till de olika behov som äldre och yngre personer med
funktionsnedsättning har.
En viktig satsning under 2011 är de medel som avsätts för kompetensutveckling av
personal inom området stöd och service. En grundutbildning är en förutsättning för
ökad kvalitet i verksamheten. Det handlar om allt ifrån yrkeskunskap till bemötandefrågor. Just bemötandet är A och O i alla verksamheter, men kanske än viktigare när
det gäller personer som är beroende av stöd och hjälp hela livet. Anhöriga tar inom
detta område, precis som i äldreomsorgen, ett stort ansvar. För att de tydligt ska veta
vilket stöd de kan få av staden ska en anhörigpolicy tas fram. Det nya handikappolitiska programmet med rubriken Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska nu ut på bred remiss i staden.
Till sist vill jag också stryka under handikapprådens roll. De fyller en viktig
funktion, och vi måste ta till oss den kunskap som de kan ge oss genom sitt arbete.
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut!
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Anförande nr 8
E m i l i a B j u g g r e n (S): Ordförande, fullmäktige! När man läser den
borgerliga budgeten känns det som om det är ni som är nöjda. Var finns visionen i er
budget? Var finns satsningarna för att ge stadens unga en bättre framtid? Narkotikamissbruket bland de unga ökar. Andelen fattiga barn i Stockholm är hög.
Barnfamiljer vräks fortfarande.
Jag har en positiv syn på människan. Vi socialdemokrater tror att människor vill göra
rätt för sig och klara sig. Men även med den syn som ni borgerliga visar upp genom
er politik, där ni straffar den enskilda individen om hon inte får arbete eller blir sjuk,
är det för mig fullständigt oförståeligt hur ni kan behandla barn och unga på samma
sätt. Det kan omöjligt vara barns fel att föräldrarna inte kan försörja sig. Ändå tillät
ni 2008 att nästan 17 procent av barnen i Stockholm som växte upp i fattigdom.
I morse kunde man höra på Ekot att antalet barn som lever i familjer som är
långvarigt beroende av ekonomiskt bidrag ökar för femte året i rad.
Socialborgarrådet sade att det inte ska spela någon roll var i staden man växer upp,
men det är inte så politiken förs. I Rinkeby växte över 50 procent av barnen upp
fattigdom 2008. Hur kan ni låta detta ske? Hur ni kan acceptera att vartannat barn i
Rinkeby växer upp i fattigdom? Varför gör ni mer för att hjälpa de här barnen?
De här barnen är också överrepresenterade i brottsstatistiken. Vi ser att de ungdomar
som lagförs för brott är avsevärt fler i socioekonomiskt svaga områden än på andra
platser. Förutom den tragedi som det innebär för den unga personen eller för oss som
är nära dem är det ett otroligt slöseri för samhället. En enda ung person som hamnar i
missbruk eller kriminalitet kan kosta samhället uppemot 2 miljoner kronor per år.
Så även om ni inte är beredda att satsa för de här ungas skull kan ni väl göra det för
samhällets skull. Men i stället väljer ni att skära ned på socialnämndens budget eller,
som i år, att gå med 38 miljoner i vinst. Dessa pengar hade kunnat användas för att
ge barn och unga en andra chans i livet. Fast ni kanske inte ser alla de här
ungdomarna. Vi kommer ju inte från de områden där era väljare bor. Som
socialborgarråd borde det vara en huvuduppgift att minska barnfattigdomen, att se
till att ungdomar får växa upp i trygga miljöer och att inte beröva någon dess
livschanser.
För mig är politikens främsta uppgift att minska strukturella orättvisor och att se till
att alla barn och unga i Stockholm känner hopp inför framtiden och ser fler
möjligheter och färre svårigheter.
Därför vill jag yrka bifall till Socialdemokraternas budgetreservation.
Anförande nr 9
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Fru ordförande! Med anledning av vad
som har sagts vill jag poängtera att vi ser med allvar på att ekonomiskt bistånd ökar
runt om i Sverige, men vi har en något annorlunda utveckling i Stockholm. Det har
vi mycket tack vare den goda arbetsmarknad som vi har haft trots krisen. Nu kan vi
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också se att mellan 2008 och 2009 minskade andelen barn som växer upp i familjer
med ekonomiskt bistånd. Det är väldigt glädjande.
Men utmaningen ligger fast. Nu jobbar vi med att flera unga ska få tillgång till en
god utbildning i skolan, sommarjobb, visstidsanställning för långtidsarbetslösa unga
och ungdomsanställningar. Vi anser att det är genom en god utbildning och genom
att få in en fot på arbetsmarknaden som vi kan bryta det utanförskap som vi ser. Det
är egentligen bara genom att allt fler får arbete som vi kan minska det ekonomiska
biståndet på sikt. Det arbetar vi väldigt aktivt med. Jag måste säga att det också har
lett till goda resultat i Stockholm trots den kris som man har gått igenom inte bara i
Sverige utan även i resten av världen.
Anförande nr 10
E m i l i a B j u g g r e n (S): Jag ser mycket fram emot eftermiddagens
skoldebatt. Jag tror att det stämmer att skolan är otrolig viktig för att ge de här
barnen en chans. Tyvärr kan vi se att skolorna blir eftersatta i samma områden, vilket
innebär att barnen inte får den chans i livet som jag tycker att alla barn förtjänar.
Anförande nr 11
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Du tar upp en jätteviktig fråga och ett väldigt
viktigt problem. Det är därför som vi jobbar så intensivt med den här frågan. Pengar
löser inte alla problem. Det tror ju ni på er sida. Det som har hänt under de senaste
åren, och då tänker jag på Rinkeby-Kista som du tar upp, gäller också SpångaTensta. I det området förekommer det oerhört mycket jobb med de här ungdomarna.
Det är ju jobb man vill ha. Det gäller både föräldrarna och dessa ungdomar. De
insatser som finns, där man jobbar tillsammans med föreningsliv, föräldrar och
ungdomarna själva, har gjort att det har hänt väldigt mycket. Det är väldigt många av
de här ungdomarna som har fått jobb. Alla ungdomar i Spånga-Tensta som sökte
sommarjobb fick det också. 650 ungdomar fick sommarjobb under sommaren. Så var
det aldrig på er tid.
Anförande nr 12
E m i l i a B j u g g r e n (S): Det gläder mig att ni uttalar ambitionen att ni vill
satsa på de här barnen. Sommarjobb är en otroligt viktig del i det. Vi vill också att
staden ska ansvara för att alla barn i Stockholm får sommarjobb. Pengar löser inte
alla problem, men vi kan inte vara nöjda så länge hälften av barnen i Rinkeby växer
upp i fattigdom. Kan man göra fler insatser för att deras föräldrar ska få en drägligare
tillvaro, vilket också gynnar de här barnen, tycker jag att man måste göra det.
Anförande nr 13
K a r i n R å g s j ö (V): Ordförande, ledamöter, åhörare! Jag tänker prata lite om
sprututbyte. Jag hade hoppats slippa göra det, men nu kommer jag att göra det ändå.
Det behövs en hälsopolitik som är riktad till de mest utsatta. Birgitta Rydberg i
landstinget undrar varför vi inte har biträtt ansökan till Socialstyrelsen. När det gäller
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det beslut som vi ska fatta i kväll ser jag att ni redan har svarat att det ska skickas ut
på remiss till berörda organ. Jag vet inte om ni har läst den utredning som landstinget
gjorde. Det var en ganska gedigen utredning.
Jag blir väldigt orolig. Frågan om sprututbyte har debatterats i 20 år. Det har varit en
väldigt hetsig debatt som också har handlat mycket om myter och moral och inte om
hälsopolitik. Personer som får hepatit och hiv får en kronisk sjukdom som de har
kvar om även om de avslutar sitt missbruk. Det är väldigt många hemlösa i den här
staden som har hiv och som absolut inte får den hjälp de behöver. Det hoppas jag att
ni alla vet om. De får inte ens hjälp att ta sina bromsmediciner. Så ser läget ut i
Stockholm i dag 2010.
Sedan 2006 finns det möjligheter för alla landsting att ansöka om sprututbyte.
Socialstyrelsens riktlinjer för detta är väldigt restriktiva. Sprututbyte innebär inte att
man ska stå och dela ut sprutor i tunnelbanan, utan det ska ske på mottagningar typ
sådana som man har i Finland. Där kan man bedriva en större verksamhet som riktar
sig till missbrukare. Det handlar också om information, motiverande samtal, hälsa
och det en missbrukare behöver. De flesta missbrukare i den här staden, pratar om
8 000 injektionsmissbrukare, är ganska nedkörda både psykiskt och fysiskt. Jag hade
hoppats att den här frågan var på rull nu 2010.
Efter ett avslutat missbruk ska man inte bli straffad för att man har hepatit och hiv.
För varje månad som går riskerar vi att få in mer hiv och hepatit i den här gruppen.
Det här är en oerhört viktigt hälsofråga. Det här är ingen narkotikapolitisk fråga vill
jag vidhålla. Det här handlar om hälsa för alla. Som ni vet finns det en central
rättighet i de mänskliga rättigheterna, nämligen allas rätt att åtnjuta bästa möjliga
fysiska och psykiska hälsa. Det här gäller också injektionsmissbrukare och de mest
utsatta, och så är det inte i den här staden.
Det hade varit en lätt match för er att få i väg detta. Jag tycker att det är trist att
svaret från er kommer nu. Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna och
eventuella moderater som tycker att det är viktigt med hälsa för
injektionsmissbrukare hade möjligheter att biträda den här ansökan ganska raskt. Jag
tycker att det är trist att ni inte tar den chansen. Det här handlar om allas rätt till
hälsa. Så är det. Vi har segat i den här frågan i 20 år. Den ska skickas ut till andra
organ. Frågan är ju utredd på längden och tvären. Fråga de forskare som arbetar med
den här frågan world wide.
Anförande nr 14
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Du har talat dig varm för varför det är så
viktigt med sprututbyte, Karin. Jag håller med om de delarna av ditt anförande. Det
var många delar i anförandet som jag kanske inte håller med om, men just det håller
jag med om. Det är ingen hemlighet att Folkpartiet länge har varit för sprututbyte här
i staden. Ni hade ju också chansen och drev frågan under den tid som ni hade
makten. Det här är en komplicerad fråga. Vi har aldrig svävat på målet här i staden,
vilket det finns andra, även på er sida, som har gjort.

Yttranden 2010-11-25 § 3

36

Du säger: Ni kunde ha gjort någonting nu. Utredningen är klar. Den är jättebra. Jag
har också velat skynda på den här frågan och lagt en skrivelse i kommunstyrelsen i
juni. Vi ska inte göra en utredning igen, men det handlar om stockholmarna och hur
vi bäst ska genomföra detta. Nu handlar det om det praktiska arbetet, och det är just
det som en remiss ska handla om. Var ska det finnas? Hur ska det se ut? Vilka ska
vara involverade i vår stad? Det är det viktiga. Du vet också att det här är en känslig
fråga, och det måste bli rätt.
Anförande nr 15
K a r i n R å g s j ö (V): Ja, det här måste absolut bli rätt. Den här frågan röstades
till slut igenom i landstinget på grund av att Birgitta Rydberg vände på klacken,
vilket var väldigt bra av henne. Med tanke på detta borde man ha kommit längre. För
varje månad som går riskerar injektionsmissbrukare att få hiv och hepatit. Det är
livslånga sjukdomar. Det är en tragedi för individen. Det kostar oerhört mycket för
samhället. Jag tycker att det är trist att vi fortfarande pratar sprututbyte i Stockholm
2010. Det här ska ut på remiss. Man tycker olika. Man skulle ha kunnat forcera det
här lite. Frågan är så viktig för dem det gäller. Den här frågan skär genom alla
partier. Det vet vi. Inom alla partier finns det motståndare som säger att öppnar man
för sprututbyte kommer också fler att börja använda narkotika. Många myter är i
svang. Jag tycker att man ska ha detta som evidens och titta på de utredningar som
finns, lyssna på WHO och Unaids. Det finns så många som står bakom det här i
världen.
Anförande nr 16
E w a S a m u e l s s o n (KD): Ordförande, fullmäktige! Vi är helt överens, precis
som du säger, om att det här är en knepig fråga. Själv har jag våndats inför den och
fungerat mycket fram och tillbaka, men när jag för ett antal år sedan hörde en
radiointervju med en kvinna som hade varit en grav narkotikamissbrukare och som
hade lyckats göra sig fri men som hade kvar sin hepatit kände jag att det var en
hälsofråga och att vi måste lyfta fram den på det sättet. Därför har vi i Kristdemokraterna också tagit ställning för detta med sprututbyte. Det är min förhoppning att det
här inte ska bli en långbänk till. Vi måste komma till skott och komma överens. Det
finns en så bred majoritet i den här frågan. Jag ser fram emot ett beslut där vi kan
vara tydliga. Det måste bli rätt, precis som Ann-Katrin sade. Vi ska känna att vi är
överens och att det känns rätt i den här frågan.
Anförande nr 17
K a r i n R å g s j ö (V): Jag vädjar verkligen till Kristdemokraterna, Folkpartiet
och Centerpartiet att forcera fram den här frågan. Det är en oerhört viktig fråga.
Moderaterna har ställt sig utanför, men inte alla. Maria Abrahamsson har drivit den
här frågan. Hon har vänt fokus i den här frågan. Det finns ett antal moderater som
också tycker att det här är en viktig hälsopolitisk fråga. Jag har haft kontakt med
dem. Vi i den här salen diskuterar inte diabetes till exempel. Det här är en
hälsopolitisk fråga. Det finns så mycket forskning om den här frågan utomlands. Det
finns organ som driver den utomlands. Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet,
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Smittskyddsinstitutet och alla de som arbetar med frågan vetenskapligt är för
sprututbyte. De som är emot för fram argument som är väldigt moraliska och som
också är lite mytifierade. Vi ska inte hamna i det träsket. Det här ska vi se på strikt
vetenskapligt. Jag vädjar till er att se till att det här blir genomfört i Stockholm
snabbt som attan.
Anförande nr 18
S t e f a n N i l s s o n (MP): Tack för ditt anförande, Karin. Vi i Miljöpartiet
instämmer helt. Det är trist att den här frågan har dragits i långbänk. EU och FN
förespråkar sprututbyte som en del av en bra politik mot missbruket. Forskning visar
också att det inte ökar missbruket på något sätt att införa ett sådant här program. Det
är också glädjande att höra Kristdemokraterna och Folkpartiet. Jag vet att Centern
har gjort ett ställningstagande efter en process och förespråkar detta. Jag ser nu fram
emot när ni i Vänstern, vi i Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Centern kör över Moderaterna i vår i den här frågan.
Anförande nr 19
K a r i n R å g s j ö (V): Jag tänker inte kommentera det mer än att jag håller med
dig fullständigt, Stefan.
Anförande nr 20
S t i n a B e n g t s s o n (C): Det är faktiskt rätt härligt att vara överens med
vänsterpartister för en gångs skull. Den här frågan är viktig, och Centerpartiet har
drivit den under flera år. Det vet ni också. Jag har redogjort för vår inställning i mitt
anförande, och jag vill hänvisa till precis det som Ann-Katrin Åslund sade, nämligen
att för oss handlar det inte om huruvida det blir av eller inte, utan det handlar om att
göra det på ett bra sätt för Stockholms stad så att det blir helt rätt och långsiktigt
fungerande. Det kommer Centerpartiet att driva.
Anförande nr 21
K a r i n R å g s j ö (V): Det gläder mig att höra. Jag vädjar till er en gång till. Det
stora partiet har sagt nej i den här frågan, men tillsammans är vi så många att vi kan
driva igenom den. Det ska vi göra för de 8 000 injektionsmissbrukare som riskerar
att få hiv och hepatit i dag.
Anförande nr 22
M a r i e L j u n g b e r g S c h ö t t (M): Ordförande, ledamöter och Karin! Det
är ingen hemlighet att vi moderater har varit väldigt negativa till sprututbyte. Vi
tycker att vi ska titta på de utredningar som har gjorts. Vi ska se hur vi på bästa sätt
kan hjälpa narkomaner. Det handlar om att slippa riskera att bli smittade av hiv eller
andra sjukdomar om man är injektionsmissbrukare men också om att bli fri från sitt
missbruk. Det är egentligen det alldeles primära. Vi tycker inte heller att vi ska
forcera en sådan här fråga. Det är otroligt viktigt att vi verkligen ser till att vi har alla
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med oss i det beslut som vi kommer fram till. Då måste vi börja med att fråga hur det
ser ut stadsdelsnämnderna. Vad tycker de?
I lagstiftningen finns det krav på att landstinget, innan ett eventuellt sprututbyte
införs, också har lyssnat på vad kommunerna vill. Du pratade själv om att unga i dag
använder mer narkotika än vad de gjorde förut. I Finland, där sprututbyte har funnits,
har det där lett till att väldigt många fler unga har hamnat i narkotikamissbruk. Det
vill vi inte medverka till. Därför vill vi att vi verkligen vet vad vi gör innan vi
eventuellt inför ett sprututbytesprogram.
Anförande nr 23
K a r i n R å g s j ö (V): Att det skulle öka ungdomsnarkomanin är en av de myter
som ni på er sida sprider. I Finland har dessa mottagningar, som är lagstiftade,
öppnat dörren för väldigt många unga människor. Därför kan det se ut som att
missbruket har ökat. I Stockholm har vi ett väldigt dolt missbruk bland ungdomar
med tanke på antalet ungdomar som använder narkotika regelbundet. Det kanske ni
skulle titta på i er budget.
Tittar man på Finland och på forskningen finns det inte någonstans en forskare som
säger att detta skulle leda till att fler började använda narkotika. Vad finnarna har
gjort som inte vi har lyckats med är att öppna dörren för väldigt många unga
missbrukare.
Vi har ingen koll på de unga missbrukarna i Stockholm i dag. Detta är en fråga som
borde diskuteras.
Anförande nr 24
M o n i k a L i n d h (S): Ordförande, ledamöter! Jag hade tänkt tala om barnfattigdom. Jag hade också tänkt tala om de brister i sociala investeringar som vi ser i
den borgerliga budgeten. När Stockholm växer som en gyllene liten sol är vi alla
väldigt glada, men bakom finns också en annan utveckling. Vi ser också att alla goda
mynt har en baksida. Vi vet genom forskningen, vi vet genom vår egen praktik och
vi vet genom historien att det går väldigt bra för de allra flesta barn och ungdomar
om de har bra skolor, bra föräldrar och bra villkor i övrigt i vardagen.
Vi vet också att 20–30 procent behöver extra stöd någon gång under sin uppväxt. Det
är ganska enkla insatser. Vi vet att 2–3 procent av barnen behöver omfattande och
specialiserat stöd. Vi vet från vår egen BUSS-utredning att hela det sociala området
för barn och ungdomar är gravt underfinansierat. Vi vet att när befolkningen ökar
med 1 586 0–5-åringar och 1 971 6–15-åringar nästa år så kommer det att behövas
mer av sociala insatser, och då måste man titta på, precis som när man tittar på vägar,
trafik och bostäder, hur vi kan beräkna insatserna och dimensionera dem efter de
sociala behov som vi också ser i denna utveckling.
Detta saknas i er budget. Ni för inga resonemang kring detta, och ni anslår inga
pengar till sociala investeringar.
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Sedan 2008 har det skett ungefär 10-procentiga neddragningar ute i stadsdelarna,
samtidigt som befolkningen växer och behoven ökar. De reella bristerna är alltså
mycket större än 10 procent.
Barn och ungdomar behöver bra metoder, bra samverkan bland de vuxna, bra
insatser och goda investeringar i en socialt trygg och säker uppväxt. Man behöver
tidigt stöd snabbt, och man behöver kvalificerade insatser den dag det behövs. I er
budget är det mycket snack och lite verkstad. De hållbara metoderna ger man inga
möjligheter att utveckla. Talet om metoder möts inte av några resurser. Talet om
tidiga insatser möts inte av några resurser. Talet om kvalificerade insatser möts inte
heller av några resurser.
Det enda man säger ute i stadsdelarna nu när man sitter och räknar på den nya
budgeten är, enligt samstämmiga uppgifter, att färre kommer att få hjälp.
Anförande nr 25
J o n a s N i l s s o n (M): Fru ordförande! Under den förrförra mandatperioden
förtidspensionerades ungefär 15 personer om dagen. Under den förra
mandatperioden hjälpte vi tillbaka ungefär 15 personer per dag till arbete.
Stockholms stad ska naturligtvis ha en hel bukett av kortsiktiga hjälpmedel och
verktyg för att hjälpa folk tillbaka, men det långsiktiga är naturligtvis mycket
viktigare. På en mandatperiod kan man nämligen komma tillbaka till en situation, där
ni förtidspensionerade 15 personer om dagen, i stället för att ha en situation som i
dag, där vi hjälper tillbaka 15 personer till egen försörjning.
Det är farligt att inte ha någon långsiktig politik. Ni kan ju titta er omkring i Sverige.
Åk ned till Göteborg och titta! Där har man ökat socialbidragen i stället för att sänka
dem med en halv miljard kronor. Titta på Göteborg där man har ökat dem med 20
procent och prata med dem om hur det känns och hur mycket utrymme man har för
konstruktiva saker när socialbidragen trycker ut allt annat!
Tipsa dem om Stockholmspolitik i stället, så skulle det bli mycket bättre i Göteborg
också. Det skulle vara mer konstruktivt.
Anförande nr 26
M o n i k a L i n d h (S): Det var ett mothugg som var ganska off, måste jag säga.
Långsiktigheten i era insatser för barn och unga inom socialtjänsten, om vi går
tillbaka till BUSS-utredningen som ni själva har gjort, handlar ju om att hela det
området är underfinansierat, samtidigt som ni gör ytterligare neddragningar. Det lilla
tillskott på 25 miljoner som ni gör äts upp bara av befolkningsökningen och
problemökningen. Det håller alltså inte.
Det är förstås jättebra att folk är ute i jobb. Det är ju grunden för att barn också ska
ha en trygg och säker uppväxt, men er långsiktiga politik för barn och unga har
havererat.
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Anförande nr 27
S t e f a n N i l s s o n (MP): Ordförande, fullmäktige! Som jag nämnde i mitt
huvudanförande kräver Stockholms hemlöshetssituation nytänkande och krafttag.
Antalet hemlösa i Stockholm har varit omkring 3 000 personer under flera år, och det
är uppenbart att det nuvarande sättet att jobba inte leder till att antalet människor som
lever i hemlöshet minskar.
Jag har två frågor till den moderatledda majoriteten. Anser ni att resultaten av den
nuvarande hemlöshetspolitiken är tillfredsställande? Om inte, vad vill ni göra för att
åstadkomma en rejäl förändring?
Ni talar en del om housing first men har bara tagit fram 15 lägenheter. Det är
uppenbart att ni egentligen inte vågar tro på den här modellen utan att det är ett litet
komplement.
För oss är det här en princip som vi nu kan ställa oss bakom politiskt. Forskningen
visar tydligt att det fungerar. Det är effektivare än trappstegsmodellen. Det handlar
också om att bostad är en grundläggande rättighet. Precis som mat, kläder och
utbildning ska man se en fast bostad som en sådan rättighet.
Vi tror att en rejäl politisk vilja kan skapa en förändring och en rejäl minskning av
hemlösheten, och vi har tagit fram ett konkret program i nio punkter som vi
presenterade i somras för att införa en fast bostad först i Stockholm. En viktig del i
det förslaget är att Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem överlämnar ett fast antal lägenheter per bolag och år till Stiftelsen Hotellhem som blir
hyresvärd för bostäderna, till exempel 100 lägenheter per år och bolag. Lägenheterna
ska var utspridda över staden, det vill säga integrerade med övriga lägenheter i
bolagens bestånd så att det inte uppstår någon segregation.
Vi kan lösa bostadsförsörjningen för dem som nu är utestängda från bostadsmarknaden, men då måste vi se sanningen i vitögat: De flesta som lever i hemlöshet är
hemlösa eftersom de är utestängda från bostadsmarknaden på grund av skulder,
betalningsanmärkningar eller tidigare vräkningar. Vi måste därför ta bort dessa
hinder för människor att få en fast bostad, och vi har utformat ett konkret förslag för
att göra just det.
Bifall till Miljöpartiets förslag till budget!
Anförande nr 28
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Fru ordförande! Tack, Stefan Nilsson! Jag
tror att vi delar en hel del idéer, och jag är också glad för det stöd som du visar för
vårt initiativ under den förra mandatperioden med Bostad först.
Anledningen till att det är just 15 personer är att vi tycker att det är viktigt att mäta
resultatet av de insatser vi gör och att vi får kunskap: Gör vi på rätt sätt? Det är
precis det vi gör med Bostad först. Vi låter forskningen visa om det här leder rätt och
om vi gör rätt saker. Det ska genomsyra hela vårt arbete, för arbetet mot hemlöshet
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handlar inte bara om ökade resurser. Det handlar om att fråga som om vi gör rätt och
om detta leder fram till en minskad hemlöshet.
Det finns mycket som vi kan samarbeta kring, till exempel tillsammans med
Stiftelsen Hotellhem, och vi gör stora insatser med hemlöshetsjour och
träningslägenheter. Vi ser också att hemlösheten år för år har minskat, men när det
kommer till gruppen unga finns det fortfarande utmaningar kvar. Vi har projekt som
har inletts, och vi kommer att fortsätta arbeta med just denna grupp.
Jag ser fram emot ett samarbete i de här frågorna!
Anförande nr 29
S t e f a n N i l s s o n (MP): Jag tackar för den positiva attityden, men jag vill
ändå peka på att det viktigaste skälet till att hemlösheten är så stor är just de spärrar
som finns för människor att få ett fast kontrakt. Vi anser att alla människor, även om
man har missbruksproblem eller psykisk problematik, har rätt till en fast bostad.
Det behöver inte forskas mer i Stockholm på detta, utan man kan införa den här
principen.
Vad man måste bli bra på är naturligtvis det individuellt utformade stödet som kan se
väldigt olika ut för olika personer. Jag vill ändå peka på att väldigt många hemlösa
inte har missbruksproblem eller psykiska problem, utan de är helt enkelt utestängda
på grund av tidigare försyndelser i livet. Vi måste ta bort den typ av spärrar som
finns. Vi har utformat en modell för hur man kan göra det så att vi kan minska
hemlösheten radikalt.
Anförande nr 30
E w a S a m u e l s s o n (KD): Hemlöshetsfrågan tror jag också är en av de frågor
som vi måste samarbeta brett kring, i samförstånd. Det är ingen här som kan stå och
säga att det är positivt med 3 000 hemlösa.
Jag hörde någon som har jobbat väldigt mycket med hemlöshet tidigare som menade
att man måste satsa i båda ändar, både se till att det inte kommer in nya unga
hemlösa, men också se till att de äldre hemlösa snabbt får stöd och hjälp. Där handlar
det naturligtvis ibland om äldreboenden också för just äldre hemlösa personer.
Precis som borgarrådet sade här är den satsning som vi kan göra med Stiftelsen
Hotellhem just när det gäller unga är oerhört viktig, men jag tror också att vi ska vara
beredda på att öka takten när det gäller tanken på Bostad först då vi nu ser att det kan
ha väldigt positiva effekter. Där har man i Finland på ett mycket tidigare stadium
kommit överens med många fler privata husägare redan från början i
bostadsområdena att de skulle ha lägenheter till hands för att minska hemlösheten.
Jag ser fram emot att vi ska kunna komma överens och jobba över gränserna i den
här frågan.
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Anförande nr 31
S t e f a n N i l s s o n (MP): Det finns ett par länder i Europa som anser att frågan
är helt färdigutredd och som har infört rätten till en fast bostad för alla i
lagstiftningen. Det är Skottland och Frankrike. Det fasas in successivt, men det är
just när det gäller principen, att ta bort de här spärrarna, som jag tycker att ni är
väldigt otydliga. Jag tror att det är avsiktligt, för ni vet helt enkelt inte riktigt vad ni
tycker.
Väldigt många hemlösa flyttar runt i tillfälliga boendelösningar och har ett arbete.
Men de blir successivt utslagna, eftersom de lever under så stor stress. Det är just de
här spärrarna, att inte få ett fast kontrakt, som vi måste börja med att ta bort. När vi
har gjort det har vi kommit en väldigt lång väg.
Anförande nr 32
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Stefan, jag tror att vi alla här i salen är eniga
om att det är bra med bostad först, men det finns ju också en fara när alla sjunger en
metods lov. Jag vet till exempel att i Spånga-Tensta, där vi har lägenheter, har man
just skrivit på kontraktet för den första, så det är ändå i sin linda på något sätt.
Du säger så här, nu på sluttampen när jag lyssnade, att det ska fasas in, och det är väl
just det som är det viktiga. Man kan inte bara helt plötsligt springa på alla bollar för
att man tror att man har sett ljuset och att det räcker med att fixa fram lite lägenheter.
Det krävs så mycket mer, så mycket stöd.
Jag skulle också vilja lägga till en sak. Du säger att i vissa länder finns det
lagstiftning. Ja – i England och Skottland är det lagstiftat för hemlösa som har barn,
den kategorin, men inte för alla hemlösa. Så det finns en bit kvar där också.
Anförande nr 33
S t e f a n N i l s s o n (MP): När jag sade ”fasa in” så menade jag lagstiftningen i
Skottland och Frankrike eftersom det handlar om att man ålägger kommunerna att
erbjuda fasta kontrakt. Jag tycker personligen, och jag har skrivit det i en
debattartikel tidigare i år tillsammans med Yvonne Ruwaida och Gustav Fridolin, att
man borde införa en lagstiftning i Sverige som innebär att kommunerna måste
erbjuda fasta kontrakt.
Vi har tagit fasta på det själva och utformat en modell för att införa det i Stockholm,
och jag vill återigen peka på att när vi talar om hemlöshet så menar vi inte bara de
här 400 som sover i trappuppgångar eller utomhus, utan vi talar om ytterligare 2 500
personer som också är hemlösa. En del av dem kommer att slås ut och bli uteliggare
med tiden om vi inte tar bort de spärrar som gör att de slås ut helt och hållet. Det gör
man väldigt lätt om man inte har en fast bostad.
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Anförande nr 34
I s a b e l S m e d b e r g - P a l m q v i s t (FP): Ordförande, fullmäktige! Både
svensk och internationell forskning visar att barn som har varit familjehemsplacerade
i mycket högre omfattning än andra barn riskerar att drabbas av ohälsa, arbetslöshet
och bidragsberoende i vuxen ålder. För dessa barn är utbildning en särskilt viktig
skyddsfaktor. Det är tydligt och kanske självklart att goda utbildningsresultat
förbättrar framtidsutsikterna för dessa utsatta barn.
I Stockholm vårdades 1 829 barn under 2009 utanför sitt eget hem. De bodde i stället
i familjehem, i hvb-hem eller på institution. I Bromma stadsdelsnämnd, där jag har
mitt perspektiv ifrån, omhändertog vi 76 barn undre 2009 med stöd av
socialtjänstlagen och LVU. Totalt vårdades 16 000 barn i Sverige under 2009 av
socialtjänsten. 5 000 av de här barnen for så illa i det egna hemmet att samhället var
tvunget att med tvång ta över ansvaret för dem med stöd av LVU. Årligen lägger
Sverige ned 13 miljarder kronor på socialtjänstens vård av barn.
När vi omhändertar barn innebär det att samhället tar på sig ett ansvar som förälder –
en förälder som förväntas ge barnet trygghet, omvårdnad och möjlighet till
utbildning. Tyvärr är inte samhället alltid den där goda föräldern när det kommer just
till utbildning. En rad granskningar visar på stora brister i barnen skolgång, brister
som kan härledas långt tillbaka i tiden. Varannan pojke och var tredje flicka som
växer upp i familjehemsvård hamnar i gruppen med allra lägsta betyg i årskurs 9
enligt Socialstyrelsens rapport 2010.
När det gäller hvb-hemmens grundskoleverksamhet genomförde Skolinspektionen i
vintras en granskning som också visar på stora brister. Eleverna får i många fall bara
undervisning i ett fåtal ämnen eller bara under enstaka timmar per dag. Det var
faktiskt så att bara ett av 31 granskade hvb-hem som tillgodosåg barnens utbildningsbehov.
Stockholms stad kommer mot den bakgrunden att ställa höga krav på placerade barns
skolgång och se över barnens möjligheter till bra utbildning genom att alla barn som
placeras ska genomgå en skolpsykologisk och pedagogisk utredning. Endast de
familjehem och hvb-hem som har ett avtal med en skola ska kunna ta emot omhändertagna barn. Slutligen ska rektorer i ett mycket tidigare skede ta del av skolplaneringen.
Som samhällsförälder är det faktiskt vår plikt att ge dessa utsatta barn en möjlighet
till en bättre framtid. Jag yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag!
Anförande nr 35
K a r i n R å g s j ö (V): Jag tycker att Isabel tar upp en väldigt viktig fråga. De
barn som är placerade är en oerhört viktig målgrupp på olika sätt, eftersom det
faktiskt är vi som tar över ansvaret.
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Problemet är att vi hittar dessa barn och ungdomar så sent. Det kan man se. Många
som placeras har redan varit med om väldigt traumatiska saker, och har man då blivit
16 år är det svårt att reparera.
Därför undrar jag varför ni inte har sett över systemet. BUSS-utredningen visade att
det fattades ungefär 100 miljoner i hela systemet för barn som var inom
socialtjänsten. De medlen fick man ihop genom att ta från andra områden.
Jag undrar varför ni inte har lagt lite mer krut på att lägga in mer pengar för den här
målgruppen, just efter BUSS-utredningen som var en väldigt bra utredning som Ulf
Kristersson initierade. Det är ju inte bara metoder som fattas utan också resurser. Det
kan man se i stadsdelarna.
Anförande nr 36
I s a b e l S m e d b e r g - P a l m q v i s t (FP): Absolut är resurser en viktig
faktor. Men jag kan bara prata utifrån mitt perspektiv i Bromma stadsdelsnämnd, och
där har vi sett med bekymmer just på var anmälningarna kommer ifrån. Det kommer
väldigt få anmälningar exempelvis från förskolan.
I den verksamhet vi har just nu jobbar vi med att försöka hitta de här barnen i
förskolan i ett tidigare skede. Under föregående år har vi hela tiden gått igenom varje
anmälning för att se var de kommer ifrån. Vi ser nu att det är mycket få anmälningar
från förskolan, vilket vi ser som ett väldigt stort bekymmer, och nu ska vi försöka
hitta åtgärder för att finna möjligheter att få fler anmälningar därifrån. Jag tror att vi
kommer att kunna göra det inom ramen för den verksamhetsbudget vi har för det här
året.
Anförande nr 37
J a c k i e N y l a n d e r (V): Ordförande, fullmäktige! Det är lite spretigt ibland.
Jag kan bara säga så här, lite kort, om sprutbytet: En gång var sprutorna fria. Men det
var inte så att folk började knarka mindre när man förbjöd de fria sprutorna. Det som
hände var att vi som använde sprutor på den tiden blev jättesjuka och hade en lång
väg tillbaka. Det hade varit kul att få vara frisk när vi lade av.
Men det var inte det jag skulle prata så mycket om, utan det var mer det här om
frivilligorganisationerna som jag är väldigt aktiv inom och det här med kooperativen
som vi försöker starta. Jag har ju varit med och startat Basta som några av er vet. Nu
håller jag på med någonting som heter Tjyvgods där vi också har lägenheter och
slussar ut folk och liknande,
Där ser jag en fara i att man lägger ut mer och mer på frivilligorganisationerna,
medan socialtjänsten inte tar det stora ansvar som de borde göra när det gäller
missbruksfrågorna. Folk bollas faktiskt rätt mycket hit och dit. Det har blivit så att
frivilligorganisationerna många gånger får bli en andra handens socialförvaltning,
där de får ta strid med socialsekreterare om placeringar, diskussioner om boenden
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och liknande. Men det är egentligen inte frivilligorganisationernas uppgift. De ska
vara mer stödjande – de ska inte ta strid med handläggarna. Jag tycker att det är lite
tråkigt att det har tagit den utvecklingen.
Man har också skurit i budgeten till frivilligorganisationerna, samtidigt som man
gärna vill lägga ut det. Det tycker jag är ett märkligt sätt att driva stadens verksamhet
på, plus att man skär även i sin egen socialbudget.
Anförande nr 38
Jonas
Nilsson
(M): Jag skulle inte alls vilja säga att
frivilligorganisationerna är en andra sortens verksamheter på något sätt. Det är
faktiskt så att vi har närmare 100 organisationer som finns med i systemet av
frivilligverksamheter. Det är inte bara en liten restpost, utan det här arbetat går
sammanlagt på 125 miljoner. Just till frivilligorganisationerna går det 58 miljoner
kronor. Till socialtjänsten går det ytterligare 32 miljoner, och det är bland annat 5
miljoner till Frälsningsarmén, Stadsmissionen 4,6 miljoner, kvinnohärbärgen,
Stadsmissionen 2,7 miljoner och Stiftelsen Hotellhem 17 miljoner.
Det är väldigt mycket pengar, och det är väldigt bra, för det gör att vi inte lägger
allting i samma korg. Det finns en stor poäng i att vi har många verksamheter där vi
ser vad som funkar bra och vad som funkar dåligt, för då kan man omfamna det som
fungerar bra och satsa ännu mer på det medan man prioriterar bort det som inte
fungerar.
Anförande nr 39
J a c k i e N y l a n d e r (V): Vi har suttit här tillsammans, och du vet lika väl
som jag att vi det sista halvåret här sade nej till alla frivilligorganisationer på grund
av att det inte fanns några pengar. Men helt plötsligt hittade ni 15 miljoner som ni
gav till Bostad först, ett helt horribelt sätt att handskas med saker. Var låg de
pengarna någonstans? Det kan man undra. Där har ni suttit och skrikit nej i ett
halvår, och sedan helt plötsligt hittar man 15 miljoner. Hade du dem på ett eget
konto, eller?
Anförande nr 40
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Jackie, jag tycker att du tar upp jättebra saker
när det handlar om sociala kooperativ som jag vet att du är väldigt aktiv i. Ewa
Samuelsson talade också om sociala kooperativ. Jag tycker att det är någonting som
vi måste jobba ännu mer med i framtiden.
Sedan tar du upp en annan fråga som handlar om att frivilligorganisationerna ofta får
vara dem som tar kontakt med socialtjänsten och förhandlar och så. Det stödet ser du
som ett problem.
Men så har det varit väldigt länge. När jag satt i socialtjänstnämnden för över fyra år
sedan, då när man pratade med Convictus och Stadsmissionen och andra så var det
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just det som man tog upp, att man fick hjälpa många att föra fram argumenten och att
det fanns problem i kontakten med socialtjänsten. Där måste det alltså bli bättre, men
det är ingen ny fråga. Den är heller inte alldeles enkel, för det handlar om individer.
Anförande nr 41
J a c k i e N y l a n d e r (V): Enkla frågor – ibland kan man ju undra. Det kan
handla om folk som sitter på kåken i fyra år eller tre år eller sex år, och socialen har
inte ens en gång vett att säga till de här människorna att ställa sig i bostadskö, utan
när de muckar sitter de där på socialförvaltningen med öppen mun och ser ut som
fågelholkar: Oj, var kom du ifrån?
Det är sådana här enkla små grejor som går att göra. Jag tog emot en kille häromdagen. Tolv år har han suttit inne. Socialen visste ingenting. Ingen visste någonting. Det
är lite ruskigt ibland hur det funkar, och det beror ju på resurser. En socionom i dag
är inte värd ett dugg. Det var ett fint jobb en gång i tiden. Det var ett bra yrke. Det
var fantastiska människor. I dag går de på knäna och har vissnat. Det vet ju du också.
Anförande nr 42
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Ordförande, fullmäktige, kära stockholmare! Jag tänkte ta tillfället i akt och säga ett par ord till innan den här debatten är
över.
För mig ska Stockholm vara en trygg stad för alla – en stad som ger stöd, omsorg och
service av hög kvalitet. Därför är det så viktigt med tydliga och höga ambitioner som
går att mäta och följa upp.
Stockholm ska vara en stad där människor kan växa och få ta ansvar, samtidigt som
stödet ska finnas där i de fall svårigheter uppstår.
Budgeten för 2011 är ett avstamp inför de kommande fyra åren. Vår ambition är att
Stockholm ska utvecklas till en stad i världsklass, och för att lyckas med det måste
vägarna blir fler till arbete, utbildning och för en meningsfull vardag.
Stockholm ska också vara en trygg plats att växa upp på. Det är viktigt att Stockholms stads socialpolitik upplevs som modern och i tiden, för i dag är det vanligare
att unga människor efter skolan träffar kompisar på nätet än i verkliga livet.
Samtidigt ser vi också en utveckling på nätet där alltmer av försäljning av narkotika
och alkohol läggs ut och där också filmer på sexuella övergrepp läggs ut på nätet. Vi
kan se att hot och trakasserier förföljer unga människor från klassrummen och
skolkorridorerna ända in i barnrummet.
Vi har i dag platser som är fulla av ungdomar men där det saknas vuxna. Det här
måste vi börja förändra. För mig som nyblivet socialborgarråd är det min målsättning
att vi efter den här mandatperioden ser att det är lika naturligt att nätvandra som att
nattvandra.
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För att skapa en stad för alla är det viktigt att se till hela befolkningen. Det gäller inte
minst en ökad efterfrågan på valfrihet som vi möter. Nästa naturliga steg inom den
valfrihetsresa vi har påbörjat är därför valfrihet inom socialpsykiatrin som vi
påbörjar under mandatperioden.
En stad för alla innebär också att vi ska förbättra arbetet med tillgängligheter. Årets
budget tycker jag har en tydlig prioritering av just tillgänglighet. Vi satsar över 200
miljoner kronor på funktionsnedsatta. Vi utbildar också personal som arbetar med de
funktionsnedsatta för att det ska bli ett bättre bemötande.
Vi ligger i världsklass och i framkant när det gäller forskning. Även inom det
socialpolitiska området måste vi satsa på detta, och därför ökar vi anslagen till
forskningen från 5 till 10 miljoner kronor.
Avslutningsvis är det viktigt att fortsätta lyfta upp de prioriteringar vi nu lagt fast i
årets budget med fokus på hemlöshet. Där har vi tidigare nämnt allt ifrån hemlöshetsjourer till metoder som Bostad först till arbetet med att bryta ungas hemlöshet med
mera.
Mot detta står Vänsterpartiet som vill inrätta femårsplaner. Socialdemokraterna vill
ha
kryptiska
hemlöshetskommissioner.
Miljöpartiet
vill
ha
en
hemlöshetsombudsman.
Detta är tre partier som drar åt helt olika håll i arbetet mot hemlöshet, och jag hade
uppskattat om man i stället hade hittat nya metoder som man hade kunnat visa ger
resultat eller nya sätt att arbeta. I stället får man lite känslan av att det är gamla grepp
som man har bytt namn på till något lite mer snitsigt som man nu försöker nylansera.
Jag tycker nog att stockholmarna förtjänar bättre än så, och jag kan säga att Alliansen
i alla fall kommer att göra allt som står i vår makt för att leva upp till det förtroende
som vi nu har fått av stockholmarna de kommande fyra åren.
Anförande nr 43
K a r i n R å g s j ö (V): Anna! Jag tycker inte att vi är så oense. I den plan vi lade
fram inför valet var vi väldigt överens om hemlöshetsfrågan.
Vi har lagt fram ett program som är heltäckande. Det är ingen femårsplan enligt
sovjetisk modell. Det här är ett gemensamt politiskt ansvar, och det har jag alltid sagt
i den här talarstolen. Det här är en fråga vi måste arbeta ihop med. Det är inget parti
som ensamt kan ta ansvar för det.
Problemet är att ni har försvårat för de hemlösa. Ni har sålt ut 20 000 lägenheter. Då
blir det inte lättare att få en lägenhet om man är hemlös.
Ska man arbeta med hemlöshet måste man gå in på alla politikområden. Det här är en
väldigt viktig fråga, och vi borde sätta oss tillsammans, alla partier, och göra en plan.
Jag tycker att hemlösheten behandlas ad hoc, även när vi hade majoritet. Det här är
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en jätteviktig fråga. Det handlar om 3 000 personer. Det är unga hemlösa som nu
riskerar att falla ur systemet.
Jag tycker att du, Anna, ska titta lite på våra förslag. De är inte så udda som du gör
gällande.
Nätet är bra, men bättre är kanske att få träffa folk live.
Anförande nr 44
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Det behövs både och. Man behöver träffas
både på nätet och i verkliga livet, kan jag börja med att säga.
Men det är som ni själva skriver, att er budget är radikal. Det kan man se dels i att ni
vill ha samma koncernuttag som majoriteten men ni höjer ändå skatten med 60 öre
för stockholmarna vilket slår mot vanligt folk som försöker slita ihop till sin vardag
och vilket också riskerar att skapa en jobblös tillväxt för stockholmarna.
Det är nämligen väldigt lätt att ropa efter ökade resurser. Vi har kunnat se det på
nationell nivå, och vi ser det också i Stockholm. Det finns inga direkta paralleller
mellan att satsa på ökade resurser och få rätt resultat. Vi måste kunna mäta och se att
det är kvalitet i de insatser vi gör.
Det är glädjande att du går oss till mötes i att samverka i arbetet mot hemlöshet. Det
uppskattar jag, och jag tror att vi kan göra mer, för vi kan också se helheten, att
hemlösheten har minskat år från år. Det finns stora utmaningar kvar, men vi är på rätt
väg.
Jag tror att vi måste prata mer om effektiva metoder än bara ökade resurser.
Anförande nr 45
E l i s a b e t h B r a n d t Y g e m a n (S): Socialborgarrådet säger att vi ska ha
en socialtjänst i världsklass. Det är två frågor. Det ena är att det socialborgarrådet
säger, att det inte ska vara någon skillnad i vilken stadsdel man bor, men alla de
åtgärder som ni har gjort under föregående mandatperiod och det ni föreslår nu är
ingenting som kommer att lösa upp detta, oavsett om det är extra satsningar på
Stiftelsen Hotellhem eller om det handlar om nätvandringar. Båda de grejorna är bra,
men det är ju inte det där stora greppet som du själv säger att du efterfrågar.
Jag tror att det är precis som Karin Rågsjö säger, att det finns ett antal saker som vi
har tagit upp under hela den föregående mandatperioden när det gäller satsningar
mot hemlöshet som bör tittas på och som vi borde göra någon gemensam ansats
kring i stället för att hävda att det finns en politik i världsklass. Först då kan vi
diskutera det.
Det andra är att jag faktiskt undrar vad borgarrådets åsikt är när det gäller sprututbyte. Er tilläggs-att-sats som ni har lagt fram i dag förstår jag inte riktigt. Ska vi
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utreda sprututbytesfrågan efter sedvanlig beredning, nämligen minst ett halvår, och
sedan sända ut den på remiss innan nästa årsskifte? Det verkar verkligen vara att dra
det i långbänk.
Anförande nr 46
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Låt mig börja med den sista frågan. Det är
viktigt för oss att den här frågan belyses på ett bra sätt, och frågan vi ska ta ställning
till från stadens sida är ju var sprututbytet i sådana fall ska finnas, om vi ska vara
med på den här resan. Därför skickas det ut på remiss och det kommer att göras
innan detta årsskifte. Vi arbetar alltså med frågan, och den kommer att gå på remiss
så att vi kan få en bred belysning.
Det är klart att det är väldigt lätt att vara i opposition. Jag känner mig ibland väldigt
avundsjuk, därför att det är bara att öka resurserna och höja skatten. Nu får vi se vem
som går segrande ur Socialdemokraternas kamp om nästa partiledare, men det är
klart att från vissa ledande företrädare har det andats både höjd fastighetsskatt och
återinförd förmögenhetsskatt som tillsammans med en höjd kommunalskatt kommer
att slå väldigt hårt mot hela Stockholmsregionen.
Vi tycker att om man ska ha en bra socialpolitik behöver man också en bra politik på
andra områden som leder till skatteintäkter. Att vi har så god ekonomi i Stockholm
just nu har ju att göra med att skatteintäkterna har ökat betydligt mer än vad man
trodde med tanke på den kris vi har gått igenom.
Anförande nr 47
S t e f a n N i l s s o n (MP): Anna König Jerlmyr! Du tyckte att vi i Miljöpartiet
bland annat inte kommer med några nya idéer. Som jag sade tidigare presenterade vi
i juni en rapport i nio punkter för att minska hemlösheten. Den ligger ute på nätet.
Du kan läsa den om du vill. Du kommer kanske att tycka att den är bra. Jag hoppas
det.
Där visar vi hur man kan ta fram 300 lägenheter per år till människor som lever i
hemlöshet nu. Det här kommer inte att bli dyrare, utan det handlar om att man måste
gå en annan väg än den gamla.
Mina frågor till dig är: När är utvärderingen av det här lilla pilotprojektet som pågår
nu klar? Vad har ni för ambitionsnivå när det gäller fast bostad till Stockholms
hemlösa? Hur många lägenheter handlar det om, och hur ser din tidsplan ut? När
kommer det ett nytt förslag från dig?
Anförande nr 48
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Jag tror säkert att vi kan gå varandra till
mötes med en hel del av de förslag som vi också delar inställning till och är bra, till
exempel Bostad först som är ett litet projekt som man nu följer under tre års tid.
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Det är som sagt var viktigt att veta att det finns kvalitet och att det leder till rätt
resultat, och det ska vi nu se. Visar det sig vara en bra metod är vi också beredda att
utöka satsningen. Men låt oss se och låt också forskningen visa på om man gör på
rätt sätt. Det gäller att hitta nya metoder, det gäller att jobba med träningslägenheter.
Det handlar också om att se att bostad inte är det enda som behövs, utan vi måste
hitta sätt att nå fram med att bryta missbruk och att de som behöver psykiatri också
ska få tillgång till det.
Det är många insatser som behövs i detta mer komplexa problem.
Det viktigaste för oss är att det är kvalitet i verksamheterna. Vi delade i förra veckan
ut en kvalitetsutmärkelse till vår stads olika verksamheter. Det är ett sätt. Jag blev
väldigt imponerad och rörd av det jobb som man gör i stadens olika delar för att år
efter år försöka höja kvaliteten i det man gör så att de insatser man också arbetar med
ger rätt resultat. Så tycker jag att vi ska fortsätta.
Anförande nr 49
J o n a s E k l u n d (MP): Ordförande, fullmäktige och stockholmare! Stefan
Nilsson pekade på verkligheten bakom Alliansens tal om så mycket stöd som möjligt
till dem som behöver stöd från socialtjänsten, som socialborgarrådet nämnde, och
Ann-Katrin Åslunds tal om att skillnaden mellan att bli vräkt och att inte bli vräkt för
en barnfamilj kan vara väntetiden för socialbidrag.
Det stämmer i och för sig, åtminstone det senare. Problemet är ju att den väntetiden
är så pass lång i flera av våra stadsdelar att barnfamiljer blir vräkta, till exempel i
Enskede-Årsta-Vantör, där jag sitter i stadsdelsnämnden. Där har den tiden varit upp
till sex veckor under sommaren, när den enligt Länsstyrelsens tolkning av socialtjänstlagen ska vara max två veckor. Det är en socialtjänst som går på knäna.
Det är också en socialtjänst där socialsekreterarna som jobbar med vuxna
missbrukare säger att de inte kan följa socialtjänstlagen. Deras arbete styrs helt och
hållet av ekonomin och inte av de behov deras klienter har. Samtliga
socialsekreterare på den enheten har skickat ett brev till oss i nämnden där de säger
att deras professionalitet och kompetens ifrågasätts, och varje beslut om insats
föregås av en omfattande diskussion där det till slut är budgeten som styr.
I och med att man har ett budgetunderskott sedan Alliansen har skurit ned i reala
termer 10 procent under den här mandatperioden på socialtjänsten avbryts behandlingsinsatser och vistelser på behandlingshem i förtid av ekonomiska skäl.
Socialsekreterarna har enligt det undertecknade brevet i uppdrag att minska
underskottet i socialtjänsten genom att avbryta behandlingsinsatser när det inte är
motiverat av sociala eller professionella skäl, eftersom det blir billigare om
klienterna är kortare tid på behandlingshem. Ett återfall som rent professionellt
utifrån socialsekreterarens synpunkt inte alls är anledning att avbryta behandlingen
blir en anledning, och klienten hänvisas till öppenvård.
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Jag skulle säga att stockholmarna och särskilt de mest utsatta stockholmarna
förtjänar bättre än att ha socialpolitiker som tror att man kan rationalisera bort möten
mellan människor och att lika stora eller större behov som för fyra år sedan kan
klaras med 10 procent mindre resurser. Det måste till en ändring i socialpolitiken,
och den ändringen ska inte bara vara vackra ord. Det ska vara mer pengar till
socialtjänsten i Stockholm!
Anförande nr 50
E v a S o l b e r g (M): Ordförande, Jonas, fullmäktige! Jonas och jag har ju följts
åt ett antal år i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd. Den 27 oktober samlades en
hel del människor i en verksamhet i Högdalen. Från hela Sverige kom människor
som var nyfikna på vår verksamhet, på det socialtjänsten gör, men också det
frivilligorganisationerna gör i vår stadsdel.
Verksamheten är välkänd runt om i hela landet. Det heter Bryggan och har även på
andra ställen i Sverige lyckats med att överbrygga och samarbeta över gränser. I
varje fall där en människa far illa, oavsett ålder, ursprung och orsak, är varje
människas möjlighet att sedan komma vidare är otroligt viktig.
För mig som moderat, nu också med i fullmäktige, kommer de här frågorna att
fortsätta var viktiga. Jag kan inte riktigt hålla med om Jonas beskrivning, för det är
inte riktigt de sammanträden vi verkar sitta tillsammans på.
Anförande nr 51
J o n a s E k l u n d (MP): Jag har över huvud taget inte nämnt något sammanträde. Jag nämnde den skrivelse som elva socialsekreterare på utredningsenheten för
vuxna missbrukare skickade till oss den 21 september. Jag förstår inte riktigt vad du
pratar om, Eva.
Däremot är jag också imponerad av det arbete som görs till exempel på Bryggan och
i många av våra andra verksamheter på det sociala området i Stockholm. Men de
verksamheterna och de framgångsrika exemplen bärs ju upp av personal som måste
känna att de har möjlighet att klara av det arbete som de är satta att göra. Engagerade
människor bryts ned av att känna att det inte finns de resurser som krävs för att de
ska kunna göra ett bra arbete, att de inte ens kan följa socialtjänstlagen som de är
satta att följa. Det bryter mot deras yrkesetik, och jag förstår att det är väldigt
frustrerande.
Anförande nr 52
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Jag sitter inte i Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsnämnd, men jag har hört den här beskrivningen och läst när ni har skrivit
detta vid flera tillfällen förut.
Jag tänker inte ge mig in i diskussioner hur arbetet organiseras i just er stadsdel, men
jag kan konstatera att när man tittar i tertialrapport 2 som kommer att behandlas på
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nästa fullmäktige så har Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd ett kraftigt överskott,
och Jonas Eklund borde precis som jag veta att man har möjlighet att flytta mellan
olika områden. Pengsystem finns på vissa ställen, men det går att flytta om man
tycker det. Ni har ordentliga överskott på andra ställen, och är det så, då lutar det mot
att det är metoderna det handlar om, och dem ska kanske varken du eller jag
ifrågasätta. Det är väl ändå professionen.
Men kom inte och säg att ni inte har pengar i er stadsdelsnämnd, för det är en lögn!
Anförande nr 53
J o n a s E k l u n d (MP): Jag vet inte exakt vad det var som skulle vara lögnen
där. Jag har inte sagt att det saknas pengar i stadsdelsnämnden. Jag har sagt att det
saknas pengar för socialtjänsten i stadsdelsnämnden. Den borgerliga majoriteten har
nämligen beslutat att det ska vara ett så här stort överskott och att de pengarna inte
ska gå till socialtjänsten utan att de ska skickas tillbaka in till stadens centrala kassa,
trots att vi har dessa allvarliga signaler om att det inte finns tillräckligt mycket
resurser för socialtjänsten i vårt område.
Det är naturligtvis allvarligt i sig att man inte tar de här problemen på tillräckligt
stort allvar lokalt. Apropå att Ann-Katrin Åslund inte sitter i stadsdelsnämnden så
har vi ett ansvar här i kommunfullmäktige för att resurserna är tillräckliga för
samtliga stadsdelsnämnder. Det är ju inte ett eget litet fögderi för
stadsdelsnämndspolitikerna, utan vi måste ha en budget från kommunfullmäktige
som räcker till för att klara de uppgifter som stadsdelsnämnderna har.
Anförande nr 54
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Det var bra, för då fick jag svar på den frågan,
även om jag hade tänkt prata om något annat. Det är faktiskt uppenbart att EnskedeÅrsta-Vantörs pengar räcker till. Det är också uppenbart att för första gången håller
alla stadsdelar budgeten under förra året, så det där håller inte riktigt, tycker jag.
Jag går över till något helt annat. Det är så här att alla människor är olika och unika
och har olika krav och drömmar. Det gäller oavsett om vi kommer från ett annat land
eller om vi har ett funktionshinder eller ej. I själva verket måste man säga att om man
är en människa som har ett funktionshinder är det ännu mer olika mellan olika
funktionshinder.
Under den förra mandatperioden utökades valfriheten. Tidigare fanns valfrihet inom
ledsagning, avlösning och hemtjänst. Vi gick vidare, och nu tillhandahålls 75 procent
av stödet inom valfrihetssystemet. Vi kommer att gå vidare, för det är en oerhört
viktig frihet för människor, oavsett vem man är.
Men det är en sak som vi måste lägga särskilt fokus på, och det är bostäder. Vi har
alldeles för få bostäder för personer med fysiska och psykiska funktionshinder och
funktionsnedsättning. Det här är något som vi alla har ett gemensamt ansvar för. Det
är ingen mjuk eller hård fråga; det är en människofråga, skulle jag vilja säga. Det
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krävs en mångfald av boenden, både egna lägenheter och olika former av gruppboenden.
Staden ska vara en stad för alla. Det är vi ganska eniga om. Vi behöver jobba ännu
mer med att få bort de enkelt avhjälpta hinder som finns. Vi måste bli mycket bättre
på samarbete med kollektivtrafiken, för när man träffar många visar de just på hur
svårt det är när man ska ta sig fram i kollektivtrafiken. Det är en frihet att kanske inte
behöva färdtjänsten utan att kunna bestämma själv när man vill åka.
Tillgänglighetsarbetet i staden måste sluta vara ett projekt. Det ska finnas med i alla
ordinarie verksamheter. Men tillgänglighet måste också vårdas, och det blir jag varse
inte minst i min egen stadsdel där jag har tyckt att vi har varit så bra, för vi har haft
hörselslinga vid alla våra öppna möten. Så läser jag rapporten från de hörselskadade
där det visar sig att nu var vi inte så bra längre, för vi hade ingen hörselslinga på ett
av de här ställena. Den hade gått sönder och tagits ned och inte ersatts. Det är klart
att man inte frågar på vartenda sammanträde om man har en hörselslinga. Man
förutsätter att den finns där.
Det här är ett exempel på hur vi kan tro att vi har gjort någonting åt ett problem, och
så finns det ändå kvar. Det måste vårdas hela tiden och uppmärksammas, och det är
det som är en av de viktiga frågorna.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 55
K a r i n R å g s j ö (V): Jag tänkte höra med dig. Ni drog ju ned ganska kraftigt
på Ledsagarservice under 2010, alltså innevarande år. Brukarna där har varit relativt
missnöjda. Det gäller exempelvis de synskadade som får mindre och mindre hjälp.
De vill ha ledsagare med sig när de går och handlar och så vidare. Det är centralt för
dem. Tänker ni lyfta upp den frågan? Har ni frågat brukarna vilken typ av ledsagare
de vill ha? Att fråga brukare är alltid bra så att de känner sig delaktiga i det som
händer.
Det var det ena. Sedan är det bostäderna. Jag har ju träffat väldigt många föräldrar
till människor i 40-årsåldern som fortfarande bor hemma och är exempelvis
utvecklingsstörda. Föräldrarna är oerhört oroliga för vad som ska hända. Kommer de
att få en lägenhet? Kommer de att bo hemma? Föräldrarna kanske avlider. Det här är
oerhört traumatiskt. Det brinner verkligen i knutarna, och det är många människor
som far illa av att dessa 800 lägenheter fattas. Finns det någon bra plan för detta?
Anförande nr 56
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Det var många frågor att svara snabbt på under
en minut.
När det gäller ledsagning blir det alltid turbulens när man ändrar på det, och jag tror
att du precis som jag vet att det handlar om att hitta rätt i lagstöd och sådant.
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När det gäller att handla får man handla kläder, men man kan inte få ledsagning när
man handlar mat, och det är naturligtvis väldigt konstigt. Det var en också fråga som
var uppe i valrörelsen. Alla partier säger att detta är mycket märkligt, och alla verkar
angelägna om att lösa det.
När det gäller bostäder håller jag helt med dig. Där måste alla majoriteter ta på sig att
man har varit dåliga och inte planerat. Jag menar att i vartenda bostadsområde som
planeras måste man planera in bostäder och gruppboenden. Man ska kunna bo på alla
möjliga ställen i staden. En valfrihet ska vara värd namnet. Det gäller även detta.
Dessutom är det ännu lite mer komplicerat, för det handlar om ens eget hem och man
vill ju bo med dem man gillar och passar ihop med.
Anförande nr 57
E w a L a r s s o n (MP): En människofråga tänker jag ta upp. Du nämnde
människofrågor, och jag tänkte fortsätta på det här med en socialtjänstbudget i
obalans. Nu kommer en röst från länets polisstyrelse, och den sitter ju du också i.
Där har ett mantra: Låt alla goda krafter samverka!
Vi är stolta över det mantrat. Vi menar att polis, socialsekreterare, ungdomssekreterare, civilsamhället, organisationer – you name it – alla ska samarbeta. Under de
senaste åren har vi också öppnat 27 närpolisstationer, och det funkar väldigt bra i
Stockholms län.
Men i Stockholms stad gnisslar det. Det är svårt, och det vet Ann-Katrin Åslund
också, för vi har tagit upp det här i polisstyrelsen. Det är inte på grund av ovilja, utan
det är för att det saknas resurser. Det saknas resurser, inte totalt sett, men det saknas
en prioritering av resurser så att socialsekreterare och ungdomssekreterare kan
samverka med polisen.
Jag vill ha en nolltolerans. När polisen hittar unga människor på väg in i kriminalitet
ska man direkt kunna sätta in åtgärder från det sociala.
Anförande nr 58
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Jag delar dina synpunkter, Ewa, och jag har
faktiskt också motionerat om en 24-timmarsgaranti. Jag tror att jag var först med att
införa det begreppet. Jag delar verkligen dina synpunkter.
Men samarbete handlar inte alltid om pengar. Det handlar om organisationsmodeller,
och jag kan bara utgå från mig själv där jag jobbar. Där har vi haft stora problem och
det finns ett mycket tajt samarbete mellan fältverksamhet, närpolisen och
poliskontoret, frivilligorganisationer, etniska organisationer och föräldrar. Man kan
göra hur mycket som helst. Det handlar inte om pengar, det handlar om viljan och
organisation och det handlar om att mötas, att vilja träffas och tro på varandra.
Kunskap om vad de andra gör är också oerhört viktigt så att man vet sin egen roll i
det hela.
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Anförande nr 59
K a j N o r d q u i s t (S): Ordförande, fullmäktigeledamöter, Ann-Katrin Åslund!
Det är jättebra att du tog upp tillgänglighetsfrågor. Jag fick ett tips av de lite mer
rutinerade här om att ställa min fråga nu, eftersom jag inte hinner få in mitt
anförande även om jag står på listan.
Det finns en viss schizofreni i det här. Jag representerar ju brukarna i de här
sammanhangen, men jag representerar också beslutsfattarna. Valfrihet – jag får
absolut ökad valfrihet som beslutsfattare, för det finns olika alternativ att välja
mellan, men får jag någon ökad valfrihet som brukare? Svar nej. Snarare är det så att
saker och ting skärs ned.
Jag skulle vilja fråga en konkret fråga, eftersom det inte finns så mycket tid: Är ni
från den borgerliga kanten också för att vi ska inrätta en ordentlig
samordningsfunktion i staden så att vi kan driva tillgänglighetsarbetet med kraft? Det
är ju fler saker som behöver fixas om vi ska bli världsbäst. Vi har dessutom bara en
månad på oss.
Anförande nr 60
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Vi ska fortsätta. Det är för det första ingen
som vet om vi blir världsbäst eller ej, för det är ingen majoritet i den här staden som
har lagt fast några kriterier. Vi vet egentligen inte vad vi ska mäta, så oavsett om vi
tycker att vi är världsbäst eller ej så måste tillgänglighetsarbetet ständigt fortsätta.
Det centrala är att man inte för över något på en enda ansvarig samordningsorganisation. Det viktiga är att detta måste finnas ute i varenda nämnd. I varenda verksamhet
måste det finnas med, för det är ju idiotiskt att man först till exempel ska behöva
bygga och sedan bygga om när man planerar områden. Det är idiotiskt när man
gräver upp gator där man redan har inrättat jättebra övergångsställen enligt
Stockholmsmodellen och så grävs det upp, sedan blir det vanliga och så får man
använda tillgänglighetspengar för att rätta till det igen.
Var man än finns i staden måste man ha det här i bakhuvudet. Det handlar både om
fysiska hinder och mentala hinder som definitivt inte får finnas i vår verksamhet,
varken bland dem som jobbar i staden eller hos oss politiker.
Anförande nr 61
P a t r i k S i l v e r u d d (FP): Fru ordförande, ledamöter! Jag skulle vilja ta upp
tre saker i den här debatten: Det är sprit, stålar och hur man bäst gör av med dem.
Stockholms stad har runt 1 700 krogar med utskänkningstillstånd. Under de tre
mandatperioder som jag har haft förmånen att sitta i tillståndsutskottet i
socialnämnden jag har en väldigt positiv utveckling skett. Det har blivit mycket
svårare att fuska, till gagn för de hederliga krögarna och naturligtvis till men för dem
som fuskar.
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Stadprojektet, som staden driver tillsammans med landstinget, har haft en positiv
effekt på fylleriet i våra krogar och också märkbart minskat våldet. Samverkansprojektet Krogar mot narkotika lovar gott även om man ännu inte ser så mycket resultat
av det. Det finns mycket kvar att göra där.
Jag hoppas att vi, om jag får fortsatt förtroende i tillståndsutskottet och socialnämnden, kan fortsätta att förbättra Stockholm även på detta område, och det ur såväl
krogbesökarnas och krögarnas som inte minst de boendes perspektiv. Tillståndsutskottet är ett av de få organ som har relativt många blocköverskridande överenskommelser där faktiskt M och V inte är en helt ovanlig kombination på röstlistan.
Den nya alkohollagen kommer att förändra alkoholpolitiken, om den kommer att bli
antagen i riksdagen någon gång, förhoppningsvis till det bättre. Vi kommer att ha
bättre möjligheter att ge krögare mildare varningar än vad de får i dag. I dag är det
väldigt svårt att göra graderingar i helvetet, om man så säger.
Kort om stålar: Behövs det mer pengar inom socialtjänsten? Ja, det kan man
naturligtvis tycka. Problemet är att slänga in mer pengar sällan ger de effekter man
vill uppnå. Behoven, mina vänner, kommer alltid, det är min fasta övertygelse, att
vara större än vi någonsin kommer att ha pengar till oavsett vilket block som styr och
oavsett vilken skattenivå vi har.
Viktigare är ändå att jobba, som några har nämnt, med att utveckla de metoder,
behandlingsmetoder och så vidare som är beprövat effektiva. Det har skett en gradvis
förbättring inte minst inom kulturen inom socialtjänsten för att använda beprövade
metoder, och det tycker jag är bra. Jag hoppas att få fortsätta med detta.
Anförande nr 62
R e b e c c a A d a m i (MP): Först vill jag fråga om ni har funderat på att dra in
tillståndet för de krogar som diskriminerar. Sedan vill jag ta fasta på det som sagts
tidigare i debatten kring missbruk och att inte bara föräldrar är förebilder, utan även
samhället. Vi ska vara förebild för vuxna, som Tomas Rudin från
Socialdemokraterna sade. Att ha öppet längre på krogar och tillåta människor att
dricka längre kanske inte är den bästa förebilden.
Vi pratar väldigt mycket om resurser, kära ledamöter. Det vi pratar om handlar om
mänskliga rättigheter, och det är inte välgörenhet.
Anförande nr 63
P a t r i k S i l v e r u d d (FP): Svaret är ja, vi är beredda att dra in tillstånd för
de krogar som diskriminerar, och det har vi sagt hela tiden.
Beträffande krogtiderna man kan naturligtvis diskutera tillgänglighet och så vidare.
Man kan enkelt konstatera att livet för de flesta människor ser i dag mycket annorlunda ut än vad det gjorde för 20 år sedan. I dag går de flesta av dem som går på
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party ut mycket senare än när jag var yngre. Jag tror att man ändå är ute ungefär lika
länge.
Jag tycker att den politik vi har i staden med en relativt strikt syn på fem-krogar är
bra.
När det gäller resurserna uppfattade jag ingen fråga. Det är klart att socialtjänsten
inte utövar någon sorts välgörenhet.
Anförande nr 64
E l i s a b e t h B r a n d t Y g e m a n (S): Ordförande, fullmäktige! Jag skulle
vilja hålla med om mycket av det som Patrik sade. Tillståndsfrågorna och frågan om
alkoholskänkning är viktiga frågor. Där kan vi ha en ganska bred syn oavsett
majoritet.
Det här är faktiskt enda gång man kan lyssna på varandras argument och ändra sig på
sittande möte, och det är väldigt ovanligt i det här huset. Alla kanske ska gå på
studiebesök hos tillståndsutskottet för att se vad man kan göra.
En sak som slog mig med tanke på det vi har pratat om under dagen när det gäller
unga och missbruk är att det var väl det ganska bra att vi gemensamt motade dygnetrunt-öppet på krogarna, som var ett av Moderaternas pigga förslag i början av förra
mandatperioden.
Anförande nr 65
P a t r i k S i l v e r u d d (FP): Jag måste väl erkänna att det känns lite märkligt
att prata om något som hände i början av förra mandatperioden. Jag kan utan att
humla säga att jag tycker att man mycket väl skulle ha kunnat prova dygnet-runtöppet på någon enstaka krog, men till skillnad från mina glada moderata vänner här
tror jag inte riktigt att det är en så stor sak. Jag tycker inte det.
Anförande nr 66
J a c k i e N y l a n d e r (V): Ordförande, fullmäktige! Det stämmer, Patrik, vi
har gott samarbete i det här utskottet, och det fungerar bra. Det som jag tycker är lite
märkligt är att – och du kanske också reflekterat över det – att Moderaterna är så
ivriga att dra korken ur flaskan så att säga med förslag om dygnet-runt-öppet, medan
när vi pratar om sprutor är det en helt annan restriktiv politik. Det kanske beror på att
de inte delar flaskan med någon, men det gör man med sprutorna. Det är därför man
blir smittad, men flaskan delar man inte med någon. Det är kanske där det ligger, jag
vet inte. Annars tycker jag att vi jobbar bra ihop utom detta med dygnet-runt-öppna
restauranger. Jag tror inte att vi behöver det.
Jag tycker att det är konstigt att en politisk majoritet som är för fri företagsamhet och
fri konkurrens kan ge ett hotell monopol att servera klockan 7 på morgonen.
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Anförande nr 67
P a t r i k S i l v e r u d d (FP): Jag blir lite förvånad över att oppositionen tar
upp detta med dygnet-runt-öppet. De är en icke-fråga, det finns inte heller med i den
nya alkohollagen. Även om man skulle vilja pröva blir det ändå klockan 5 som är
gränsen.
När det gäller Grand Hôtels tillstånd att servera klockan 7 får man betrakta det som
en testverksamhet och se hur det fortlöper över tiden. Det var faktiskt mitt förslag, så
jag vill inte på något sätt beskylla detta på Moderaterna.
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R II TRAFIK- OCH ARBETSMARKNADSROTELN
Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Arbetsmarknadsåtgärder,
Arbetsmarknadsnämnden, Stockholm Business Region AB
Punkt 4, 5, 32)
Anförande nr 68
Borgarrådet H a m i l t o n (M): I går fick vi höra lite grann kring situationen i
Stockholm, och då lät det som om det vore väldigt eländigt i Stockholm. Sanningen
är att Stockholm har en mycket bättre situation än landet i övrigt när det gäller just
arbetet mot utanförskap. Vi har färre arbetslösa är riket som helhet, och vi har en
större rörlighet och flera möjligheter. Utbildningsnivåerna ökar, andelen med
sjukersättning minskar, läget på arbetsmarknaden ser bättre och bättre ut. Inte minst
gäller detta ytterstadsområdena.
Trots detta är det för många som är utanför arbetsmarknaden. Inrättandet av en
arbetsmarknadsnämnd där de olika verktygen som staden har till sitt förfogande
samlas under samma tak är ett viktigt steg i arbetet för att minska utanförskapet. Det
handlar om jobbtorgen, rekryteringsprogrammet Start, komvux, Järvalärling,
samhällsorientering och det övergripande samordningsansvaret för arbetsmarknadsoch flyktingfrågor.
I januari 2008 startade Alliansen Jobbtorg Stockholm, och då var
Socialdemokraterna mot verksamheten. Men jag välkomnar att ni har svängt i frågan
och är för jobbtorgen numera. Det är en viktig signal för alla stockholmare.
Resultaten från jobbtorgen är väldigt goda. Sedan starten har jobbtorgen hjälpt
12 000 personer till egen försörjning, det motsvarar 15 personer per dag. Alliansens
politik i dag leder till att lika många per dag går till egen försörjning som den
tidigare rödgröna politiken förde till förtidspension och utanförskap. Kan skillnaden i
politiken bli tydligare – 15 personer per dag in på arbetsmarknaden kontra 15
personer per dag ut?
Under 2011 utökas verksamheten så att 200 ungdomar som är långtidsarbetslösa, har
funktionsnedsättning eller rätt till ett instegsjobb eller praktik också kan erbjudas sex
månaders visstidsanställning i staden. Visstidsanställningar visar på mycket goda
resultat där många har fått förlängd anställning efter de första sex månaderna.
Komvux, en viktig verksamhet som kan fånga upp de alltför många ungdomar som
inte har fullföljt gymnasieskolan, flyttas till arbetsmarknadsnämnden. Idealet vore
naturligtvis att den här andra chansen inte skulle behövas, men verkligheten är sådan
att det faktiskt behövs. Då är det viktigt att se till att komvux är av god kvalitet och
leder till ökade möjligheter för dem som går utbildningen att få jobb. Komvux
upphandlas nu inom ramen för KSL. Även här ser vi ett välkommet samarbete över
kommungränser i länet. 10 kommuner deltar i den gemensamma upphandlingen.
Kunskaper i svenska är ett grundläggande kriterium för att komma in på arbetsmarknaden. Även sfi flyttas till arbetsmarknadsnämnden. Den upphandling som nyligen
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påbörjats fullföljs under kommande året. Vi vet att ju närmare samverkan man kan
åstadkomma mellan utbildningar och näringslivet, desto större är möjligheterna för
dem som går sfi att få jobb. Därigenom kan vi förhoppningsvis minska antalet
avhopp från sfi, vilket naturligtvis är viktigt.
Herr ordförande! Mot bakgrund av den debatt som finns om integrationspolitiken ser
jag det som min uppgift att inom ramen för det här arbetet försvara den öppenhet
som flyktingpolitiken baseras på, värna den förändring som skett när det gäller att
öppna upp för arbetskraftsinvandring och bland annat genom Stockholm Region och
arbetsmarknadsnämnden se till att arbetet inom ramen för Järvalärling blir
framgångsrikt i form av minskad utanförskap och fler arbetsplatser och företag.
Att bygga konflikter mellan nya potentiella och infödda svenskar gagnar ingen och
riskerar att förstärka segregationen. En sådan politik kan vi aldrig acceptera. Vi
måste jobba tillsammans för att eliminera grogrunden för en invandrarfientlig politik
som tyvärr vuxit sig starkare även i Sverige. Vi måste bli ännu bättre på att tillvarata
den kompetens som finns hos de människor som valt Sverige till sitt nya hemland. I
arbetet mot utanförskapet är både sommarjobben och arbetet med Järvalärlingen
viktiga inslag. Jag hoppas att vi kan samordna arbetet än bättre när frågorna nu ligger
under en och samma rotel med exempelvis de lokala företagsområdena i ytterstaden i
syfte att hitta introduktions-, lärlings- och praktikplatser för skolelever, flyktingar
och invandrare.
För 2011 är målet att kunna erbjuda 3 500 ungdomar sommarjobb i stadens regi.
Finansborgarrådets utmaning gentemot näringslivet förra året gav gehör men inte i så
stor utsträckning som vi hade hoppats på. Därför får Stockholmsföretagen en ny
chans till sommaren 2011. Förhoppningsvis blir resultatet än bättre än förra året. Det
är jätteviktigt att ungdomar får hjälp från såväl offentliga som privata arbetsplatser.
Med det, herr ordförande, yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 69
Borgarrådet J ä m t i n (S): Ordförande, fullmäktige, åhörare! Det här är kanske en
av de viktigaste debatterna under budgetfullmäktige, för det handlar om hur
människor ska kunna få jobb och om hur jobben ska bli fler. Den här debatten ska
handla om både arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken.
Jag skulle börja med att säga att jag delvis kan hålla med Ulla Hamilton. Det är
faktiskt så att arbetsmarknaden i Stockholm är ljusare än på många andra ställen i
Sverige. Jag kan hålla med Ulla Hamilton om att arbetslösheten på övergripande nivå
har börjat minska. Det ser aningen ljusare ut.
Men jag skulle också vilja säga så här: Skam vore väl annars! Vi har ingen
bilindustri i Stockholm och inte heller någon annan typ av industri i Stockholm som
påverkades av lågkonjunkturen. Om det inte hade varit bättre i Stockholm än i
Göteborg hade vi verkligen fått skämmas.
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Däremot vill jag påminna om en annan sak. 90-talskrisen lärde alla, tror jag och
hoppas, att kriser riskerar att leda till långvarigt utanförskap. Det riskerar att leda till
långvarig arbetslöshet och till att många blir utslagna. Vi såg att en permanent högre
arbetslöshet skapades, inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. En permanent högre
arbetslöshet gör att många människor har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.
Det är därför väldigt oroande att, i motsats till vad borgarrådet Hamilton sade,
långtidsarbetslösheten i alla ytterstadsområden ökat under det senaste året. Långtidsarbetslösheten ökar, vilket gör att det blir svårare för de personerna att komma ut på
arbetsmarknaden.
Detta samtidigt som man från majoritetens sida har valt att skära ned med 30 procent
på komvuxplatser sedan 2006. Det är faktiskt så att 1 000 stockholmare som borde
ha fått läsa på komvux inte fick göra det förra läsåret bara på grund av för få resurser.
Vi behöver utbildning, speciellt mot bakgrunden att Stockholms näringsliv ropar
efter utbildad arbetskraft. Vart femte rekryteringsförsök, säger Svenskt Näringsliv,
misslyckas på grund av att man inte hittar rätt utbildad personal. Att då samtidigt
skära ned på vuxenutbildning skapar dåliga förutsättningar för näringslivet, men
också dåliga förutsättningar för stockholmarna att ta de jobb som erbjuds.
Stockholm ska fortsätta att stå starkt. Som jag sade behöver Sverige att Stockholm är
allra bäst. För att kunna göra det måste vi fortsätta att jobba ihop också inom
näringspolitikens område. Jag kommer att jobba hårt för att SBA-samarbetet kommer
att stärkas, för att Stockholmsmötet ska fortsätta att vara en viktig mötesplats och för
att Stockholms näringsliv, Stockholms kommunfullmäktige och Stockholms
akademiska värld ska få ett närmare samarbete. Det är bara så som vi kan matcha
ihop arbetskraft med näringslivets behov.
Bifall till den socialdemokratiska reservationen!
Anförande nr 70
S a r a P e t t i g r e w (MP): Ordförande, fullmäktige, stockholmare! I majoritetens förslag till budget kan vi läsa om vikten av en dynamisk arbetsmarknad, företagande, nya jobb. Det går inte att gå miste på att arbetet är av central betydelse.
Stockholm ska präglas av arbetslinje och jobbtorg, det är receptet. Vi välkomnar
detta fokuserande på arbetsmarknadsfrågor. Vi är de första att stödja företagande och
skapande av nya jobb. De är ett område där vi själva har höga ambitioner i Miljöpartiet.
Men är det en arbetsmarknad för alla? Verkligheten talar ett annat språk. Under det
senaste året har antalet långtidsarbetslösa unga mellan 18 och 24 år i Stockholm ökat
med hela 40 procent. Antalet långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund har ökat med
nästan 11 procent, bland kvinnorna med hela 21 procent. Det här tror jag inte bara
beror på individers brist på drivkraft.
Vi kan också läsa i budgetförslaget att man tror på människors förmåga mer än på
politikens. Vi i Miljöpartiet tror också på individens inneboende kraft, men individen
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är inte och kan inte vara hela lösningen. Vi måste skapa politiska lösningar som
stärker individen och som skapar förutsättningar för individen. Vi som politiker kan
inte abdikera från den möjlighet vi har att påverka. Vi vill inkludera många fler i det
viktiga arbetslivet, och då behöver vi göra flera viktiga prioriteringar.
Vi måste få fler unga ut i arbete. Därför har vi i Miljöpartiet i vårt budgetförslag
extra pengar för att kunna bedriva ett aktivt arbete för att hitta stadens unga. Vi ska
anställa långtidsarbetslösa unga i staden.
Vi behöver motverka diskriminering. Att prata integration och arbetsmarknad utan
att också prata om diskriminering och lika rätt ekar tomt för oss. Vi ser att det finns
instruktörer som diskriminerar individer i vår stad. Ett aktivt arbete för lika
rättigheter kräver politiska insatser. Därför vill vi inrätta en central
främjandefunktion för lika rättigheter.
Vi behöver öka mångfalden i arbetslivet. Vi anser att staden behöver ta ett särskilt
ansvar för att stödja dem som har funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet.
Här har vi en möjlighet som arbetsgivare att vara en föregångare och anställa
personer med funktionsnedsättning på alla nivåer, också på ledningsnivå.
Vi vill bygga upp en arbetsmarknadspolitik med tilltro till individen, men med
respekt för alla olika förutsättningar. Det kräver större visioner och mer aktiva
satsningar. Vi kräver att vi ska se kopplingen mellan gröna satsningar och nya jobb.
Det kräver att vi vågar ta ett ansvar som politiker för att skapa bättre förutsättningar
för alla.
Därmed yrkar jag stolt bifall till Miljöpartiets reservation.
Anförande nr 71
G u l a n A v c i (FP): Ordförande, fullmäktige! Sverige har som alla andra länder
drabbats av den internationella finanskrisen, men vi har klarat oss mycket bättre än
många andra länder. När Grekland och Irland tvingas att ta nödlån kunde vi i
valrörelse lova väljarna skattesänkningar från båda blocken. Nu pekar prognoserna
mot ljusare tider. Arbetslösheten dämpas inte minst här i Stockholm. Regeringens
reformer för att få fler i arbete och de kraftigt ökade resurserna till kommunerna har
gett effekt.
Men vi har en lång väg kvar att gå. På arbetsmarknaden är särskilt många ungdomar
och invandrare extra utsatta när det är lågkonjunktur. Att vara nyanländ i Sverige och
försöka finna vägen in i samhället är inte alltid lätt. Språk, utbildning och arbete är
de viktigaste faktorerna för en lyckad integration.
Vi har varit alldeles för dåliga på att ta till vara den kunskap och den erfarenhet
människor bär med sig till Sverige, men samtidigt ska vi inte heller svartmåla
utvecklingen. Det finns 70 000 företag som drivs av invandrade, och detta har skapat
300 000 nya jobb. Detta är positivt, men vi kan inte lita på att befintliga företag ska
klara av vår framtid. Det krävs nya företag, fler jobb och att branscher utvecklas.

Yttranden 2010-11-25 § 3

63

Från den 1 december tar Arbetsförmedlingen ansvaret för nyanlända invandrares
etablering på arbetsmarknaden, medan staden fortsatt har ansvar för sfi-undervisningen, bostadsförsörjningen, ekonomiskt bistånd, samhällsorientering och ansvar
för barn och ungdomar. Jobbtorgen har ansvaret för att hjälpa dem som får
ekonomisk ersättning till att få ett arbete.
Den nya arbetsmarknadsnämnden får det samlade ansvaret för stadens arbetsmarknadsinsatser. Det är bra att nämnden har detta ansvar.
Vi har fått en ny diskrimineringslag, från Folkpartiets sida är vi väldigt tydliga: Det
ska kosta att diskriminera. Det är en viktig signalverkan för att motverka diskriminering och det är en upprättelse för dem som har drabbats.
Den nya lärlingsreformen kan underlätta för ungdomar att få ett arbete. Här har
Sverige en del att lära av bland annat Danmark och Tyskland. Vänsterpartierna har
frenetiskt motarbetat sådana reformer, men nu tycks motståndet minska en aning,
inte minst då facket inser behovet av denna reform.
Den nya gymnasiereformen stärker yrkesutbildningens status. Den erbjuder
lärlingsutbildningar, och här i Stockholms stad har vi varit i framkant. Redan i dag
erbjuder ett antal gymnasier lärlingsutbildningar. Utbildningsnämndens satsning på
Järvalärling är en utbildning i samverkan med hantverksakademin och ska ge
ungdomar praktisk utbildning på olika företag. Målet för nästa år är att 200 elever
ska delta i denna utbildning.
Sammantaget kan man säga att arbetsmarknadsnämnden står inför viktiga och
spännande utmaningar. Det är endast med tydliga mål och ambitioner och en tydlig
arbetslinje som vi kan göra ett bra arbete.
Med detta yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 72
K a r i n R å g s j ö (V): Ordförande, ledamöter! Först vill jag att det är väldigt
bra att man sammanför frågorna under en nämnd. Det känns som att man har det
totala greppet om frågorna.
Arbetslösheten är ett gissel för alla, men arbetslösheten är också en klassfråga, en
klassmarkör. Arbetslösheten i Skärholmen ligger totalt på 10,3, på Östermalm 2,7. Så
ser det ut över hela staden, och det vet vi alla.
I augusti träffade jag ett antal unga män i Husby. De var väldigt arga, besvikna och
ledsna. De var besvikna över att de under två år hade bollats mellan jobbtorg och
praktikplats. Sex månaders praktik, sedan jobbtorget, sex månaders praktik, sedan
jobbtorg, och så har det fortsatt. Det enda de ville var att utbilda sig, att få läsa in
grundskolan, för de hade nämligen inte gått grundskolan. Ett av Vänsterpartiets krav
är att man ska kunna läsa in grundskolan på jobbtorget. Utan utbildning står man
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ganska lätt. Vi vill också lägga in svenska, engelska och matte inom jobbtorgen.
Utbildning är grunden för att vi ska kunna skapa hållbara jobb.
Självförtroendet för dessa killar blir inte bättre av att de bollas runt, och så är det
med väldigt många i dag som är på jobbtorgen. De får inget fäste, och det är
beklagligt.
Långtidsarbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år har varit astronomisk i
Stockholm och ökat väldigt. Det här är verkligen riskgrupp, med risk att inte komma
in på arbetsmarknaden, speciellt om de inte har utbildning. Men det är också en
riskgrupp för psykisk ohälsa om man hamnar i permanent utanförskap. Det kan man
se i olika utredningar som mätte vad som händer på 90-talet med unga människor
som inte kom in på arbetsmarknaden. De förblir, många av dem, utanför.
Vänstern vill satsa på just unga, ungdomen, och lägger betydligt mer medel på dem
är den borgerliga alliansen. Vi vill att alla erbjuds jobb och studier. Man måste också
göra komvux till en attraktiv studieform. Vi måste ta fram riktade insatser. Vi måste
hitta dem som varken jobbar eller pluggar. Det är en ganska stor grupp. Där har vi
fått smäll på fingrarna av revisionskontoret i Stockholm.
50 procent av alla funktionshindrade står utanför arbetsmarknaden, och där krävs
helt nya grepp. Vi vill starta sociala kooperativ i ett antal stadsdelar. Det här är en
oerhört viktig fråga. Det ska inte vara så att funktionshindrade utestängs på grund av
diskriminering och hinder. Här måste vi ta rejäla grepp.
Jobbtorgen ska inte vara kontrollkontor utan ge den service och råd och möjlighet
som skapar förutsättningarna. Att straffa enstaka för frånvaro på grund av personlighetsstörning är inte helt rätt väg att få trygga invånare som kan gå vidare.
Vi vill utveckla jobbtorgen till en dörr in, och det är flera i den här salen som vill
göra det, att gifta ihop arbetsmarknadsverksamhet, Arbetsförmedling och
Försäkringskassa. Se till att rusta de arbetslösa med utbildning, bra hållbara
praktikplatser så att de kan övergå i jobb och gör dem delaktiga. Dessa människor är
inga pinnar i statistik. De är invånare i en stad som borde vara en stad för alla.
Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation.
Anförande nr 73
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Ordförande, fullmäktigevänner, väljare! För att vi
ska få fler jobb måste de skapas av någon. Det gör inte vi politiker. Det gör
företagare med sina egna händer, sin tid, sitt kapital och sina idéer. Det behövs fler
personer som av egen kraft startar och driver företag, som brinner för sin idé, känner
glädjen över att åstadkomma något, för att få frihet att disponera sin tid men också
känna nyfikenhet över hur bra man kan lyckas. Kan jag bli rik på hederligt arbete?
Det finns fem finesser med att fler driver företag. En företagare försörjer sig själv,
och vid uppsägning ger hon en annan person sitt jobbtillfälle. Hon drar in
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egenavgifter, moms och arbetsgivaravgifter till skattekistan. Företagare utvecklar
tjänster och varor som ger andra företag eller offentlig sektor eller oss konsumenter
ett trevligare och smidigare liv. Företaget konkurrerar, vilket gör antingen kvaliteten
eller bemötandet bättre eller priset lägre. Om företaget växer kan det anställa.
Men hur kan Stockholm som är Sveriges mest företagstäta stad få fler företag?
Förutom att vi kan påverka regeringen och sänka arbetsgivaravgifter, verka för mer
flexibel arbetsrätt och göra det enklare att anställa genom att slopa turordningsreglerna kan vi arbeta för lägre skatter och god information, men också för det som står i
budgeten och som Ulla, Gulan och Ewa säkert kommer att anföra: lärlingsutbildning,
entreprenörskap på gymnasieskolan, yrkesvux, kvalitet i undervisningen där skola
har kontakt med näringsliv och innehåller entreprenöriellt lärande, inrättande av
branschråd för enskilda förskolor och lagen om valfrihet.
Men framför allt får vi inte fler villiga att driva företag med det som
kommunbudgeten inte innehåller, till exempel osund konkurrens, att kräva
kollektivavtal vid upphandlingar eller att misstänka företagare för att bluffa. Nej,
Stockholms stad ska ge företagare mer frihet och visa företagare förtroende så att fler
vill starta och driva företag.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Anförande nr 74
E w a S a m u e l s s o n (KD): Herr ordförande! Att bli arbetslös är en tragedi
för den som drabbas. Jobb, företagande och arbetsmarknad får aldrig bli frågor om
siffror i statistiska rapporter. Det handlar om människor av kött och blod, om
självkänsla, stolthet men också om besvikelser, uppgivenhet av att inte känna sig
behövd. Därför är det viktigt att hålla arbetslinjen, men en arbetslinje med ett
mänskligt ansikte.
Arbete är mer än att tjäna pengar och att vara en produktionsfaktor. Det måste vara
möjligt för moderna föräldrar att kombinera förvärvsarbete med mer tid med sina
barn. En snabb återgång till arbetsmarknaden är viktig, kanske rent av avgörande för
att man över huvud taget ska kunna hitta ett nytt jobb. Det är viktigt att ge den
arbetslöse rätt verktyg att hitta nytt arbete. Arbetslöshet är slöseri med mänskliga
resurser.
Stockholms jobbtorg har haft en avgörande betydelse. Jobbtorgen knyter samman
olika samhällsaktörer och myndigheter samtidigt som man ställer krav på närvaro
och personligt ansvarstagande, vilket medverkar till att många fler får arbete. En
förutsättning för fler arbeten är ett attraktivt näringsliv. Det stora antalet inom olika
branscher, inte minst i tjänstesektorn, är en mycket viktig anledning till att
Stockholm står starkt i jämförelse med andar delar av Sverige också när kyliga
ekonomiska vindar blåser. Arbetslösheten har minskat.
Personer med funktionsnedsättning har tyvärr oftare svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är därför mycket positivt att Alliansen i sin budget för arbetsmark-
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nadsnämnden pekar på en satsning på att de ungdomar med funktionsnedsättning
som haft praktik på tre månader nu ska kunna erbjudas sex månaders
visstidsanställning i staden för att öka möjligheten för dem att komma in på ett fast
jobb. Staden ska vara en förebild.
Integration och flyktingmottagande ligger också under denna del av budgetdiskussionen Arbete är den bästa integrationen, men många nyanlända har inte den
möjligheten. Det är därför av största vikt att studier och praktik varvas i större
omfattning och att sfi-utbildningarna utvecklas. Personer med en utländsk examen
måste snabbt få sin utbildning validerad.
Människor måste ha sociala relationer för att må bra och fungera i samhället. Det
räcker inte med försörjningsstöd, bostad och sfi. Kristdemokraterna utgår från att de
som kommer till vårt land vill vara med och bygga vårt samhälle gemensamt. Staden
ska därför erbjuda goda möjligheter för den nyanlända att skapa sig ett nytt liv i
samspel med andra. Men också här måste det personliga ansvarstagandet lyftas fram.
Jag skulle gärna se att staden öppnade upp för fadderpersoner för nyanlända.
Stockholm ska ta sitt ansvar för ensamkommande flyktingbarn. Jag är glad att
Stockholms stad har utökat sådana platser. Men i juli i år var det ändå 450 som ännu
inte hade någon anvisningskommun i Sverige. Familjehem är att föredra före
institutionsplacering, och staden ska därför aktivt verka för att fler familjer kan
erbjudas för att öka dessa barns möjligheter för en bra start i livet i deras nya
hemland.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anförande nr 75
G u l a n A v c i (FP): Herr ordförande! Jag skulle gärna vilja fortsätta med att
prata om etableringsreformen som trädde i kraft den 1 december, för den är så
otroligt viktig. Det är en av de största satsningar som någonsin har gjorts för att få ett
samlat grepp, för att så fort som möjligt hjälpa nyanlända som kommer till Sverige in
i samhället och ut på arbetsmarknaden. Visste ni att mediantiden i dag i Sverige är
sju år för människor med utländsk bakgrund som har fått uppehållstillstånd i Sverige
att komma ut på arbetsmarknaden? Lägg därtill två år för kvinnor. Det är skandalöst,
och det är inte värdigt ett land som Sverige att ha det på det sättet.
Det är ett misslyckande. Vi ska komma ihåg att det är ett arv från tidigare socialdemokratiska regeringar. Folkpartiet är väldigt tydligt på en punkt. Inga nyanlända som
kan och vill arbeta ska hänvisas till något socialkontor. Den första kontakt som
människor ska ha är en arbetsförmedlare som ska ställa frågan: Vad kan du, och vad
vill du?
Etableringsreformen innebär att de nyanlända snabbt ska kunna upprätta en etableringsplan med utgångspunkt i tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter. Man
kan delta i introduktionen i max två år, och verksamheten ska i regel bedrivas heltid.
Möjligheten att få yrkeserfarenheter och utbildningar validerade ska ske mycket
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fortare än i dag. Tidigare har det varit så att en person som kanske haft en läkarutbildning från Irak eller ingenjörsexamen från Iran har fått vänta i många, många år.
Till slut tappar man kunskaper och erfarenheter. Det leder det till att man antingen
slängs ut i utanförskap eller tvingas arbeta med någonting som man inte är utbildad
för, vilket i och för sig inte gör det arbetet sämre, för alla arbeten ska vara lika värda.
Satsningarna på sfi med flera aktörer, valfrihet för eleven att själva välja sin anordnare, lärarlyftet, sfi-bonus, införande av ett nationellt slutprov kommer att stärka
eleven, motivera till snabbare studier och gör att man snabbare kommer in i
samhället och i arbete.
Jag är helt övertygad om att den alltmer ljusare marknaden, speciellt i Stockholm,
och förstärkning av språk, utbildning och arbete, kommer att bidra till att färre
människor med utländsk bakgrund kommer att tvingas till jobbtorg eller
socialkontor. Jag tror att med den här etableringsreformen kommer integrationen för
första gången någonsin i Sverige att ha rätt fokus, det vill säga med fokus på språk,
arbete och utbildning. Det gynnar hela Sverige, det gynnar Stockholm där fler
människor får arbeta och betala skatt. Det stärker vår välfärd och ger mer satsningar i
kärnverksamheter.
Anförande nr 76
Y v o n n e R u w a i d a (MP): En av de viktigaste sakerna för etablering i
Sverige är möjligheten att läsa svenska. I valrörelsen var alla partier ute på sfi:s
skolor. Jag var lite chockad över att samtliga företrädare för majoriteten blev
förvånade över hur verkligheten för sfi-elever såg ut.
Det är så här i dag i Stockholm att varannan vecka kommer det nya elever till sfiklasser, vilket gör att de inte har förmåga att ta till sig undervisningen. Som förälder
till sfi-elever får man inte möjlighet att ta en veckas semester när barnen är på
sommarlov, inte ens en vecka! De duktiga eleverna på sfi kan inte läsa sfi på
universitetet, men det kan man göra till exempel om man är utbytesstudent från
samma land.
Det finns så mycket brister i sfi i dag i Stockholm. Ni som är ute i verkligheten och
ser hur sfi ser ut, ta vettiga beslut utifrån det. Det kom ett brev till alla
fullmäktigeledamöter som tog upp många av bristerna i sfi under förra
mandatperioden. Ni verkar tyvärr inte ha läst det brevet.
Anförande nr 77
G u l a n A v c i (FP): Jag håller med Yvonne Ruwaida på många punkter om hur
sfi har fungerat tidigare. Den har varit undermålig, det har funnits en idé om att
välutbildade människor och människor som inte alls har någon utbildning ska
klumpas samman i en och samma klass. Väldigt många människor som är i samma
klass och som talar samma moderspråk har inte fått möjlighet att prata svenska.
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En sak som Yvonne Ruwaida får passa sig för är det här med vad olika politiker gör
när de är ute i valrörelsen. Jag har besökt många sfi-verksamheter, och jag såg deras
verklighet och det arbete som bedrivs där. Jag tycker ändå att de förändringar som
har skett och som sker med tydligt kunskapsinnehåll är bra, med sfi-bonus där man
kan möjliggöra för de elever som vill bli klara med sin sfi-studier fortare att göra det.
Man ska också se till att förstärka för lärarna. Det är många lärare som saknar
fullständig lärarutbildning i dag.
Sammantaget är det ett problem, och vi har gjort väldigt mycket och gör mycket för
att stärka sfi-undervisningen. Det är för att se till att människor får så bra
utbildningsmöjlighet det går.
Anförande nr 78
K a r i n R å g s j ö (V): Mycket av det du sade, Gulan, kan jag delvis hålla med
om, till exempel validering och allt man behöver göra för att folk ska få fäste inom
arbetsmarknaden.
Min erfarenhet av just jobbtorgen är att väldigt många av dem som går där inte har
fullgjort grundskola eller gymnasiet. De är lite lost så att säga. Den utdelning som
finns där är ganska slätt, och det visar alla undersökningar man kan gräva fram. TCO
kom i går med en väldigt bra debattartikel i DN om att utbildningsgaranti ska ge
unga bättre chans till jobb, om allas rätt att läsa in gymnasiet.
Då undrar jag: Vad ska ni i praktiken göra med de här eleverna? Det syns inte riktigt.
Vad ska ni göra för dem som behöver gå ut grundskolan, dem som behöver utbildning? Risken är att sådana killar som jag träffade i somras fastnar på jobbtorgen. Det
är alltför många som fastnar – man går ut, man får kortvariga utbildningar eller
kortvarigt jobb, och sedan kommer man tillbaka.
Hur ska vi befästa utbildning på jobbtorgen?
Anförande nr 79
G u l a n A v c i (FP): Jag tror att det är oerhört viktigt, Karin, att man fångar upp
de ungdomar som saknar grundskolebehörighet eller behörighet på gymnasiet och att
man erbjuder dem utbildningsplatser. Till exempel ska man kunna läsa in
ofullständiga betyg på gymnasiet, man ska ha rätten att läsa in grundskolebehörighet.
Den möjligheten har alltid funnits, och vi måste bedriva uppsökande verksamhet och
se till att de ungdomar som hamnat på jobbtorgen får en individuell handlingsplan
och en coach så att man hjälper dem på bästa möjliga sätt. Vi ska sätta in insatser där
de behövs. Är det så att man behöver komplettera någonting ska man ha möjlighet att
göra det.
Jag tycker att det är viktigt att man inte låser in eleverna till jobbtorgen. Det har
funnits en syn i Sverige att alla ska vara högskolebehöriga. Jag tror att vi måste hitta
en bättre matchning så att ungdomarna som riskerar att falla ur systemen snabbt
kommer ut i arbete.
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Anförande nr 80
Y v o n n e R u w a i d a (MP): Kommunen har ett ansvar att skapa förutsättningar för de nya jobben, och det oavsett hur vi förvaltar vårt pensionskapital när vi
upphandlar eller när vi upprustar våra miljonprogram, som vi just nu ska göra. Det är
arbetsmarknadspolitik, det är miljöpolitik, det är viktiga områden. Vi kan inom
ramen för upprustningen skapa nya jobb. Vi kan skapa jobb för att bryta människors
utanförskap och långtidsarbetslöshet.
Telge Peab i Södertälje är ett projekt som går väldigt bra. Där använder man
människors vilja att arbeta. Jag har besökt Telge Peab som anställer försörjningsstödstagare, flyktingar, långtidsarbetslösa, ger dem utbildning, praktik och arbete,
samtidigt som man upprustar fastigheter på marknadsmässiga villkor. Det här är en
chans vi måste ta även i Stockholm när vi bygger nytt och när vi upprustar.
Vi måste ge Stockholmsbor, försörjningsstödstagare, flyktingar, långtidsarbetslösa
en chans till de nya jobben. Vi kan inte satsa 10 miljarder kronor på tio år och inte ta
den chansen, så vi borde göra samma sak i Stockholm. Är ni beredda att göra det
inom Moderaterna?
Vi har många ungdomar i Stockholm som inte har en framgångsrik skolkarriär
bakom sig och där skolgången består av mer frånvaro än närvaro. Det här gäller
tyvärr många nyanlända tonåringar. Förberedelseklasserna funkar inte bra. Det
språkliga kapitalet, den kunskap som eleverna äger när de kommer hit slänger man
bort, man tar inte vara på det.
I stället för som i dag bör man ge undervisning på arabiska, turkiska och andra språk
i svenska, matte och andra kärnämnen, och man ska kunna få betyg i det språk man
kan, i modersmålet. Då får man statusen och orken att faktiskt läsa. När det gäller till
exempel matte ska vi kunna mäta den faktiska mattekunskapen, inte som i dag mäta
svensk läsförståelse på matteprovet. Vi tar bort de här elevernas möjligheter att
använda den kunskap de har. I dag funkar det väldigt dåligt med
förberedelseklasserna i Stockholm. Här måste vi ge här eleverna en chans att komma
in i vårt samhälle.
Jag måste gå tillbaka till sfi. Här måste vi göra många förbättringar. Vi har skrivit en
rapport, som ni gärna får läsa på vår hemsida och som handlar om att vi ska låta alla
elever läsa färdigt sfi:n. I dag tvingar jobbtorgen i väg eleverna innan de har läst
färdigt svenska motsvarande årskurs 9, vilket gör att de går ut i praktik eller kort
arbete och sedan tillbaka till sfi. Då måste de börja igen på en lägre nivå. Det här har
man tyvärr i Stockholm satt i system. Vi låter inte eleverna läsa färdigt svenska,
vilket gör att de sedan inte kan fungera på arbetsmarknaden. Det är ett minimikrav
att man kan en viss nivå svenska på många arbeten. Även om man på vissa ställen
borde kunna klara sig med engelska och andra språk, är svenskan viktig.
Här tror jag att jobbtorgen har funkat väldigt dåligt när det gäller just nyanlända och
långtidsarbetslösa. Det måste bli en förbättring.
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Anförande nr 81
Borgarrådet H a m i l t o n (M): Herr ordförande! Jag har ambitionen att vi inom
ramen för de ansvarsområden som jag har och som täcker både arbetsmarknadsfrågor
och näringsliv, komvux och sfi, allt det som vi pratar om, ska hitta många mycket
bättre samarbetsmöjligheter än vad som finns i dag när det gäller att hjälpa ungdomar
och arbetslösa att få lärlingsplatser och få testa på att arbeta ute i företagen.
Jag har inte själv varit i Södertälje och tittat på det projekt som man har där, men jag
kommer att åka dit, för jag tycker att det låter väldigt spännande. Självklart ska vi
försöka jobba inte minst tillsammans med byggbranschen, men det finns många
andra branscher som är stora i Stockholmsområdet och där det borde finnas
möjligheter att ta emot ungdomar och långtidsarbetslösa på ett helt annat sätt än vad
som har gjorts hittills.
När det gäller sfi är jag övertygad om att det går att göra mycket mer. Det du säger
här ska jag verkligen titta på, för jag tycker inte att det låter som något rimligt – om
det nu verkligen är såsom du beskriver det.
Anförande nr 82
Y v o n n e R u w a i d a (MP): Jag tycker att det är positivt att det finns en
ambition att titta på hur man kan få lärlingsplatser, praktik, jobb för långtidsarbetslösa, för det är den grupp där utanförskapet ökat under de senaste åtta åren. Det är en
grupp som blir allt större och som får det allt svårare att komma in på arbetsmarknaden. Ju längre tid du är långtidsarbetslös, desto svårare har du att få det första jobbet.
Det är väldigt svårt också för de nya som kommer till Sverige.
Jag tycker att det är positivt att man vill titta på det som jag hänvisar till i Södertälje.
Jag hoppas att ni vill ha en dialog med oppositionspartierna i de här frågorna. Jag
kommer att återkomma. Och när det gäller sfi kan jag lova att det jag har sagt är
verklighet i dag. Jag kan skicka över den rapport som jag har skrivit om sfi i
Stockholm. Den är byggd på besöken i verkligheten under flera års tid.
Anförande nr 83
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Det låter, Yvonne Ruwaida, som att du vill att
kommunen ska skapa arbeten och att vi ska utöka den offentliga sektorn. Jag fick en
rapport från Företagarna i går. De menar på att på de orter i Sverige där andelen
anställda i offentlig sektor är störst är också arbetslösheten som högst, framför allt är
det invandrare som blir lidande för detta. Det finns nämligen en större benägenhet
hos invandrare att starta företag. Visst är praktik viktig, men många invandrare ser en
stor möjlighet i att starta eget företag, och det behöver ingå i sfi på lång sikt.
När det handlar om förberedelseklasserna tycker jag att det är lite beklämmande att
du hånar de lärare och rektorer som ändå tar till vara den forskning som finns. Sedan
finns det säkert mycket att göra med modersmålsundervisningen. Inom Stockholms
län finns ett projekt där man tar till vara erfarenheter vad gäller ensamkommande
flyktingbarn. Det är viktigt.
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Anförande nr 84
Y v o n n e R u w a i d a (MP): Jag har inte kritiserat en enda lärare eller en enda
rektor. Jag har pratat om att man i dag till exempel inte ger betyg i modersmålet, att
man inte har resurser eller en politisk vilja att undervisa nyanlända tonåringar i
kärnämnen på modersmål. Det är politik som ligger bakom det.
Vi har väldigt många duktiga lärare och rektorer som gör ett jättebra jobb men vi har
alltför lite resurser. Jag vill ha ny politik på det området.
När det gäller Telge Peab i Södertälje är det så att när man upprustat miljonprogrammen har man knackat dörr och frågat de boende: Vill du vara med? Vill du bli vstekniker? Vill du bli eltekniker? Vill ni själva upprusta områdena, få praktik och
arbete? Man har inte utökat kommunens budget eller tagit ut mer skatter, utan man
gör den upprustning man gör. När man bygger nya bostäder sker det på marknadsmässig grund. Det är inte så att kommunen går in med mer pengar, utan man gör det
tillsammans med Peab, man säljer till marknadsmässiga priser. Men man tar till vara
de boendes kunskaper i den egna kommunen och hos dem som är långtidsarbetslösa.
Det är smart politik, ingenting annat.
Anförande nr 85
G u l a n A v c i (FP): Herr ordförande! Jag håller med Yvonne Ruwaida på
många punkter. Jag tror att det är viktigt att se på helheten. Just med den nya
inrättade arbetsmarknadsnämnden kommer vi att få en helhet när det gäller fokus på
studier, utbildning och arbete.
Det här med lärlingsplatser ska man inte underskatta. Jag tror att väldigt för många
av de ungdomar som i dag befinner sig i riskzonen att hamna utanför systemen och
de som är skoltrötta – oftast är det ungdomar som är skoltrötta och som inte orkar ta
sig till skolan därför att det har varit alldeles för mycket fokus på teori – kommer
lärlingsutbildningarna och lärlingsjobben att vara viktiga. De kan få vara ute på en
arbetsplats, praktisera, lära sig yrket och också få en examen och förhoppningsvis få
ett arbete efter slutförda studier.
Jag tror att vi måste se på de här frågorna mer i ett helhetsperspektiv, och jag är
väldigt glad om vi kan hitta gemensamma lösningar, absolut.
Anförande nr 86
Y v o n n e R u w a i d a (MP): Vi i Miljöpartiet är positiva till lärlingssystemet.
Sedan tror jag att vi måste ge människor möjlighet att få färdig sin utbildning. Här
tror jag att man alltför mycket har slängt bort unga människors kunskaper. De som
har svårt att klara sig är tonåringar som kommer hit, killar och tjejer som är mellan
11 och16 år när de kommer till svensk skola men som inte kommer till skolan.
Många av dem hamnar i ett utanförskap och förblir utan jobb, vilket är negativt.
Här finns det forskning som visar att om man kan ge de här eleverna en stolthet över
att de kan någonting, vilket de gör när de kommer hit, är det bra. De kan oftast ett
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språk, ibland flera. Många kurder kan arabiska, kurdiska och engelska när de
kommer hit och kan matte, men de får inga betyg i någonting under några års tid och
ger upp, börjar skolka, tycker att de inte har någon status i skolan. Här måste man
politiskt välja väg, och här har Folkpartiet varit emot att satsa mer på modersmål och
ämnesundervisning på modersmål.
Anförande nr 87
K a r l B e r n (FP): Herr ordförande, fullmäktige! Jag tänkte prata lite om
Stockholm Business Region.
Ett viktigt mål för oss i Folkpartiet och inom majoriteten är att skapa förutsättningar
för fler arbetstillfällen och inte minst för våra ungdomar här i staden. Det är jätteviktigt. Och kom ihåg: Inga politiker kan skapa eller kommendera fram arbeten.
Däremot kan vi genom vårt Stockholm Business Region kratta i manegen, om man
uttrycker sig så, för att skapa bra förutsättningar för att uppnå full sysselsättning här i
staden.
Vi lever i en global värld – oavsett vad man tycker om den saken är det bara så. Det
har slagits fast att då ett internationellt företag ska etablera sig i Europa står valet inte
mellan Malå i Västerbotten, Krokom i Jämtland och Stockholm, utan mellan London,
Berlin, Köpenhamn och Helsingfors. Då gäller det att vinna den här matchen. Vi kan
konstatera att fler och fler företag väljer Stockholm, på grund av att vi har en stabil
ekonomi i vår stad, stabila banker, gott företagsklimat, mångfald när det gäller kultur
och så vidare, bra skolor, bra sjukvård och bra förskolor. Många av de här sakerna
hänger ihop. Vi har också bra språkkunskaper. Det gör att man väljer Stockholm.
Själv arbetar jag inom näringslivet här i Stockholm och vill påpeka att Stockholm
Business Region gör en fantastisk insats för att sälja in Stockholm ute i världen – vi
har verkligen hamnat på kartan. Man främjar besöksverksamheten och
företagsamheten, och inte minst jobbar man med Järvalyftet och Söderortsvisionen.
Stockholm – the Capital of Scandinavia!
Bifall till kommunstyrelsens förslag!
Anförande nr 88
A w a d H e r s i (MP): Ordförande! Jag börjar där du slutade, Karl. Du nämnde –
det gjorde du tidigare också – att Stockholm ska bli norra Europas företagsvänligaste
stad. Men när man studerar hur verkligheten är i ytterstaden ser man att den är en
annan. Många centrumanläggningar ägs i dag av Boultbee, och det har gjort att
många småföretagare har fått stänga sina butiker och inte längre är handlare. Då är
frågan: Hur kan ni infria det här löftet när det gäller ytterstaden? Är ni beredda att ge
till exempel Stockholm Business Region i uppdrag att utreda vilka insatser som
behövs för företagare i ytterstaden?
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Anförande nr 89
K a r l B e r n (FP): Det kan nog vara så att Stockholm Business Region är ett
lämpligt organ för det. Men det är inte bara Boultbee. Jag tänker inte försvara
Boultbee här, för jag håller med alla om att det var en kulturkrock och att de inte
sköter detta bra. Jag jobbar inom detaljhandeln i centrumanläggningar, och detta
gnäll, detta missnöje och dessa fördomar som slår igenom finns överallt. Jag har
själv butik i Farsta centrum, och min dotter är på mig ideligen: Vad ska vi göra,
Kalle? Vi får slå igen om det inte kommer mer folk hit. Problemet är att vi har en
överetablering av centrumanläggningar i Stockholm. Och jag förstår det: Nu åker
man till Kista. Vi behöver bara titta på det kommunalägda Svenska Bostäders
Vällingby centrum, modecentrumet där – det är en tragedi. Jag har stått här i flera år
och sagt att jag tror att det är en felsatsning.
Men oavsett vem som äger centrumanläggningarna och detaljhandeln, inte minst i
förorterna, bör vi titta på det. Det är lämpligt att Stockholm Business Region gör det.
Anförande nr 90
A n n - M a r g a r e t h e L i v h (V): Det var lite andra tongångar, Kalle, när vi
diskuterade Boultbee. Innan försäljningen var det ett under av entusiasm när du satt
och försvarade det och sade att det skulle bli fantastiskt. Det var en lite annan ton i
dag, och jag är faktiskt glad för den självinsikten. Synd att den självinsikten inte
hjälper alla företagare som går i konkurs.
Det är en helt annan fråga jag vill ställa till dig, eftersom du tar upp detta med
småföretagare i förort, att vi nu ska bli så attraktiva och så vidare. Då förstår inte jag
varför ni tycker att ni behöver inrätta sådana här frizoner, som det står i er budget,
där företag ska få bidrag för att etablera sig i typ Järvaområdet och anställa
människor som bor där. Förutom att det får en massa andra negativa
integrationseffekter undrar jag: Varför är det nödvändigt om nu Stockholm är så
fruktansvärt attraktivt som du säger?
Anförande nr 91
K a r l B e r n (FP): Jag kan börja med Boultbee. Jag satt tillsammans med Karin
Hanqvist i styrelsen för Centrumkompaniet när det såldes. Vi kände till det. Vi var
inte delaktiga i själva valet av köpare. Men jag vidhåller fortfarande att det var helt
rätt att det såldes. Vi fick så mycket kritik – du kommer ihåg demonstrationerna på
Fältöversten och så vidare när kommunen ägde det. Det är helt rätt att kommunen
inte ska ägna sig åt kommersiell verksamhet. Däremot håller jag verkligen med om
att det var fel företag som blev köpare.
Sedan gällde det frizonerna. I dag får du inte lämna någonting öppet, och vi måste
titta på alla olika möjligheter att få fart just på de här förorterna. Det här kan vara en
av de sakerna. Det är en palett av åtgärder som måste vidtas.
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Anförande nr 92
Borgarrådet J ä m t i n (S): Fru ordförande! Jag vill också tacka dig, Kalle Bern. Du
är faktiskt den förste i majoriteten som har sagt någonting om Boultbee som andas att
det är ett problem. I går försökte vi ställa frågor, och då bemöttes vi med kompakt
tystnad.
Därför vill jag fortsätta att fråga, och jag hoppas att även det kommer att bemötas
positivt. Vi har i SBR:s styrelse lagt en skrivelse där vi begär stöd, att kommunen ska
stödja de handlare och företagare som så vill – det är självklart inget tvång – och som
tycker sig behöva juridisk hjälp eller annan hjälp för att hantera sina kontakter med
just Boultbee. Det finns många andra fastighetsägare som inte är helt perfekta – det
håller jag med dig om – men Boultbee har ett rykte och ett record som visar att de är
etter värre, skulle jag kunna säga, på många olika sätt.
Därför har vi lagt skrivelsen där vi säger att staden ska stödja de handlare som så
behöver i dessa centrum. Jag hoppas att du när den behandlas i SBR:s styrelse
uppmanar dina folkpartistiska kolleger att stödja den skrivelsen och ser till att vi kan
stötta handlarna i de tio centrumen så att de kan få det juridiska stöd och den hjälp
som de faktiskt behöver. Det är vi som har satt dem där.
Anförande nr 93
K a r l B e r n (FP): Jag kan hålla med dig om en sak, och det är att de behöver
juridiskt stöd. Jag har inte läst skrivelsen, och jag vet inte hur Stockholm Business
Region ser på det här. Men jag lovar att vi på något sätt ska hjälpa dem som behöver
det. Jag har varit med om att starta stödorganisationen Centrumsamverkan och varit
konsult åt dem, så jag känner det här som min egen ficka. Och om det blir som
nomineringarna ser ut kommer det att hamna i Stockholm Business Region, bland
annat därför att jag brinner för de här frågorna.
Men man kan inte gå in och slänga ut företag och ändra på bilden. Det kan hända att
företag och detaljhandel över huvud taget behöver juridisk och annan hjälp här i
staden, och vi ska göra det bästa för företagen. Mitt och majoritetens hjärta klappar
för dem.
Anförande nr 94
M o n i k a L i n d h (S): Fru ordförande, ledamöter! Först och främst är det
fantastiskt roligt att höra Kalle Bern, med den entusiasm, kompetens och briljans
som han uttrycker om tillväxten och tillväxtens möjligheter i Stockholm Det är
fantastiskt, för det som vi upplever i Stockholm nu är en boom av sällan skådat slag.
Därför tycker jag också i allt väsentligt att det är väldigt bra att man inrättar
arbetsmarknadsnämnden. När baksidan av boomen också märks i arbetslöshet och
sviter av kris är det viktigt att det tas ett samlat grepp kring de frågorna. Det är synd
att det inte gjordes under de tidigare fyra åren, för det hade behövts.
Arbetsmarknadsnämnden kommer att ha ett viktigt uppdrag för alla som har behov
av det. Jag ska bara göra några inspel kring vad som kan vara uppgiften. Det är till
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exempel att bryta det utanförskap som vi nu kan läsa om i den senaste USKrapporten om arbetsmarknadens utveckling i Stockholm.
Under 2007 och framåt har andelen som har a-kassa minskat, och majoriteten av de
yngre åldrarna bland dem som är arbetslösa saknar ersättning. Den här lilla meningen
uttrycker en väldigt besvärlig utveckling, och det är att allt yngre och allt fler
arbetslösa är långtidsarbetslösa; 30 procent av dem som är arbetslösa är långtidsarbetslösa, och de är yngre. De saknar över huvud taget ersättning. Det är som att de
skulle ha en biljett från avbruten skolgång genom arbetslöshet till socialbidrag eller
ekonomiskt bistånd. Det är en grupp som mycket enkelt kan halka in i ett långvarigt
behov av ekonomiskt bistånd och som dessutom kommer att leva i utanförskap en
mycket stor del av sina vuxna liv Det här är en viktig grupp att jobba med.
Ulla Hamilton tar upp jobbtorgens resultat, och det är just i den gruppen där man
återremitteras, avslutar av annat skäl eller är fortsatt inskriven som dessa människor
finns. Jag ska ställa en direkt fråga till Ulla. I budgeten står det: genom utökad
samverkan med stadsdelsnämnderna utveckla insatser för de individer som inte
tillhör Jobbtorg Stockholms målgrupp och där både stadsdelsnämnderna och
Jobbtorg Stockholm i dag står utan verktyg.
Anförande nr 95
Borgarrådet H a m i l t o n (M): Först vill jag konstatera att det inte alls var så att
det inte gjordes någonting under förra mandatperioden. Som jag konstaterade kan vi
jämföra 15 personer per dag in på arbetsmarknaden med den rödgröna majoritetens
15 personer per dag ut från arbetsmarknaden. Det är mycket tack vare jobbtorgen.
Det är 12 000 personer som har fått hjälp till försörjning genom jobbtorgen, så det
jobbades mycket under den förra mandatperioden.
Det pratas mycket om långtidsarbetslöshet, och oppositionen jämför siffror när det
var all time low med hur det ser ut i dag. Då kan vi konstatera att man får en kraftig
ökning av långtidsarbetslösheten. Det vi nu kan konstatera är att kurvan har vänt och
att den går nedåt. Långtidsarbetslösheten minskar. Vi kan konstatera att antalet
personer som kommer till jobbtorgen också minskar. Kort sagt: Arbetsmarknaden
håller på att vända. Det ger genomslag över hela bredden i Stockholms stad.
Anförande nr 96
M o n i k a L i n d h (S): Ulla går i gång väldigt märkligt här. Jag sade inte att
inget hade gjorts. Jag sade att det hade varit väldigt bra om vi hade haft en samlad
nämnd för att jobba med de här sakerna också under föregående mandatperiod.
Sedan har du faktiskt fel. Jag tror på USK:s senaste månadsrapport. Där säger man
att antalet långtidsarbetslösa ökar från oktober 2009 till oktober 2010 och att
dagssiffran för långtidsarbetslösa är 30,3 procent av alla arbetslösa. Det är en uppgift
för dig att jobba med, och jag hoppas att vi får se resultat.

Yttranden 2010-11-25 § 3

76

Anförande nr 97
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Varje arbetslös ungdom är givetvis en förlust för
samhället, men framför allt för individen själv. Det här måste man jobba med både i
nuet, som görs, och långsiktigt. Där ser jag ett stort hopp i budgeten, att det handlar
om att vi tack vare alliansregeringen har fått in entreprenörskap i gymnasieskolan.
Men det handlar också om det förhållningssätt som lärare och rektorer har gentemot
sina unga på skolorna, att bejaka kreativitet och initiativ och att stärka en självkänsla,
att ungdomar tidigt står upp för sin kunskap, ”det här kan jag”, och berättar det för
andra. Det är också så man vågar ringa runt till olika arbetsgivare och säga ”här finns
jag, ni behöver mig”.
Anförande nr 98
M o n i k a L i n d h (S): Det är alldeles riktigt. Därför är det så tråkigt att behöva
konstatera att fyra av dem som i dag är inskrivna på jobbtorgen saknar
grundläggande gymnasiekompetens. De hade kunnat få den för fyra år sedan eller
jobbat sig igenom gymnasiet, men man har suttit på jobbtorg. Det var bara 363
aspiranter som fick ta del av någon utbildning över huvud taget på jobbtorgen det
senaste året. Jag tycker att det är ett jättemisslyckande. Lycka till med att skapa de
förutsättningarna på jobbtorg så att de här ungdomarna kan gå ut med självkänsla
och förtroende!
Anförande nr 99
Y v o n n e F e r n e l l - I n g e l s t r ö m (M): Jag skulle vilja börja med att
säga något som andra redan har tagit upp. Så sent som i oktober gick
Arbetsförmedlingen ut med information om att arbetslösheten sjunker, antalet lediga
platser ökar och fler får arbete. Vi vet också att det är många företag som trängs för
att få etablera sig i Stockholm, och det verkar väldigt gynnsamt. Dessutom minskar
också inflödet av nyinskrivna arbetslösa.
Nu kan väl ingen slå sig till ro med att konjunkturen börjar vända och bara rulla
tummarna – det hade ingen tänkt göra. Vi hoppas väldigt mycket på den nya
etableringslagen, som också har tagits upp här, som startar den 1 december. Jag tror
att det kommer att bli en utmärkt ingång för våra nyanlända, efter sju år. Tänk själva
att komma till ett nytt land och få vänta sju år innan man kommer in på arbetsmarknaden. Det är lite grann av det här med ”integration – var god dröj?”.
Jag tycker också att vi måste granska sättet som vi har arbetat med de här frågorna
på, inte minst det organisatoriska, som har varit uppe här. Ansvaret för kommunens
introduktionsarbete har vilat mycket på socialförvaltningen i de flesta kommuner.
Numer har några kommuner i Stockholm omprövat den modellen och i stor
utsträckning lagt frågorna på en enhet med tydlig koppling till just
näringslivsfrågorna. Vi vill gärna göra de här frågorna till positiva tillväxtfrågor i
stället för socialförvaltningsfrågor.
Med en arbetsmarknadsnämnd och med jobbtorgen i centrum, som fick en tjuvstart
förra mandatperioden, får vi en samlad bild över läget i staden där vi också
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samordnat kan följa upp hur de grupperna ser ut som behöver olika insatser och där
vi också nu har verktygen som har med grundvux, språk och så vidare att göra.
Vi har också ett uppföljningsansvar. Det har vi haft under många år när det gäller
gruppen 16–19-åringar utanför, som man brukar kalla den gruppen. Den har tyvärr
varit stor redan under tidigare mandatperioder, men det är klart att det är allvarligt.
Här har den nya nämnden fått ett tydligt uppdrag att stimulera skapande av fler
arbetstillfällen, och där ingår också att titta på lärlingsjobb, praktikplatser, sänka
tröskeln in på arbetsmarknaden så mycket som möjligt men även se till att det civila
samhället får en aktiv roll. Där har några nämnt kooperativ, och det finns väldigt
många olika idéer om hur man kan göra det här. Jag tror att den nya nämnden har
alla möjligheter att göra det bästa av det här uppdraget, som kommunen nu har
ansvaret för när det gäller arbetsmarknadsfrågor.
Anförande nr 100
A w a d H e r s i (MP): Den nya etableringsreformen har bra delar, bland annat för
snabb revalidering av utländsk examen och att man får jobba under
introduktionstiden. Men många riskerar att falla ifrån reformen. Alla får inte
utrymme inom den här reformen: de som är sjuka, de som inte kan få hyreskontrakt
eller andra kontrakt som inte är godkända av hyresvärden. Vad ska man göra med
alla dessa människor? Kommer man att förlora vitsen med hela reformen? Det
kommer att vara en stor grupp, och det kommer att belasta staden en hel del.
Anförande nr 101
Y v o n n e F e r n e l l - I n g e l s t r ö m (M): Jag kan inte riktigt siffrorna i
staden i dag, men sfx- och sfi-utbildningar och liknande har varit uppe i debatten.
Det är hela tiden saker som har varit väldigt framgångsrika. Sedan måste man
givetvis kolla hur volymen, behoven och så vidare ser ut för att komma vidare med
det du vill ha svar på. Jag tror att den nya nämnden, som jag var inne på, har alla
möjligheter i världen att titta på vad som behöver göras mer om man får den samlade
bedömningen av behoven och hur det ser ut. Det är klart att vi är långt ifrån klara
med det här.
Anförande nr 102
K a r i n R å g s j ö (V): Ja, vi hoppas mycket på arbetsmarknadsnämnden,
Yvonne, när de här frågorna kommer upp. Jag råder alla som sitter där att titta i
USK:s rapport, som är väldigt intressant, för där kan man se hur arbetslösheten
fördelar sig i staden. Jag tycker att det är ett väldigt problem att den är så pass hög i
ytterstaden och så pass låg i innerstaden. Det måste vara mer riktade insatser som
fångar upp exempelvis unga vuxna.
När du säger att jobbtorgen fick en tjuvstart förstår jag inte riktigt. Vi såg det som en
verksamhet som rullade på, och ingen tjuvstart. Nu gäller det att backa upp jobbtorgen specifikt med utbildningsinsatser, för det är det som fattas. Inga ungdomar utan
grundskola och gymnasium kommer vidare. Man måste hitta på bra paket för de
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ungdomarna, och det måste vara vår nisch här i salen, oavsett partifärg. Det här är en
framtidsfråga. Med en stor grupp unga människor som står utanför arbetsmarknaden
och inte ingår i de system vi har kommer vi att få gigantiska problem.
Anförande nr 103
Y v o n n e F e r n e l l - I n g e l s t r ö m (M): Det är klart att den här gruppen
är en av de viktigaste grupperna att börja titta på. Det är de unga, som kanske har 40
år kvar på arbetsmarknaden. Vad händer med dem när de ska få pension, om de får
någon? Det är otroligt viktiga frågor, och jag tror att man kommer att prioritera de
frågorna. Som jag sade kan jag inte alla siffror när det gäller Stockholm – jag är ny
inom den här gruppen i Stockholm som jobbar med de här frågorna. Men den frågan
måste man givetvis belysa oerhört mycket.
Sedan tror jag att de unga utanför som du talar om inte är en homogen grupp, utan
den består av många ungdomar med olika typer av behov. Några av dem kanske
befinner sig väldigt långt där nere med missbruk och annat och behöver en lång
startsträcka innan de har en chans att komma in i olika insatser. Det finns många
ungdomar som har det svårt, om de kanske har hoppat av gymnasiet och i värsta fall
grundskolan, där slutet är obligatoriskt, men det finns ju närvaro och sådana saker.
Anförande nr 104
M o n i k a L i n d h (S): Det var intressant att lyssna till dig ur några aspekter.
Det ena du sade var: Äntligen ska vi få en samlad bedömning och en samlad bild av
hur läget är och vilka insatser som behövs. Jag fick lite hjärtklappning där, för jag
trodde att ni hade ägnat en stor del av tiden de senaste fyra åren åt att också använda
de verktyg som jobbtorg innebar eller att ha en samlad bild, en sammanhållen politik
kring arbetslöshet och arbetsmarknad. Men tydligen har ni inte haft det.
Anförande nr 105
Y v o n n e F e r n e l l - I n g e l s t r ö m (M): Det är ju fem jobbtorg, och det är
klart att man har en samlad bild över jobbtorgens verksamhet – det tror jag absolut
att man har. Men man väver in utbildningsbitar som kan vara verksamma när det
gäller att komma vidare till jobb. Det gör att man har det verktyget också, vilket jag
tror är väldigt gynnsamt. Det är så jag har uppfattat just detta budgetförslag som vi
har.
Anförande nr 106
E w a S a m u e l s s o n (KD): Fru ordförande! Äntligen, får man väl säga, har
yrkes- och lärlingsutbildningen blivit en realitet. Det är en oerhört viktig utveckling
på skolsidan. Jag hörde i går på radion en kille som hade hoppat av gymnasiet och
satt och spelade dataspel på något av våra ställen runt om här i staden. Han sade att
han hade dyslexi och hade svårt att koncentrera sig. Jag tänkte förstås på att jag har
försökt hänga med på de här spelen och att det inte är det enklaste. Han hade väl
behövt ett helt annat stöd i skolan naturligtvis – det kan inte bara vara det. Där har
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skolan ett stort ansvar, när det gäller att både motivera och engagera dessa
ungdomar. Då kan lärlingsutbildningen vara en viktig del, där teori och praktik kan
varvas.
Med den demografiska utveckling som vi har inte bara i Sverige utan också i övriga
Europa kommer arbetsmarknaden att efterfråga många fler, och då är utbildning
väldigt viktig. Det är det man säger i dag, att det inte alltid går att matcha mot alla de
nya jobb som man nu söker arbetare till därför att de inte har rätt utbildning.
En positiv sak som flera har nämnt är att nyanlända nu kan arbeta under introduktionstiden. Men jag skulle också vilja lyfta fram skolans roll när det gäller
möjligheten att få utbildning på sitt språk, som Yvonne Ruwaida var inne på. Jag tror
att det är väldigt viktigt att man får bli bedömd i det ämne som det handlar om och
inte på grund av att man inte kan svenska. Samtidigt måste naturligtvis
svenskundervisningen vara intensiv under samma period. Men det är inte konstigare
än att för svenska elever som har haft det svårt, kanske med dyslexi och annat, får
lärare läsa talen för dem så att de har lättare att visa att de kan mattetalen.
När man tittar på företagarsidan är det inte minst småföretag som kan ge många nya
jobb. Många av dessa småföretag som finns, inte minst runt om här i Stockholm, är
entreprenörer med invandrarbakgrund. Många har också rätta yrket när det gäller
hantverkssidan, och det råder brist på utbildade hantverkare. Därför borde man
mycket mer lyfta fram de utbildningarna, för där vet man att det kommer att finnas
jobb.
Det går inte att komma ifrån att utbildning är grunden för kvalitativt arbete, och
svenska språket är oerhört viktigt. När vi inom äldreomsorgen skulle fortsätta
satsningen märkte vi att många inte hade grundutbildning, och det visade sig att
alltför många som redan hade en fast anställning inte hade tillräckliga
språkkunskaper för att kunna gå in på en grundutbildning. Därför har nu satsningen
skett just på språkutbildning för att möjliggöra att man sedan ska komma in på
grundutbildningen. Men vi hade också det motsatta, att de som hade gått igenom en
utbildning tyvärr ändå inte under den utbildningen fått tillräckliga språkkunskaper,
vilket gjort det svårt för dem i alla fall att få ett arbete.
Anförande nr 107
S a r a P e t t i g r e w (MP): Jag tycker att det låter som att vi inte alltid är helt
oense mellan Miljöpartiet och Alliansen kring vilka åtgärder som behöver vidtas. Jag
tror att det handlar mycket om ambitionsnivåer. Du nämnde lärlingsprogrammet, och
det tar fyra år att få till. Vi undrar över ambitionsnivån under de kommande fyra
åren. Det måste gå snabbare.
Det pratades om utbildningsinsatser och modersmål, där vi har lagt förslag på
modersmålsundervisning i skolan. Det är också jättebra. Finns det liknande
ambitioner kring ökade utbildningsinsatser också på jobbtorgen? Där ser vi att det
finns en stor brist på just utbildningsplatser. Vill ni höja ambitionsnivån även där?
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Anförande nr 108
E w a S a m u e l s s o n (KD): I alla våra verksamheter handlar det naturligtvis
om utvärdering och uppföljning. Om det är just den delen som saknas tror jag nog att
vi kommer att kunna utveckla den. Jag är inte helt säker på att det är just det som är
den stora bristen. Men jag är öppen för att ta den diskussionen också.
Anförande nr 109
T a r a T w a n a (S): Du tar upp väldigt viktiga frågor, Ewa Samuelsson, just om
inlärningsprogram och inlärningsinsatser, vilket är jättebra. Det finns ungdomar som
har hamnat i utanförskap och behöver gymnasiekomplettering, som det tidigare har
talats om. Men jobbtorgen klarar inte det. Det saknas redskap för att fånga de här
ungdomarna. Det är ett problem som jag förstår att ni inte klarar av.
Du och många av dina borgerliga kamrater har hittills inte pratat om de målgrupper
som saknar utbildning från sina hemländer, som saknar vana att sitta på en skolbänk,
analfabeter. Det saknas en politik för hur man ska kunna inkludera dessa målgrupper.
Man skickar dem på projekt efter projekt. De har bott i Sverige kanske minst 20 år,
och fortfarande har de inte något jobb. Det finns över huvud taget inte någon politik
som täcker dessa målgrupper. Hur gör ni för att de ska komma in på arbetsmarknaden?
Anförande nr 110
E w a S a m u e l s s o n (KD): Det är en jätteviktig fråga. Det som vi naturligtvis
gärna vill lyfta fram i fortsättningen är att varje individ måste bemötas utifrån de
behov som han eller hon har. Den stora grupp som jag nämnde i mitt inledningsanförande, de ensamkommande flyktingbarnen, ska få möjlighet att komma in till
exempel i familjehem och komma in ett sammanhang där det är lättare för dem att få
stöd och hjälp när det gäller skolan. I skolan jobbar vi med förberedelseklasser för
dem som kommer och inte har svenska språket med sig. Det finns många olika
möjligheter. För de äldre ungdomar som kommer hit senare är det svårare att gå in i
en mindre grupp, i en klass, och där är jobbtorgen en del av det som vi måste satsa
vidare på och utveckla.
Anförande nr 111
Y v o n n e R u w a i d a (MP): Jag tycker att den nya yrkesutbildningen som har
startat i Järva är bra. Det är 100 elever som går där. Problemet är att den inte har
någon långsiktig finansiering. Den är nu finansierad inom ramen för Järvaprojektet
under två års tid. Här måste man få in ett system där de elever som inte går
gymnasiet faktiskt har en chans att komma in i arbetslivet igen. Utbildningen är bra.
Nu finns den på Järva, men den borde också finnas i södra Stockholm. Men då måste
man hitta ett pengasystem för det här inom kommunen och ta ett långsiktigt ansvar.
När det sedan gäller att få till exempel ämnesundervisning på modersmål är det en
jätteviktig fråga, och här har man i dag inte den politiska viljan att göra de satsningarna. Man lägger inte de resurserna, och man har inte de direktiven. Det är
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jätteviktigt just för tonåringar som kommer hit, nyanlända, att få ämnesundervisning
på modersmål. Annars är det jättemånga som faller ut och inte ens kommer att
avsluta gymnasiet, och det är inte en bra utveckling. Här vill vi se politik.
Anförande nr 112
E w a S a m u e l s s o n (KD): Där är vi överens. Jag tycker att man ska kunna få
undervisning på sitt modersmål i dessa språk, naturligtvis samtidigt som en intensiv
svenskundervisning ska ske så att det inte behöver fördröja utbildningen på svenska.
Men när man kommer ska man kunna börja på det sättet.
När det gäller yrkesutbildningen på Järva, som du nämner, är det alltid så med nya
verksamheter att de måste få sätta i gång och att vi måste utvärdera innan man
fortsätter på ett bredare sätt över hela staden med en sådan utbildning. Jag ser inga
problem med att vi har startat upp där, och vi kan planera efter en utvärdering hur vi
ska gå vidare.
Anförande nr 113
B i r g i t t a H o l m (M): Ordförande, fullmäktige, alla som älskar Stockholm!
Jag skulle också vilja säga några ord om Stockholm Business Region i det här
blocket.
Stockholm Business Region är viktigt. Jag har haft förmånen att sitta där under den
här mandatperioden, och även om det är väldigt kort tid har det varit lärorikt. The
Capital of Scandinavia är ett välkänt uttryck, och vi är ett centrum för företagande.
Här finns ett varierat näringsliv med en mångfald av företag i olika storlekar och
branscher. I dag finns närmare en fjärdedel av Sveriges företag och många av landets
huvudkontor i Stockholm.
Stockholm har också ett rikt utbud av sevärdheter. Sex av Sveriges tio mest besökta
turistmål återfinns i Stockholm. Bland besöksmålen finns museer, arenor för sport,
aktiviteter, kultur, teater, musik och dans representerade. Något vi ska vara stolta
över i den här staden är placeringen av det nya Stockholm Tourist Center, den
magnifika byggnaden. Det är något vi alla bör prata gott om och informera våra
vänner om. Om du inte har varit där måste du genast besöka detta center, för
placeringen är perfekt. Jag hoppas att centret har många besökare och att man väljer
att gå dit och spendera en stund i väntan på sin transport hem, oavsett var man bor i
Sverige.
Det är ett stort block som vi pratar om, och därför blir det väldigt spretiga frågor.
Stockholm har massor av events, mässor och konferenser. På min högst personliga,
opolitiska agenda står ett önskemål om att ge Stockholm en operafestival. Detta
skulle innebära en stärkt position för Stockholm som evenemangsstad, och det skulle
locka till sig fler besökare och mer näringsliv. Siktet måste ändå vara att företag ska
välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa. Jag är mycket
stolt över Ulla Hamilton och hennes nya rotel, och jag vet att hon kommer att göra
storverk.
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Bifall till kommunstyrelsens förslag!
Anförande nr 114
Borgarrådet H a m i l t o n (M): Fru ordförande! Tack för de vänliga orden,
Birgitta! De som har suttit länge i den här församlingen vet att jag verkligen brinner
för näringslivsfrågor. Det känns fantastiskt roligt att nu få kunna gifta ihop
arbetsmarknad och integrationsfrågor med näringslivsfrågor. Grunden för tillväxt
och välfärd i Stockholm är verkligen att vi har bra förutsättningar för näringslivet.
Det är också en viktig sak för att vi ska kunna göra det vi gör i det här huset.
Vi talar ofta om Stockholms konkurrenskraft, och i grunden handlar det om att vår
stad och vår region ska vara attraktiv att driva företag i, att utländska företag ska
komma hit och etablera sig och att utländska investerare ska tycka att det är värt att
investera i Stockholm.
Stockholm har, precis som Sverige som helhet, brist på arbetsgivare, och att råda bot
på den bristen är en viktig uppgift för Stockholm Business Region. Nyföretagarcentrum jobbar med rådgivning till dem som vill starta företag. Nästan 8 600
rådgivningar genomfördes under förra året. Verksamheten bidrar till ungefär 2 000
nya företag per år.
I anslutning till Nyföretagarcentrum finns också innovationsrådgivningen och ett
nära samarbete med Almi för finansieringsfrågor, och genom Start-Up Stockholm
skapas en arena för företagare, blivande företagare, innovatörer och andra
samarbetspartner.
En stor andel av dem som jobbar i Stockholm är anställda i utlandsägda företag. Det
är 200 000 personer som jobbar i utlandsägda företag. En viktig del i vårt arbete är
att se till att de här ägarna fortsättningsvis tycker att det är intressant att vara kvar
och verka i Stockholm.
Vikten av samverkan mellan näringsliv och universitet kan inte nog understrykas.
Carin Jämtin var också inne på detta. Stockholm har goda förutsättningar tack vare
ICT-verksamheten,
biomedicinen,
miljötekniken,
finansplatsen
och
evenemangsstaden. Nya Karolinska, som är ett fantastiskt spännande projekt, KTH,
universitetet med bland annat Stockholm Resilience Centre, Norra Djurgårdsstaden
med sitt innovationscenter och Kista Science City är bara några exempel på viktiga
utvecklingsområden. Det är väsentligt att inom ramen för Norra Djurgårdsstaden
Innovation skapa möjligheter för mindre cleantechföretag att presentera sina
produkter och därmed bidra till att Norra Djurgårdsstaden verkligen blir en spjutspets
inom ramen för de mål som vi har satt på det området.
Hela 95 procent av alla företag i Stockholm har färre än tio anställda. I den tillväxt
som sker inom staden är det viktigt att slå vakt om företagsområdena. Vi behöver
öka fokus på samverkan med det lokala näringslivet som finns inom
ytterstadsområdena. Därför ska en ny småföretagarstrategi anpassad till Järva och
Söderort tas fram under året, för vi behöver fler arbetsplatser i ytterstadsområdena.
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Stockholm har också en unik företagsstruktur med stora andelar tjänsteföretag. Fyra
av fem företag i länet är tjänsteföretag. Birgitta Holm nämnde hur viktig besöksnäringen är, så jag ska inte säga så mycket mer om det. Dessutom har jag inom ramen
för min rotel trafiken, och en väl fungerande infrastruktur är otroligt väsentlig för en
god, konkurrenskraftig näringslivssituation i Stockholm.
Med detta, fru ordförande, yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anförande nr 115
S a r a P e t t i g r e w (MP): Borgarrådet Hamilton skrev i en debattartikel
häromdagen om Stockholms arbetsmarknad att ingen ska lämnas utanför. Det låter
jättebra. Hon skrev också om företagen och att det kan handla om svårigheter att få
en anställning. Jag instämmer i den analysen, men jag hittar inga andra förslag än att
dessa individer ska fortsätta att starta egna företag. Vi måste skapa förutsättningar för
valfrihet även där. Man ska inspireras att starta egna företag, inte tvingas till det.
Företagande är en hjärtefråga för oss i Miljöpartiet, och vi vill se en politik som
stärker småföretagandet. Vi vill lägga särskilt fokus på stöd till entreprenörskap
bland kvinnor och utrikes födda. Vi måste säkra mångfald också bland företagare.
Det gör vi med Småföretagarcentrum med fokus på miljöföretagande och grön
turism. Jag tycker att den bild du lyfter fram här låter positiv, men vi kommer att
ägna tiden åt att bevaka att mångfalden bland företagare och småföretagare i
synnerhet inte glöms bort.
Anförande nr 116
Borgarrådet H a m i l t o n (M): I så fall misstolkade du min artikel. Jag tycker inte
att man ska råda arbetslösa att i första hand starta företag. Företag ska startas utifrån
andra kriterier än att man är arbetslös. Det tycker jag är otroligt väsentligt.
För det andra tycker jag att småföretag naturligtvis är en otroligt viktig del. En viktig
utmaning i detta ligger i att se till att företagen vill växa. Det är många företag i dag
som inte vill växa över huvud taget. Där kan ju vi från kommunens sida också se till
att hjälpa till, genom upphandlingar till exempel, genom att göra upphandlingar så att
små företag kan vara med eller genom att använda innovationsupphandlingar på ett
helt annat sätt. När det gäller mångfaldsföretag och de tjänsteföretag som finns där är
de hushållsnära tjänsteföretagen en otroligt viktig del i möjligheterna för inte minst
många kvinnor som tidigare har stått utanför arbetsmarknaden och jobbat svart, som
därmed genom det hushållsnära tjänsteavdraget har fått möjlighet att komma in på
arbetsmarknaden. Det är en väldigt viktig fråga.
Anförande nr 117
A n n - M a r g a r e t h e L i v h (V): Fru ordförande! Jag tycker att mycket av
det du säger, Ulla, är väldigt positivt. Man blir – vågar jag säga det som vänsterpartist? – riktigt entusiastisk för vissa saker. Men det finns vissa saker jag inte är
entusiastisk för utan riktigt rädd för, och det var det som jag tog upp med Karl Bern
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förut. Det är att det står i er budget att man ska skapa ekonomiska frizoner, och då
står speciellt Järvafältet nämnt.
Om utvecklingen är så fantastisk som du beskriver, varför behövs det då frizoner där
företag ska få bidrag för att anställa folk, som då verkligen pekas ut och stigmatiseras
för att de inte är anställningsbara? I de enorma satsningar som vi nu har hört om
borde även dessa människor kunna få den utbildningen för att få ett arbete på
arbetsmarknaden utan att företag ska få bidrag för att anställa dem. Det jag ser
framför mig och som jag är superrädd för är att vi får reservat där företag etablerar
sig med bidrag för att anställa människor som inte är anställningsbara och som låses
in i sina områden. De här bidragen är ju tänkta att ges till företag som anställer
människor i just det område där de etablerar sig.
Anförande nr 118
Borgarrådet H a m i l t o n (M): Ibland är det bra att ha både hängslen och livrem i
politiken. Jag vill naturligtvis att det ska vara framför allt genom de insatser som vi
har i staden och att de ska räcka till. Men för att vara säkra har vi nu sagt att vi också
vill ansöka om att få en sådan här frizon. Sedan får vi väl se om regeringen i sin nåd
tycker att vi ska få det. Det visar sig.
Det som är viktigt – och det verkar vi vara helt överens om – är att satsa på att fler
arbetsplatser behövs i ytterstadsområdena. Vi behöver fler företag i
Stockholmsregionen. Vi behöver råda bot på den brist på arbetsgivare som finns i
Stockholmsregionen. Då gäller det att jobba på många olika fronter samtidigt för att
lösa detta, för det är endast så som vi kan få en ännu starkare position på
arbetsmarknaden och i näringslivet i Stockholm.
Anförande nr 119
Borgarrådet J ä m t i n (S): Fru ordförande! Tack, Ulla Hamilton, för ditt anförande!
Grunden för tillväxt är verkligen företagen och att det blir fler jobb, framför allt i den
privata sektorn, vilket kan skapa möjligheter för fler jobb i välfärdssektorn i
förlängningen, för det är skatteintäkterna som skapar dem. Det finns många
branscher vi behöver jobba tillsammans kring. Miljöteknik beskrevs i våras som en
ung och omogen bransch av dem som gick igenom de branscher som var
tillväxtbranscher i Stockholm. Då behöver vi stöd och hjälp från SBR och andra.
Besöksnäringen måste utvecklas. Jag funderar ibland på vilka utländska turister som
hittar till Nackareservatet eller till ugglorna i Hjorthagen. Ingen gör det, utan vi
måste satsa också på de gröna delarna i besöksnäringen mycket mer än vad som har
gjorts hittills.
Jag har en konkret fråga – du blir inte förvånad. Småföretagare finns det gott om i tio
centrum. Vad tänker du göra för att hjälpa de företagare som finns i Boultbeecentrumen så att de kan driva sina juridiska tvister? När kommer ni att göra livet
lättare för dem?
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Anförande nr 120
Borgarrådet H a m i l t o n (M): Jag håller helt med dig om att vi ska dra nytta av
att Stockholm är Europas första miljöhuvudstad och att det finns ett stort intresse för
de gröna områdena. Så sent som i går satt jag med Peter Lindqvist och pratade om de
här frågorna. Hur kan vi se till att till exempel i anslutning till de olika kongresser
som finns i Stockholm erbjuda ett paket där man i rimlig omfattning – det kan inte
vara tusentals, som det är på vissa kongresser – kan erbjuda en skärgårdstur eller
besök i Nackareservatet, Tyresö eller var det kan vara? Det pågår arbete inom det
området.
När det gäller miljöteknikdelen tycker jag också att det är viktigt att vi jobbar väldigt
mycket fokuserat med innovationscentret och deras möjligheter att tillsammans med
byggföretag bland annat introducera sina lösningar i Norra Djurgårdsstaden.
När det gäller Boultbee och företagen där kan vi inte ha en juridisk rådgivning till
företagen. Har de en konflikt med sin hyresvärd måste de lösa den konflikten på det
sätt som det finns möjlighet att göra på marknaden. Det är min bestämda uppfattning.
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R V ÄLDRE- OCH YTTERSTADSROTELN
Äldrenämnden, Stadsdelsnämnderna, Äldreomsorg, Micasa Fastigheter i
Stockholm AB
Punkt 17, 4, 23)
Anförande nr 121
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! Jag minns när jag kom in i fullmäktige som ersättare för snart 20 år sedan. Då hade vi haft ungefär fem år av
diskussioner om att människor rimligtvis borde ha rätt att bo i eget rum på
långvården. Bengt Westerberg började driva den frågan 1985. Tänk vad mycket som
har hänt, och vad långt borta det känns.
Ordförande! Jag tänkte börja med att ställa frågan: Varför flyttar så många till
Stockholm? Det har blivit nästan en klyscha under den här debatten att Stockholm
växer så det knakar. Det gör det, och det är vi glada för. Jag tror att drivkraften för de
allra flesta är att bli en del av vår dynamiska arbetsmarknad, även om ett stort utbud
av service, kultur, idrott och andra nöjen inte kommer långt därefter.
Min vision för Stockholm som nytt äldreborgarråd är att vår äldreomsorg också ska
vara ett skäl att flytta hit. Vi ska visa att vi inte buntar ihop människor i klump. De
kollektivistiska lösningarna tillhör en svunnen tid. Individens särställning ska
vidmakthållas under hela livet. En äldre människa förändras inte när det gäller
drömmar, individuella önskemål och individuella behov. Kraven på valfrihet och
behovet av ett respektfullt bemötande från omgivningen är desamma och ska vara
självklara under hela livet. När valfriheten blir en del av vardagen under livets olika
skeden måste det vara helt naturligt att även detta gäller inom all omsorg.
Den borgerliga alliansen i Stockholm, tidigare med Kristdemokraterna i spetsen,
åstadkom många bra och viktiga förbättringar av äldreomsorgen under förra
mandatperioden. Några av dessa är ett kreditvärdigt pengsystem för kommunala och
privata utförare inom hemtjänsten, vilket gör att många fler kan komma in i
branschen och utveckla sina verksamheter på lika villkor. Valfriheten inom till
exempel vård- och omsorgsboende gör att fler kommer till ett boende som de
uppskattar kanske för att det har en särskild inriktning eller för att det ligger i samma
stadsdel som deras anhöriga eller vänner bor i. Därutöver kan listan göras lång.
Telefontjänsten Äldre direkt, som svarar på alla frågor som äldre, anhöriga och
omsorgspersonal kan tänkas ha, har särskilt omnämnts i kvalitetsutmärkelsen. Den
nya e-tjänsten kan göra att anhöriga kommer att kunna ta del av hur omsorgen
fungerar i den så kallade omsorgsdagboken, om så önskas av den äldre. Maten som
serveras inom hemtjänsten och på äldreboenden har blivit bättre sedan kostpolicyn
har antagits. Därmed har jag nämnt några.
Valfriheten spelar en central roll för att möjliggöra en kreativ och kvalitativ
utveckling av äldreomsorgen. Men utmaningarna tar inte slut med detta.
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För min del följer nu en hektisk period där jag som nytt äldreborgarråd ska träffa
personal på äldreboenden och i hemtjänsten, deras chefer och naturligtvis många
stockholmare som tar del av de omsorgstjänster som finns i staden. Jag måste skapa
mig en så god bild som möjligt av hur omsorgen fungerar i dag och hur den upplevs
av alla som den berör. Nästa steg blir att fundera ut hur omsorgen bör och kommer
att se ut i framtiden.
Några saker har vi dock redan satt i gång att arbeta med. Det handlar om parboendegarantin, som kommer att införas så snart det finns ett regelverk utformat så att det
ger de effekter som vi eftersträvar. Äldre som har bott ihop ska naturligtvis inte
skiljas åt därför att de har olika behov av vård. I en del av stadens boenden finns
redan i dag stora rum och lägenheter som kan byggas om och lämpar sig för två. I det
fall den ena är demenssjuk finns möjligheten att den friska partnern bor i en egen
lägenhet med dörr in till det rum där maken eller makan vårdas. Detta ska utvecklas.
Vi ska inte skilja på några människor som bor ihop.
För att demensvården i Stockholm ska hålla en bra kvalitet skjuter vi redan nu i
budgeten för nästa år till 50 miljoner kronor extra. Följande två år fortsätter vi med
samma medelsökning. Vi lägger alltså totalt 150 miljoner kronor till demensvården
för att se till att Stockholm förstärker omvårdnaden. Ingen ska känna sig osäker på
att Stockholm har en trygg och värdig demensvård.
En god omsorg om äldre kräver att en rad olika faktorer samspelar. Det kan handla
om vardagsnära saker. Vi ska se till att det är enkelt att vara stockholmare även på
ålderns höst. Stockholm lockar människor från när och fjärran, och nu utvecklar vi
vår äldreomsorg för att se till att den också blir ett skäl att flytta till Stockholm.
Därmed, fru ordförande, yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 122
B e r i t K r u s e (S): Fru ordförande, fullmäktige! Följande två timmar ska vi
diskutera äldrepolitiken för nästkommande mandatperiod och budgeten för 2011. Vi
ska klara ut vad de äldre har att förvänta sig av den borgerliga alliansens politik. Vi
socialdemokrater sätter kvaliteten i äldreomsorgen främst, och vi vill erbjuda alla
stockholmare möjligheten till ett långt, värdigt och aktivt liv. Kvalitetssäkringen, den
reella valfriheten och en intressant vardag är vad vi socialdemokrater vill satsa på.
Där finns det brister i dag.
I det moderatstyrda Stockholm minskar kvaliteten i äldreomsorgen. Anhöriga hör av
sig. Det är fler klagomål till äldreombudsmannen. Rapport efter rapport pekar på
brister av olika slag. Stockholm ligger kommunrankat på 248:e plats vad gäller till
exempel personaltätheten. Den moderatstyrda alliansen har under den gångna
mandatperioden talat sig varm för ökad kvalitet och valfrihet. Men det är i dag en
tuffare biståndshandläggning som gör att erbjudanden om boende på servicehus
knappast går att få, och där gäller inte heller den omtalade så kallade borgerliga
valfriheten.
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Kötider riskerar nu att växa så att möjligheten till val är mindre. Trots vallöftet 2006
om att behålla servicehusen har det beslutats om nedläggning. Det tar ni också upp i
budgeten. Ni säger att ni satsar på demensvården, men ni höjer schablonen med 0,83
procent när vi förväntar oss en löneökning på 2,25 procent för Kommunals medlemmar. I praktiken blir det återigen nedskärningar. I Socialstyrelsens oanmälda
granskning visar det sig nu att ett – och flera för den delen – av stadens demensboenden låser fyra fem våningar och att de är obemannade. Detta är ett äldreboende i
Rågsved. Vi anser detta mycket oroande.
Vi socialdemokrater vill öka kvalitetssäkringen genom att förbättra förutsättningarna
att styra, granska och stärka resultaten oavsett driftsform. Vi vill ha minimikrav på
personalbemanningen och kunna säga upp avtal med enskilt drivna verksamheter om
de inte uppfyller minimikraven på kvalitet. Vi vill införa reell valfrihet, och minst ett
kommunalt alternativ ska finnas i varje stadsdel. Vi vill öka antalet profiler, till
exempel alternativ för hbt-personer eller olika språk- och intressegrupper. Vi vill ha
olika boendealternativ, och vi är för trygghetsboende men inte på bekostnad av
nedläggning av servicehus. Vi vill också öka valfriheten och inflytandet i vardagen.
Äldre ska ha möjlighet att själva bestämma vad hemtjänsten ska användas till. God
personaltäthet, kontinuitet och kompetens är nyckelord för oss.
Ordförande! Stockholm har nog landets lägsta personaltäthet inom äldreomsorgen.
Det är en konsekvens av en borgerlig nedskärning. Vi socialdemokrater vill införa
minimibemanning och öka inflytandet i vardagen för de äldre.
Med detta, ordförande, yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Anförande nr 123
E i v o r K a r l s s o n (MP): Ordförande, ledamöter, åhörare! Äldreomsorgen har
på vissa håll varit eftersatt under den gångna mandatperioden därför att Alliansen har
lagt in för lite pengar. Miljöpartiet lägger en budget där vi satsar 117 miljoner kronor
mer än majoriteten på äldreomsorgen. Vi avsätter 30 miljoner kronor så att alla över
75 år kan få två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning. Vi
gör det för att överföra makt och beslut till de äldre så att de kan påverka sin vardag.
När, var och hur vill de att tjänsten ska utföras? Det avgör de äldre själva.
Vi lägger till skillnad från Alliansen in pris- och lönekompensation. Utan kompensation för löneökningar blir resultatet minskad personalstyrka, och redan nu är det för
få arbetande i äldreomsorgen.
I budgettexten skriver Miljöpartiet att demensvården måste förbättras. Inlåsning i
ensamhet har blivit något alltmer uppenbart den senaste tiden. Socialstyrelsen är
förvånad över resultatet av sin egen undersökning och är nu beredd att ompröva
inställningen till minimibemanning. Personalbrist anses ligga bakom den låga
bemanningen. Ytterst handlar det om ekonomi.
Kvalitet i vardagen är viktig. Miljöpartiet anser att en utevistelsegaranti ska införas
för alla äldre och rörelsehindrade, fler mötesplatser med möjlighet till sociala
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kontakter, social gemenskap vid måltiden, vällagad, hälsosam och god mat anpassad
till de äldres behov.
För Miljöpartiet är personalens arbetsmiljö viktig. Personalen inom äldreomsorgen
ska ha en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, nödvändig utbildning samt erbjudas
deltagande i utvecklingsprojekt. Rutiner, dokumentation eller avvikelser ska
rapporteras. Meddelarfriheten måste garanteras, alltså rätten att informera om
oegentligheter.
Det råder en stor differens mellan tillgång och efterfrågan på vård- och
omsorgsboenden vilket bör beaktas när det gäller behovet av resterande servicehus i
Stockholms stad. Miljöpartiet tycker att det är bra med trygghetsbostäder, men det
ska se ut som en resurs på den allmänna bostadsmarknaden. Det får inte ske på
bekostnad av servicehus.
För att kunna erbjuda en verklig valfrihet måste staden öka byggandet. Det gäller
också att trygga såväl behovet av platser som personal för vården av dementa. Det
gäller också att trygga fler platser i vård- och omsorgsboenden. Ett problem är den
hårda biståndsbedömningen bland annat när det gäller att få plats i ett servicehus
eller en korttidsplats. Är ni i Alliansen beredda att ändra på den punkten?
Det finns också en ökad efterfrågan på olika kategoriboenden med inriktning på
bland annat kultur, språk och hbt. Det stöder Miljöpartiet. Det är bra att också
Alliansen kommer med på detta med parboendegarantin, men när vill ni att det ska
genomföras?
Bifall till Miljöpartiets reservation och bifall till det yrkande som begärts under
särskild proposition från MP, S och V om att servicehusen ska vara kvar som
boendeform! Det revs 28 stycken.
Anförande nr 124
H e l e n e J ä d e r l u n d E c k a r d t (FP): Fru ordförande! Äldreomsorgen
och även hela området äldre är oerhört viktigt, och kul att jobba med. Vi har mycket
kvar att göra även om vi är en bra bit på väg.
Jag vill börja med att säga att om vi ska uppnå en bra äldreomsorg gäller det att
verkligen utgå från varje människa. Man ska få vara den människa man är oavsett i
vilken ålder man befinner sig. Där finns det en hel del att göra. Vi kommer inte att
uppnå den goda kvaliteten innan detta genomsyrar alla våra verksamheter.
Naturligtvis ska man kunna styra sitt eget liv även när man har kommit upp i åren.
Tyvärr har det inte sett ut på det viset. Men genom den valfrihet som vi nu har infört
kan man påverka sitt liv. Man kan nu välja inom hemtjänsten, boenden och dagverksamheter. Vi kommer nu också att utreda om man kan göra det även inom korttidsvården. Vi har även infört korttidsvård utomlands, som vi nu kan erbjuda. Det är
väldigt bra.
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En stor punkt där vi satsar den här mandatperioden är demensvården. Det är
verkligen någonting som jag vill lyfta fram. Det är oacceptabelt att man inte har nog
med bemanning, och det gäller natt såväl som dag. Där måste det göras otroligt
noggranna kvalitetskontroller. Vi ska ha en äldreomsorg och även en demensvård
med respekt och värdighet. Och återigen: Man ska utgå från varje människa. Här vill
vi också gå vidare med kvalitetssäkring och med utveckling. Vi måste bli bättre på
tillsyn. När det uppstår brister ska de uppmärksammas och åtgärdas så fort det bara
går.
En annan bit som jag vill lyfta fram här och som är oerhört viktig är det sociala
innehållet. För att människor ska få en meningsfull vardag och ett bra liv vill vi att
detta ska vara med i de individuella genomförandeplanerna. Även rehabilitering är
ett oerhört viktigt område när det gäller att få nya chanser. Vi har en medicinskt
ansvarig för rehabilitering. Det försök som vi har gjort kommer att permanentas.
Även förebyggande insatser måste lyftas upp ännu mer, även om vi nu håller på att
göra det. Jag kan som exempel nämna att man naturligtvis ska kunna komma ut om
man nu vill det.
Vi ska erbjuda dagsutflykter och uppsökande hembesök. Fixartjänster är en annan
sak som vi har infört och som betyder mycket. Det handlar också om öppna
träffpunkter, om motion och om idrott. Friskvårdscentrum är oerhört viktigt.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 125
A n n - M a r g a r e t h e L i v h (V): Fru ordförande! När det gäller det här med
fixartjänster som du tog upp, Helene, vill jag bara innan jag börjar mitt anförande
påpeka att det var vi som införde dem. Vi är glada att vi lyckades hindra er från att
avgiftsbelägga dem.
Ordförande och fullmäktige! Äldre är medborgare och stockholmare som har olika
behov. De är inte kunder på en äldremarknad. Det är just därför vi håller hårt på att
det är de äldres behov som ska styra äldreomsorgen. Och vad innebär det? Det
innebär rätt till tryggt boende i ett område där man vill bo. Det innebär rätt till
dagverksamhet eller öppen verksamhet och självklart hemtjänst efter behov. Verklig
valfrihet, mina vänner, innebär att äldre stockholmare själva ska bestämma om
innehållet i den vård man får. Det är det som kallas valfrihet.
Jag tänker komma in på ett av mina favoritområden. Det handlar om personalen
inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Nöjda anställda ger självfallet nöjda äldre och
nöjda brukare. Därför föreslår vi i Vänsterpartiet i vår budget en rad åtgärder just för
att förbättra personalsituationen. Vi avsätter en personalmiljard, och vi tycker att det
är viktigt att investera i personalen. Alla ska ha rätt till kompetensutveckling och
vidareutbildning, och detta gäller i stor utsträckning inom äldreomsorgen och inom
hemtjänsten. Jag tycker att det är sorgligt att majoriteten inte vill satsa mer på den
personal som gör ett sådant enormt jobb med våra äldre.
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Personalen behövs, och det behövs mer personal. Det är därför vi prioriterar högre
skatt framför färre anställda inom äldreomsorgen. Det behövs också kortare arbetstid
så att de som har de tunga jobben ska orka jobba fram till pensionen. Det är också
viktigt. Det är viktigt i dessa tunga kvinnodominerade yrken att man ser till att
personalen får bra arbetsförhållanden.
Därför lägger vi 65 miljoner mer i vår budget för en generösare hemtjänst än i dag
med hög personaltäthet. Självfallet säger vi nej till besparingar. Det finns ingenting
som det går att spara på inom äldreomsorgen. När det gäller boendet är vi djupt
oroade över att servicehusen nu i snabb takt förvandlas till trygghetsboenden. Denna
oro, ordförande och fullmäktige, delar jag med pensionärsföreningarna i Stockholm.
Jag skulle vilja att äldreborgarrådet senare i debatten redogör för hur pensionärer
med låg pension ska ha möjlighet att bo i dessa trygghetsboenden. Jag tänkte ta ett
exempel, nämligen Väduren, där en trerummare nu efter hyresförhandlingar kommer
att kosta ungefär 10 000 i månaden. Det är icke för pensionärer med låga inkomster.
Fru ordförande! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.
Anförande nr 126
S t i n a B e n g t s s o n (C): Ordförande, fullmäktige och åhörare! I hela våra
vuxna liv har vi förhoppningsvis makten att bestämma över oss själva. Vi bestämmer
vad vi ska äta till lunch, var vi ska bo och vem vi ska bo med. Vi som individer har
förtroendet från omvärlden att ta ansvar för oss själva och våra egna liv. Men
traditionellt sett har detta förtroende tagits ifrån våra äldre just av anledningen att de
har blivit äldre.
Ordförande! För Centerpartiet och för Alliansen är individens valfrihet viktig. Därför
vill vi i Centerpartiet ge tillbaka valfriheten till dem som har förlorat den. Vi vill att
äldreomsorgen – och här vill jag betona att det handlar om omsorg och inte bara om
vård som nämndes från föregående talare – ska präglas av mångfald, självbestämmande och nytänkande. När krafterna sviker och behovet av ett tryggare boende blir
större ska det finnas alternativa boenden att tillgå. Vissa vill flytta till
kollektivboende, andra till seniorboende och ytterligare andra behöver den
traditionella äldrevården. För oss är parboendegarantin en fullständig självklarhet.
Vi i Centerpartiet vill se fler entreprenörer inom äldrevården. Att erbjuda både
privata och offentligt drivna äldreboenden ökar valfriheten och skapar också en
konkurrens som ökar kvaliteten i vården och omsorgen. Vi ser gärna att staden
samarbetar med till exempel privata fastighetsägare för att skapa flexibla boenden.
Vi tror att många äldre framöver till exempel vill leva i nischade boenden, där
personalen kanske talar det egna språket eller där husdjur är välkomna.
Vi anser också att det ska finnas möjligheter till ett aktivt liv på de äldreboenden som
finns med tillfällen till promenader, kulturella inslag, gemensamt lagade middagar
eller annat. Även om den gamla långvården lämnade en hel del övrigt att önska
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hoppas jag att den terapiverksamhet som jag vet att min gammelmormor uppskattade
på 70-talet ska få sin revansch i dagens moderna äldreomsorg.
Ordförande! Centerpartiet har alltid värnat god, hälsosam och närproducerad mat.
Det är inte en slump att det är Centerpartiet och landsbygdsminister Eskil Erlandsson
som har tagit initiativet till regeringens vision om Matlandet Sverige. För våra äldre
är det om möjligt ännu viktigare med god och näringsriktig mat än för oss andra. När
vi åldras tappar vi många gånger matlusten. Därför måste måltiden vara attraktiv och
lustfylld. Maten måste locka med doft, färg och smak. När kroppens funktioner
försvagas i ålderdomen kan det kännas som att man äter med lovikkavantar på, med
mörka glasögon och med nästäppa. Det innebär att kraven på maten för våra äldre
måste vara väldigt höga.
Under mandatperioden ska stadsdelsnämnderna tillsammans med äldrenämnden
genomföra olika åtgärder för att förbättra kvaliteten på maten i Stockholms äldreomsorg. Det välkomnar vi.
Ordförande! Jag och Centerpartiet hoppas att Stockholm kan bli förebilden för en
äldreomsorg som präglas av valfrihet och respekt för individens önskemål och
behov. Vi har alla möjligheter att klara av det.
Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 127
E w a S a m u e l s s o n (KD): Fru ordförande! Att åldras är ingen sjukdom, men
med stigande ålder ökar ändå behovet av stöd och hjälp. Under den gångna
fyraårsperioden har jag haft förmånen att ansvara för äldreomsorgen. Det har varit en
stor utmaning, men också ett mycket givande uppdrag. Alla hundratals möten med
äldre, med personal och med anhöriga har givit mig ovärderlig kunskap som jag nu
bär med mig i det fortsatta politiska arbetet.
Ingen annan människa är den andra lik. Och vi blir inte mer lika för att vi blir äldre,
som man tycktes tro i den tidigare äldrepolitiken – den där man inte lyssnade till de
äldre utan tyckte att valfrihet närmast var ett fult ord och att kommunen alltid visste
bäst. De 500 miljoner som vi utökade äldrebudgeten med under förra
mandatperioden har givit resultat. I dag kan äldre välja vem som ska komma hem
och utföra hemtjänst. Den som inte vill blanda in kommunen kan genom RUTavdrag ha råd att få det stöd och den hjälp man efterfrågar. Valfrihet råder inom
vård- och omsorgsboenden. Fler äldre utnyttjar möjligheten att välja.
Det senaste i valfrihet för äldre är dagverksamheter. När jag vid ett besök i en sådan
verksamhet mötte några äldre som hade rest tvärs över staden undrade jag förstås vad
det kunde vara som hade lockat dem dit. Personalkontinuitet och mat, blev svaret.
Det var hemlagad mat. Det vägde så tungt att den ganska långa resan blev värd det.
Valfriheten visade sig fungera i praktiken.
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Demens är en av våra största folksjukdomar med stort lidande för drabbade och
anhöriga, men också stora kostnader för samhället. Vid ett antal besök på demensboenden kände jag oro för personaltätheten och för att den inte var tillräckligt hög för
att kunna tillgodose de demenssjukas behov av stöd men också deras möjlighet till
sociala aktiviteter. För att få ett professionellt utlåtande om situationen togs på mitt
uppdrag en rapport fram. Den styrkte tyvärr min uppfattning. Men Alliansen har tagit
denna kunskap på allvar och tillskjuter nu öronmärkta medel till personalförstärkning
inom demensvården med 50 miljoner kronor per år under de närmaste tre åren. Det
beräknas kunna räcka till 400 nya tjänster. Inga demenssjuka ska framöver riskera att
bli inlåsta, utan de ska bemötas med värdighet och respekt.
Äldreomsorgen ska präglas av just respekt för de äldre och deras önskemål. En
särskild kompetensutveckling för biståndshandläggare har genomförts. Resultat som
förbättrat bemötande, likvärdig bedömning och lyhördhet förväntas nu naturligtvis.
Bifall till kommunstyrelsens förslag till budget!
Ordningsfråga
Anförande nr 128
Y v o n n e R u w a i d a (MP): Jag tycker att vi måste vara tydliga med att om
någon trycker på knappen för anmälan till talarlistan i förväg måste vi börja om från
början. Annars blir det orättvisa och osjysta regler. Då kommer andra att uppmanas
att trycka in sig för tidigt eftersom det lönar sig. Det ska aldrig löna sig att trycka för
tidigt.
Anförande nr 129
O r d f ö r a n d e n : Min uppfattning är att alla inte hade samma uppfattning som
Yvonne Ruwaida angående detta. Det var därför vi fortsatte. Om ingen annan har en
protest fortsätter vid.
Anförande nr 130
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Ordförande och fullmäktige! Jag ska bara tala
om att jag inte brukar trycka för tidigt för knappen, och det var inte med flit. Jag
hade gärna bifallit Yvonne Ruwaidas synpunkt. Jag ville börja med att tala om detta.
Jag tror att vi alla har läst i tidningarna ibland att någon har blivit utsatt för våld i sitt
hem eller att någon har trängt sig in och utgivit sig för att vara från hemtjänsten.
Sedan har någon äldre blivit av med pengar och annat i sin bostad. Vi blir alla precis
lika upprörda när vi ser detta. Det finns en otrygghet hos äldre, vilket man kan förstå
när sådant här händer. Vi måste ta denna otrygghet på allvar. Rädslan för att utsättas
för brott är mycket större bland äldre människor än bland många andra. Men
skillnaden i risk är inte riktigt statistiskt belagd. Äldre blir inte mer utsatta för brott
än andra. Men rädslan är betydligt större.
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Detta är någonting som vi måste ta på allvar. Vi måste inse att man ofta känner sig
utsatt när man blir äldre. Tidningsartiklarna som talar om att äldre blir bestulna i sina
hem eller att någon har blivit rånad på väg från bankomaten skrämmer naturligtvis
upp många av de äldre. Det ger djupa sår. Även om man inte själv har blivit drabbad
blir man rädd för att ta sig ut.
Vi måste diskutera problemet öppet och vi måste våga ta det på allvar. Vi måste
uppmana äldre att våga anmäla brott. Så är det inte alltid i dag. Polisen jobbar med
frågan. I Söderort finns en åldringsbrottsgrupp. Man jobbar också med det på andra
ställen. Men nu gäller det att samla alla goda krafter inom polis, socialtjänst, äldre,
frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer. De lokala brottsförebyggande
råden ska ha en samordnande roll.
Personal inom äldreomsorg och hemsjukvård ska legitimera sig och bära kläder som
tydligt visar vilka de är och var de kommer ifrån. Personalen måste också ha
kunskaper och kunna råda äldre i hur de ska göra för att inte riskera att bli utsatta för
brott. Pensionärsorganisationer har en stor uppgift i att informera om hur det faktiska
läget ser ut – att det inte är så farligt som man kanske kan tro av tidningsartiklarna.
Men det handlar också om hur man ska göra för att inte bli ett lätt offer och för att
skydda sig. Det behöver inte vara så mycket, men det är bra att man får veta hur man
ska göra.
Våld i nära relationer tror man kanske är någonting som bara förekommer bland
medelålders och yngre. Men det förekommer också bland äldre människor. Ibland
kan relationerna ställas på extra svåra prov när man vårdar en demenssjuk hemma.
Här måste utbildning till för personalen så att man kan se, stödja och ge den hjälp
som behövs. Det jobbar vi med i det fortsatta arbetet.
Bifall kommunstyrelsens förslag!
Anförande nr 131
A n n - M a r g a r e t h e L i v h (V): Det du säger är mycket lovvärt, tycker jag.
Men du lägger också en hel del av ansvaret på personalen. Personaltätheten är
skandalöst låg i Stockholm. Enligt Socialstyrelsens äldreguide som har en skala
mellan 1 och 5 ligger Stockholm på 1,5 jämfört med länets 2,3 och 3 i hela landet.
Det är alltså uselt. Om personalen ska kunna sköta alla de här sakerna inklusive de
kloka saker som du talar om måste man ha högre personaltäthet.
Är du beredd att gå med på att vi behöver en minimibemanning i Stockholm? Tycker
du det? Och hur ska ni införa det?
Anförande nr 132
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Jag kan inte se att det skulle krävas extra tid
för att man ska vara uppmärksam när man ändå är inom hemtjänsten och träffar
människor och pratar om de här sakerna eller när det gäller pensionärsorganisation-
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erna. Det är ju inte så att man ska göra inspektioner för att se om de äldre har låsbara
fönster eller ej, utan det handlar om ett förhållningssätt.
När det gäller minimibemanning tycker jag att det allra viktigaste är de kontroller vi
har för att se att verksamheten fungerar. Brukarundersökningar, som ni brukar prata
så mycket om i andra sammanhang, är någonting av det allra viktigaste vi har inom
äldreomsorgen. Om det är några som kan avgöra om vi har bra äldreomsorg eller ej i
Stockholm är det de äldre.
Anförande nr 133
A n n M a r i E n g e l (V): Ordförande, fullmäktige! Debatten handlar om
människor. Jag vill förmedla en röst från en äldre människa, nämligen Ragnar
Thoursie, som har skrivit en uppmärksammad diktsamling. Det är inte så många
litterära alster som bygger på erfarenheter i äldreomsorgen. Här är en av hans dikter,
som heter Försäljning av omsorg:
Hemtjänsten kallar den gamle kund
Till kunden säljer man vänlighet,
t.ex. hjälp att dra på byxorna à kronor
Tvättning av ryggen lika med
en bit ost på Maxi
Allt lukrativ rörelse
Det finns många byxor och ryggar
Liksom många ostar på hyllan
Nästa steg: att Maxi tar över och säljer
en helhetslösning
– färdigpaketerad äldreomsorg
Vart tog Folkhemmet vägen?

Jag säger inte att äldreomsorgen var så mycket bättre på folkhemmets tid. Men jag
tycker att det är viktigt att lyssna på röster från dem som faktiskt är utsatta för
omsorgen.
Jag tror att alla vi här i salen vill att vi ska ha en bra äldreomsorg. Jag betvivlar
ingens goda vilja. Men det kräver inte bara vilja utan det kräver också mycket
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resurser. När det gäller hemtjänsten handlar det mycket om resurser och personal.
När det handlar om boendena finns det också en del strukturella frågor som är ganska
knepiga.
Vi började för ett antal år sedan med att lägga ned ett par nedslitna servicehus. Jag
vet fortfarande inte riktigt om det gjordes på rätt sätt, men de kunde inte fortsätta
som servicehus. Då skrek ni på den borgerliga sidan i högan sky och lovade dyrt och
heligt i valrörelsen att alla servicehus skulle få vara kvar. Nu läser vi i er budget att
alla servicehus ska vara borta inom tio år. Då finns det många olösta frågor. Ni vill
omvandla servicehusen till trygghetsboenden. Jag tycker att trygghetsboenden är en
bra idé; jag har själv motionerat om det för ett antal år sedan. Det handlar om någon
sorts mellanform. Men jag menade inte att det helt och hållet skulle vara i stället för
servicehusen.
Det finns många frågor kring detta. Vad kostar det till exempel för de äldre? När
beslutet fattades i KF krävde vi en återremiss för att få reda på vad det kommer att
kosta för människor att bo i trygghetsboendena. Vi fick inget svar. Nu har vi fått en
del svar som visar att det har blivit en väldigt ökad kostnad per månad därför att man
nu får betala för tjänster som förut fanns i servicehusen. Hyran blir hög.
Jag vill upprepa den fråga till Joakim som Ann-Margarethe ställde: Kommer de
pensionärer som har låga inkomster att ha råd att bo i era trygghetsboenden? Och när
ni har lagt ned servicehusen – var ska de då bo? Vi är tacksamma om du kan svara på
denna fråga.
Anförande nr 134
E w a S a m u e l s s o n (KD): Först och främst måste jag säga att jag reagerade
lite grann på ditt uttryck att äldre är ”utsatta” för omsorg. Jag hoppas verkligen att de
får den omsorg som de vill ha själva och har efterfrågat.
Det här med servicehusen är intressant. Jag skulle önska att jag hade era utlåtanden
framför mig från den tid då Margareta Olofsson var äldreborgarråd. Där talade man
om att utvecklingen visar att äldre inte längre efterfrågar servicehus på samma sätt.
Andelen äldre äldre, som oftast var de som skulle komma till servicehusen,
minskade, vilket den fortfarande gör. 80-plus ökar inte förrän framåt år 2020. Det var
anledningen till att ni bestämde er för det stora hoppet från servicehus till
seniorboende. Det reagerade vi på. Vi tyckte att det var ett för stort hopp.
Att däremot landa mittemellan så att servicehusen blir trygghetsboenden tycker jag
fortfarande är en jättebra idé. Det är också vad många äldre efterfrågar. Ingen annan
bestämmer vem som ska flytta till trygghetsboende. Det gör de äldre själva.
Anförande nr 135
A n n M a r i E n g e l (V): Men snälla Ewa – hur ska de kunna bestämma det
själva om det inte finns några servicehus kvar att flytta till? De ska ju vara borta om
tio år. Jag vet inte hur du kan kalla det för en mellanform att man lägger ned alla och
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gör om dem. Vad vi gjorde var att lägga ned några stycken – de mest nedslitna. Då
var det ett fasligt skrikande från er sida, och ni lovade att detta aldrig skulle ske. Jag
vet inte om det gjordes i rätt ordning och så vidare, men det var alltså bara några
stycken. Nu handlar det om att lägga ned alla, och då finns det inget val.
Apropå föremål för omsorg kan jag läsa en annan liten dikt av Ragnar Thoursie som
heter Föremål för omsorg:
Vi gamla är föremål för omsorg
Visst är det underbart!
Bara vi inte blir till föremål
i omsorgen
Anförande nr 136
H e l e n J ä d e r l u n d E c k a r d t (FP): Ann Mari! Jag reagerade också lite
grann på att du sade att man är ”utsatt” för äldreomsorg.
Du pratar om omvandling. När ni hade majoriteten för några mandatperioder sedan
gjorde ni en stor omvandling av servicehusen till seniorboenden, och det utan
kartläggning och egentlig behovsanalys. Nu har vi sett att servicehusen har minskat.
Men det som är viktigt att hantera och som också står mycket tydligt i budgeten är att
man ska omvandla om efterfrågan minskar. Det är viktigt att göra ordentliga behovsoch efterfrågeanalyser så att man har den bilden helt klart för sig. Det står i budgeten.
Naturligtvis är det behoven från de äldre som ska styra. Om du läser ordentligt ser du
det. Däremot är jag kritisk till den omvandling som ni var ansvariga för när ni hade
makten.
Anförande nr 137
A n n M a r i E n g e l (V): Nu kan man kanske tycka att det är dags att ni tar
ansvar för er politik som ni har bedrivit de senaste åren och inte hänvisar till vår
politik.
Du säger att omvandlingen gjordes utan utredning. Den byggde på en stor utredning
av lokalerna som visade att ett antal servicehus inte var möjliga rent lokalmässigt. De
var för dåliga. Det fanns badrum som man inte kunde komma in i med rullstol och så
vidare. Det var alldeles för dålig standard, så man kunde inte ha dem kvar. Då fattade
man beslutet att göra om några av dem till trygghetsboenden. Jag vet fortfarande inte
om det hela kanske gick lite för snabbt, men det handlade bara om några stycken. Nu
har ni fattat ett mycket mer genomgripande beslut.
Man kan mäta behovet på olika sätt. Man kan se hur många som blir beviljade
servicehus. Det är allt färre, men det beror ju på att det är en kostnad som stadsdel-
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arna inte kan ta. Om alla som ville fick plats i servicehusen skulle behovet vara ännu
större än vad efterfrågan visar i dag; det kan jag garantera.
Anförande nr 138
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! Jag kan konstatera att det är många
majoriteter som har stångats med det faktum att äldreomsorgen, önskemål, behov och
så vidare har förändrats lite genom åren just för att saker och ting utvecklas. Frågan
om servicehusen minns jag mycket väl från den tid då jag satt i stadsdelsnämnden
Maria-Gamla stan. Då diskuterade vi just omvandlingar.
Faktum är att ni förändrade tio stycken servicehusboenden. Ombyggnationen är
fortfarande en stor drivfaktor när det gäller just arbetsmiljökraven. Det är nästan
omöjligt att bedriva någon typ av servicehusboende i många av de uttjänta fastigheterna.
När det gäller den fråga om avgifter som jag har fått är det så att detta först och
främst varierar mellan de olika trygghetsboendena. Men den ensamstående är
garanterad att få behålla ett visst belopp varje månad när hyran är betald. Det finns
alltid en individuell tankegång i alla diskussioner. Man ska inte behöva flytta av det
skälet.
Anförande nr 139
A n n M a r i E n g e l (V): Jag blir inte så mycket lugnare av detta svar. Man
ska inte behöva flytta av det skälet, säger Joakim Larsson. Vad det handlar om är att
det alltså blir väldigt mycket dyrare eftersom man i ett trygghetsboende, vad jag
förstår, åtminstone på vissa håll måste köpa tjänster som förut ingick i
servicehusboendet. Det finns naturligtvis en stark drivkraft för en stadsdelsnämnd att
välja trygghetsboende. Det blir billigare för stadsdelen, men det blir dyrare för
pensionären.
Det är därför jag undrar om ni har något ordentligt underlag och någon utredning.
Hur mycket kommer det här att kosta? Och kommer lågavlönade personer att ha råd?
Det må så vara att de kan bo kvar, men de kanske inte har råd att köpa de tjänster
som finns i trygghetsboendet, och meningen var ju att de skulle kunna göra det. Jag
tycker fortfarande att det hela är otroligt oklart, och det är många med mig som oroar
sig för detta – särskilt inom pensionärsföreningarna.
Anförande nr 140
C h r i s t o p h e r Ö d m a n n (MP): Fru ordförande, fullmäktige! Hur kan det
2010 fortfarande finnas människor i vår stad som är undernärda? Jag pratar om vissa
äldre. Men det kanske inte är så konstigt om man tänker på att en människa har varit
van att dela matglädjen med någon annan person i många år. Plötsligt blir man
ensam. Man har sorg. Man ska laga maten själv och man ska äta den själv. Här finns
fortsatt en stor uppgift för stadsdelsnämnder och frivilligorganisationer. Men även på
gruppboenden finns det mer att göra.

Yttranden 2010-11-25 § 3

99

Grunden måste vara näringsrik och ekologisk mat med bra kvalitet, och den måste
smaka gott. Men det behövs också någonting mer. Det behövs att personalen har tid
att vara med vid maten och delta. Man måste få tid att äta för att få måltiderna att bli
mer lustfyllda. Det måste vara mer av en höjdpunkt på dagen att få äta mat som är
god och näringsrik. Det måste vara lite mer fest på våra äldreboenden.
Detta kräver satsningar på personalen, och det kräver olika slags satsningar på
personalen. I Miljöpartiets förslag har vi 9 miljoner mer till friskvård och motion.
Man måste vara i rätt bra fysisk form om man arbetar inom äldreomsorgen. Man
måste också ha en viss intellektuell briljans mellan varven för att kunna
kommunicera med människor som har en 90-årig livserfarenhet. Det krävs mycket av
dem som jobbar inom äldreomsorgen, och vi vill satsa mer på dem.
Majoriteten har föreslagit att de som har svenska som andraspråk ska få ett språklyft.
Från Miljöpartiets sida skulle vi vilja göra språklyftet ännu större genom att ta till
vara den språkkompetens som finns inom äldreomsorgspersonalen i dag. I somras
när jag var och hälsade på i ett äldreboende hade jag en T-shirt på mig där det stod
Université Suisse. Då var det en kvinna som sken upp och började prata tyska –
schweizertyska – med mig. Vi pratade länge. Vi pratade om gamla tider, om
slalomåkning och om olika tekniker. Personalen sade: Vi har inte hört henne prata
över huvud taget tidigare! Det kanske inte är så konstigt. Tänk er att man är född i
Schweiz och har lärt sig tyska, franska och italienska samt engelska på universitetet.
Sedan flyttar man till Sverige och lär sig svenska. Men när man blir äldre är det svårt
att underhålla det där femte språket, och man faller lite tillbaka. Det är därför vi
behöver möjligheter för vår personal att kommunicera på olika språk. Därför måste
vi satsa på många fler språk.
Anförande nr 141
E w a S a m u e l s s o n (KD): Fru ordförande! Det är det här som är den stora
utmaningen: Inom äldreomsorgen här i Stockholm har vi 52 procent med annan
etnisk bakgrund. Flerspråkigheten finns alltså redan ute i omsorgen, men behovet av
ytterligare kunskaper i svenska språket syns så tydligt när vi nu betar av den personal
som inte har grundutbildning. Det är därför detta språklyft särskilt har lyfts fram nu.
Man jobbar på ett bra sätt ute i våra verksamheter med stöd från bland annat
Äldrecentrum. Vi ingår också i ett större ESF-projekt.
Det ena utesluter alltså inte det andra. Det ena är personal som har tvåspråkighet och
som ska utnyttjas, och det andra är att vi naturligtvis måste se till att svenska språket
blir så tydligt och bra som möjligt för de äldre. Det är också ett stort behov, inte
minst för de demenssjuka.
Anförande nr 142
C h r i s t o p h e r Ö d m a n n (MP): Ska man tolka det som att vi rätt så snart
kommer att få se ett språklyft också inom andra språk? Vi skulle vilja se att man gör
en kompetensinventering hos den personal vi har och ser till att människor som
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jobbar inom äldreomsorgen får möjlighet att förkovra sig i de språk som de faktiskt
kan. Jag tror att det vore bra.
Människor inom äldreomsorgen tycker att det arbete de utför är oerhört meningsfullt
och oerhört viktigt i samhället. De borde också kunna säga: Dessutom jobbar jag på
en arbetsplats där man satsar på friskvård och motion åt oss. Vi får också förkovra
oss i flera språk! Det tror jag kommer att dra till sig fler människor som vill jobba
inom äldreomsorgen, och det är oerhört viktigt inför framtiden.
Anförande nr 143
F r i d a J o h a n s s o n M e t s o (FP): Vi vurmar alla för de äldre. Jag skulle
vilja föra in en äldregrupp som vi sällan pratar om. Jag tänkte mycket på detta under
valrörelsen. Då talades det nästan om en pensionärsvalrörelse – att vi skämde bort
våra pensionärer. Vi diskuterade pensionärsskatt och vi pratade om parboendegarantin.
Jag är oroad över att man ser det hela på detta sätt. Man talar så lätt bara om dessa
två grupper. Vi pratar om de friska pensionärerna – de som kan kräva en sänkt skatt.
Vi pratar om de sjukaste pensionärerna – de som bor på ålderdomshem och pensionärsboenden. Men väldigt sällan pratar vi om de pensionärer som inte är friska nog att
slåss själva men som inte är sjuka nog att bo på boenden. De blir isolerade i sina
hem.
Jag är nöjd med att det i Alliansens budget finns en diskussion om att hemtjänsten
inte alltid ska ha nyckel och kunna gå in hos de boende. Gång på gång har jag träffat
äldre människor som berättar hur deras privatliv helt beskärs av att hemtjänsten
klampar in, oftast utan att ens ringa på dörren, för att man har så bråttom mellan de
olika ärendena. En människas hem får inte heller på ålderdomen omvandlas till en
arbetsplats i vår effektivitet.
Jag hyser också viss oro. Vi, inte minst vi i Alliansen som har utfört ett hårt arbete
för att man ska kunna få bo hemma i sin egen lägenhet så länge som möjligt och inte
nödvändigtvis hamna på ett hem, har länge glatt oss åt just detta. Men nu tycker jag
att vi börjar se varningstecken på att människor bor hemma längre än de egentligen
skulle vilja. De bor hemma så länge att hemmet inte längre har någon funktion. Vi
vet att det är billigare att ge hemtjänst, ibland upp till väldigt hög grad, än att låta
människor få komma in på boenden trots att de själva skulle vilja det. Vi ser många
exempel på människor som har blivit fångade i sina hem. De vågar inte gå ut. De
vågar inte gå nedför trappan därför att de kan ramla, men de har inte råd att flytta
någonstans där det finns hiss och de är inte sjuka nog för att komma in på boende.
Det här är sådant vi måste fundera på. När det gäller trygghetsboende måste vi
diskutera om det verkligen ska vara en åldersgräns på 75 år eller om vi ska ha en
bättre individuell prövning. Det här är saker som vi under mandatperioden måste se
över.
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Vi pratade mycket om vardagshjältarna i valrörelsen. Vi pratade om pensionärsvalrörelsen. Vi pratade om att det var de som hade byggt samhället, att det var de som
hade gett oss de skattepengar som vi nu förvaltar. Vi ska se till att de får en god
äldrevård. Vi pratade om pensionärerna som om de var stålmän. I dag är de betydligt
mer anonyma Clark Kents ute i vårt samhälle. Deras kläder är repiga och deras
glasögon är helt plötsligt riktiga. De har hjälpt oss länge. I dag är det de som behöver
hjälp. Vi måste kunna nyansera vårt sätt att se på vilka de äldre i samhället är.
Anförande nr 144
K a r i n H a n q v i s t (S): Fru ordförande! Du sade många kloka saker, Frida.
Jag upplever att vi på sätt och vis i valrörelsen diskuterade rätt mycket lika frågor.
Men du sade något i början som jag tänkte kommentera lite grann. Jag håller
fullständigt med dig om att det inte får vara så att man klampar in i enskilda hem. Vi
kan tänka oss själva – hur skulle det se ut om det plötsligt står någon där i mitt
sovrum som jag inte vet om ska komma? Så kan det nämligen vara ibland; man vet
inte när hemtjänsten kommer.
Du sade också så här: De har så bråttom att de inte hinner ringa på dörren. Och vad
beror det på? Jo, deras tid har skurits ned så pass mycket. Jag har sett listor över
hemtjänstens besök. De har åtta minuter på sig att duscha någon. De har tio minuter
på sig att förbereda frukost. De har två minuter på sig att göra resten. Tiden är så hårt
styrd att det inte är så konstigt om de klampar in. Jag försvarar det absolut inte, men
varför har tiden blivit så nedskuren?
Anförande nr 145
F r i d a J o h a n s s o n M e t s o (FP): Jag tror att man möjligtvis gör det något
för enkelt för sig om man gör alla frågor inom äldrevården till en ekonomisk fråga
eller en tidsfråga. Jag har själv jobbat mycket inom äldrevården, och jag noterar att
det händer vid tillfällen att de boende får mindre omsorg därför att personalen
behöver eller tar sig mer tid till sig själva. Jag har förståelse för att man gör det; det
gör man på alla arbetsplatser. Men om man ska gå in till en äldre människa för att ge
tre ögondroppar vet man att det inte tar speciellt mycket tid, särskilt om det finns
flera andra personer på plats. Det är inte rimligt att man då lägger en halvtimme på
att ge dessa tre ögondroppar, om det är den arbetsuppgift man har.
Jag tycker att det är viktigt att man ser över hemtjänsten. Men jag tycker inte heller
att man ska förvandla alla frågor till att enbart handla om ekonomi. Ibland handlar
det också, som i det här fallet, om privatliv. Människor ska inte bara kunna flyga in
fram och tillbaka även om arbetsuppgiften, som i det fall jag exemplifierade med, är
ganska snabbt gjord.
Anförande nr 146
A n n M a r i E n g e l (V): Frida! Jag hoppas att jag hörde fel när du sade att
personalen lägger mer tid på sig själv än på de personer de ska ta hand om.
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Jag håller helt med dig om att det finns ett stort problem med människor som
verkligen skulle behöva komma in på boende. Vi föreslår att man ska sänka gränsen
för trygghetsboende till 65 år. Jag har själv suttit med biståndsbedömare och hört hur
de resonerar. Deras uppdrag är att om omsorgen kan klaras på något annat sätt än
genom servicehus ska man göra det. Folk som kan vara väldigt gamla, skröpliga,
behövande och ensamma får nästan alltid avslag. Och det finns bara ett skäl,
nämligen pengar. Det finns en begränsad budget i stadsdelen för servicehus. Det
kostar ganska mycket. För att hålla budgeten fattar de alltid beslutet att det går att
lösa det hela med hemtjänst. Det är tragiskt. Därför måste det in mer pengar. Det är
tyvärr vad det handlar om.
Anförande nr 147
F r i d a J o h a n s s o n M e t s o (FP): Jag tycker att det är orimligt att säga att
alla människor som jobbar inom äldretjänsten och äldrevården alltid gör sitt allra,
allra bästa och till skillnad från i alla andra yrkesverksamheter inte tar någon egen tid
på arbetsplatsen. Jag vet att det är ett otroligt tungt jobb inom äldrevården. Men man
kan inte utgå från att det bara är minuterna som styr, utan man måste också inse att
det ibland handlar om arbetsuppgifter som bara kräver att man är på plats en kort
stund, ger tre ögondroppar och sedan går. Då kan man inte lägga en halvtimme på
det, särskilt inte om det finns betydligt fler andra människor på plats samtidigt. Jag
tycker att ni gör en förenkling av detta, och jag tycker att det är oroande när man ser
det på det sätt att man inte tror att det finns några problem i personalpolitiken.
Den viktiga frågan är en annan. Du säger fortfarande att det bara handlar om pengar.
Nej, det handlar om politiska mål! Det är utmärkt att ni säger 65 år, men jag säger att
det borde finnas en diskussion om att det skulle kunna vara individuellt. Vi åldras vid
väldigt olika tillfällen beroende på vad vi har för uppväxt och sjukdomar och
beroende på vad vi har varit med om. Så nej, jag kan inte säga att det bara handlar
om pengar. Det handlar om moral och det handlar om ambition i äldrepolitiken.
Anförande nr 148
J a c k i e N y l a n d e r (V): Fullmäktige och ordförande! När man hör att det
finns socialliberaler kvar på den här sidan blir man faktiskt glad.
Jag kommer att behöva vara lite tråkig här igen och prata om pensionärer, pensionärshem och liknande. Jag tillhör också den gruppen – jag är 40-talist. Jag har många
vänner omkring mig som har ett brokigt förflutet. De har suttit på anstalter, varit
missbrukare och liknande. De blir pensionärer nu. Det går inte att ha dem på vanliga
pensionärshem. De spelar av de andra pengarna. De har ett annat språk. De super till.
De pratar knark. De pratar fängelsestraff – om vem som har slagit ihjäl vem och så
där. Det går inte! Det är ett helt annat språk.
Om ni har lite socialt patos förstår ni att de här människorna – de här gubbarna – har
det så här. Vad de behöver ha är ett omsorgsboende, de också. Vi har Gamlebo, som
är ett lyckat projekt. Men vi behöver något lite mer light. På Gamlebo är de väldigt
sjuka; där är det traverser i taket och så. De här gubbarna behöver också ha ett
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äldreboende. Jag vet att det finns frivilligorganisationer som nu håller på att jobba på
det här lite grann. De vill skapa ett brukarstyrt äldreboende för denna grupp. Här har
politikerna i Stockholm en möjlighet att skriva socialpolitisk historia genom att ge
stöd till ett sådant här boende och en försöksverksamhet för den här gruppen, som
börjar bli större och större.
Jag har själv dagligen träff med fyra stycken äldre herrar som kommer med rullator.
Jag spelar kort med dem ibland – Mulle. Det är ett kåkspel som ingen av er kan.
Detta är bara ett exempel på vad det handlar om. Det skulle kunna bli ett brukarstyrt
kooperativ som tar hand om den här gruppen och ger dem en möjlighet. Detta är
någonting ni kan få av mig att fundera på.
Jag vet att Joakim Larsson har ett socialt patos, och jag hoppas på honom nu. Han
har ju jobbat inom området förut. Det här vore någonting att tänka på.
Anförande nr 149
Borgarrådet L a r s s o n (M): Ordförande! Det är ju så här det funkar nu för tiden.
Det är det som är så fantastiskt: Vi tillåter olika aktörer att komma med sådana
lysande idéer som den du nu tar upp i talarstolen. Det handlar om goda idéer och om
bra aktörer som kan komma med sådana och vända sig till målgrupper som tidigare
kanske inte har känt sig riktigt inne i äldreomsorgen, i det här fallet. Det är just det
som är så bra. Jag ser fram mot fler sådana här exempel.
Jag hörde en av de tidigare talarna från ditt parti säga just att det viktiga inte är vem
som utför, utan det viktiga är att kunna välja innehållet. Men det är också viktigt
ibland vem som utför omsorgen, och det är detta du är ett exempel på nu. Det är det
du tar upp som exempel. Låt oss se till att det finns många utförare så att vi får den
mångfald du eftersträvar!
Anförande nr 150
J a c k i e N y l a n d e r (V): Jag tackar för det!
Anförande nr 151
H e l e n J ä d e r l u n d E c k a r d t (FP): Man kan inte missta sig på ditt
engagemang, Jackie. Det är kul att höra dig på det viset!
Vi har infört LOV – lagen om valfrihetssystem. Nu finns det möjlighet också för
mindre aktörer att starta upp verksamheter. Där finns en utmärkt möjlighet att kunna
få till en sådan här verksamhet med hjälp av den nya lagen.
Anförande nr 152
L a r s A r e l l (S): Fru ordförande, fullmäktige och åhörare! Detta är första
gången jag står i den här talarstolen. Då vill man gärna sätta en positiv första ton. Jag
hörde Joakim Larsson säga att han vill jobba för ett Stockholm där äldre söker sig till
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den här staden därför att det är så himla trevligt att åldras här. Det skulle jag
jättegärna vilja prata mer om. Men det tänkte jag inte göra här i dag, utan jag tänkte
försöka ge ett exempel på skillnaden mellan majoritetens budget och det socialdemokratiska alternativet. Exemplet kommer från den äldreomsorg som finns här i dag.
Det finns ett vård- och omsorgsboende med 83 personer varav hälften är dementa.
Där har vi under den gångna mandatperioden gjort en upphandling enligt konstens
alla regler. Den vanns av ett mindre företag, som lämnade det bästa anbudet. Vi kan
inte bedöma det på något annat sätt. Men som det kan vara i ett mindre företag blev
det slitningar inom företaget. Det blev en konflikt och företaget tappade kompetens.
Vården och omsorgen påverkades negativt. Vi får reaktioner, som i första hand
kommer från de anhöriga. Det handlar om bristande omsorg i olika avseenden och
bristande säkerhet.
Sedan påbörjas en process, som nu har pågått i ett och ett halvt år, där vi i nämnden
får upp olika typer av förundersökningsrapporter om olika brister. Vi förväntas ta
ställning till om det på juridiska grunder finns någon möjlighet att säga upp den
juridiska person som har avtalet. Det är inte ifrågasatt att det finns brister. Förvaltningen å sin sida jobbar intensivt med kontroll och uppföljning och lägger mycket tid
på att försöka identifiera bristerna och redovisa dem för oss. Vi fattar beslut om
viten, om att dra in ersättningar och så vidare.
Men vi pratar ingenting om hur de äldre ska kunna få den vård och omsorg som de
hade tidigare och som de faktiskt hade valt. Det var ju det de hade gjort; de trivdes
med detta. Vi som politiker hamnar i ett läge där vi faktiskt inte kan ge dem som vi
borde vara till för – de äldre – den omsorg som de behöver och har rätt till.
Helen Jäderlund Eckardt påpekade att det behövs kontroll. Det behövs massor med
kontroll för att se till att det system som vi nu har riggat fungerar. Jag kan bara hålla
med. Det är bara det att pengarna till denna kontroll inte finns i den majoritetsbudget
som föreligger här i dag. Det här är en dold kostnad för det system vi har där vi
överlåter ansvaret på företag som ibland fungerar bra och ibland inte, och på de
anhöriga för att de ska försöka förbättra det hela genom sitt eget engagemang.
Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Anförande nr 153
H e l e n J ä d e r l u n d E c k a r d t (FP): Naturligtvis måste vi satsa mer på
kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring för att ge den rättssäkerhet som de äldre har
rätt till. Jag reagerar när du säger att det inte finns pengar till det. Det är konstigt.
Problemet har varit att vi har haft en bristfällig kontroll tidigare, också när ni satt i
majoritet. Det är vårt ansvar att se till att de äldre får den vård och omsorg de har rätt
till.
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Anförande nr 154
L a r s A r e l l (S): Vad jag försökte illustrera var att kostnaden för kontroll och
uppföljning alltid finns, och den krävs alltid. När vi driver verksamheterna själva har
vi den dagliga relationen med våra anställda. Vi har hela tiden möjligheten att
korrigera och göra förbättringar. När vi har handlat upp verksamheterna måste vi på
ett indirekt sätt ha en särskild uppföljningsverksamhet, polisverksamhet eller vad du
nu vill kalla den för. Den kostar, och den finns inte i de budgetar som du lägger fram
och förmodligen har lagt fram de senaste fyra åren och alltså är ansvarig för.
Anförande nr 155
B e r i t K r u s e (S): Ordförande! Det finns många viktiga aspekter som tas upp
här i olika anföranden. Jag tänkte gå in lite grann på anhörigvården. Jag har letat i er
budget, och jag kan inte riktigt hitta hur mycket ni avsätter till den och hur ni vill
utveckla den.
Varje människa är unik och måste bedömas utifrån detta på ett respektfullt sätt. Det
kan vi väl alla vara överens om. En person som bor tillsammans med och vårdar en
anhörig tillhör inte en enhetlig grupp och kan inte bemötas utifrån det synsättet. Ni
skriver i er budgettext att tillgång ska finnas och att anhörigkonsulenter och
stödplaner ska minska belastning, förebygga ohälsa och så vidare. Men jag hittar inte
något om hur ni ska göra det. Man får en känsla av att ni klappar folk lite på axeln
och menar att det är bra med det.
Vad de flesta har behov av är att det ordnas utvecklad dagverksamhet och avlastning
med olika inriktningar som stämmer med personers olika behov. Det måste finnas
smidiga rutiner, och de ska utvecklas så att behovet snabbt kan tillfredsställas när det
uppstår. Jag har många exempel på att det inte fungerar så. Man väntar och väntar
och väntar.
Tryggheten och möjligheten att reellt få välja insatser är naturligtvis avgörande för
en bra vardag. Det är speciellt jobbigt när man har bestämt sig för att vårda en
anhörig i hemmet. Långa väntetider kan vara en mardröm för dem som efter lång tid
har bestämt sig för att äntligen göra en förändring av stödet till den äldre. Många
beskriver detta som ångestfyllt, och man får dåligt samvete för att man låter andra ta
över ansvaret. Så säger många, och det är faktiskt så. Många känner att de tycker att
de ska klara av det hela in i det längsta.
Av den anledningen är det viktigt att resurser avsätts så att alla anhörigvårdare får
möjlighet till stöd utan långa väntetider. Om anhörigas situation underlättas genom
individuellt inriktade insatser av god kvalitet så att de anhöriga känner trygghet får
såväl den äldre som den närstående en ökad livskvalitet. Så är det. För detta behövs
utbildning, utveckling av hemtjänsten, dagverksamheter, avlastningsmöjligheter och
en satsning på bra och utvecklad information för att kunna ge stöd i ett av livets
känsligaste skeden.
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Detta viktiga område kan jag inte läsa om och inte hitta i tillräcklig omfattning i er
budget. Vad kommer ni att göra åt det? Det finns behov av mycket stor utveckling på
området.
Anförande nr 156
E w a S a m u e l s s o n (KD): Hej Berit! Du vet lika väl som jag vad som har
hänt när det gäller anhörigstödet.
Först och främst har vi beslutat att de fyra timmar i veckan som tidigare hade en
vecka som avgränsningsperiod nu i stället ska ses som 16 timmar över en hel månad.
På så sätt kan man ta ut fler timmar när man behöver det. Det handlar om den
enskilde anhörige individen.
Det övriga har stadsdelsnämnderna börjat utveckla oerhört mycket. Vid dagsutflykter
och annat ser man till att anhöriga kan följa med. Man har till exempel olika
studiecirklar. Inte minst har vi ökat andelen öppna verksamheter i Stockholms stad.
Om jag inte minns riktigt fel tror jag att de är uppe i 36 eller 37 stycken, och vi hade
som mål att det skulle bli något över 30. Det har alltså blivit många fler. De anhörigkonsulenter som jag pratar med känner att det är mycket, mycket bättre i dag när de
jobbar tillsammans över stadsdelsnämnderna.
Två år i rad har vi haft möjlighet att bjuda in hit till Stadshuset. Förra året kom 600
anhöriga. I år var det ännu fler; jag har inte hört den sista siffran. Detta har varit
oerhört tacksamt. Det har varit olika seminarier men också föreläsningar i storform.
På så sätt har man kunnat möta olika föreningar – Demensförbundet, Parkinsonföreningar, Äldrecentrum med flera.
Det har hänt mycket, och det finns säkert mer att göra. Men jag tror inte att du
behöver vara så orolig som du låter när det gäller stödet till anhöriga.
Anförande nr 157
B e r i t K r u s e (S): När människor vänder sig till mig och tar upp de dagliga
problem som de har fått när de har hamnat i det läge i livet som de har gjort – att den
ena av de två inte bara har blivit ordentligt gammal utan också fått åkommor som gör
att man blir sjuk – blir jag orolig. Vi måste titta på vad vi ytterligare behöver göra.
Jag blir starkt orolig.
Jag är precis som Jackie 40-talist. Jag känner till flera människor i dessa åldrar då det
händer saker och ting, och jag har också vänner och bekanta i den här åldern. Det är
nära för mig. Jag blir lite oroad när jag hör dessa unga entusiaster som gör detta lite
grann till ett strukturproblem. Det oroar mig. Man måste titta lite närmare, och man
måste förstå det hela med känsla och empati. Jag hoppas att ni också lägger in detta i
ert arbete med de äldre.
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Anförande nr 158
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! De anhöriga är centrala när det gäller
hur vi utformar äldreomsorgen i Stockholm. Jag är ledsen att Ewa fick ta allt det här,
men min knapp för replik fungerade inte riktigt. Det vi upptäckte när vi bjöd in de
äldre under senvåren och början av sommaren var just att de eftersträvar att få lite
mer information. Vad kan kommunen erbjuda? Det undrar människor, för det är inte
alla som vet det. Ofta när man ställs inför ett faktum att någon äldre anhörig är i
behov av omsorg har man förstås inte hela paketet framför sig. Det handlar mycket
om information.
Vi såg det till exempel när det gäller möjligheten att få korttidsvård utomlands. Vi
har sett att denna möjlighet kanske inte har kommit till allmänhetens kännedom i
tillräckligt hög grad. Jag tror att vi kan bli bättre på information. Men de anhöriga är
centrala. Dem får vi aldrig glömma, och det kommer vi inte heller att göra.
Anförande nr 159
B e r i t K r u s e (S): Det är bra att du tar upp frågan på det sättet, Joakim. Det
visar att du har en ambition att vara lyhörd och ha förståelse för detta. Det är ett
individuellt problem.
Jag är den första att understryka att informationen är oerhört viktig. Men jag tror
tyvärr att det bakom det som vi nu säger och bakom dem som vi har träffat bland de
anhöriga när vi har bjudit in finns ett dolt problem. Det är många som inte hör av sig,
utan de håller på och kämpar in i det längsta. Det är dessa röster som man kanske får
vid sidan om, och inte i sådana här större sammanhang.
Så låt oss lyssna! Låt oss se! Och låt oss göra det absolut bästa, för detta är en väldigt
känslig tid i människors liv.
Anförande nr 160
E i v o r K a r l s s o n (MP): Ordförande, ledamöter! Jag skulle gärna vilja
uppehålla mig lite till vid servicehusen. Vi i äldrenämnden hade våren 2009
betänkandet från Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet på remiss. S, V och MP
reserverade sig. Kommunstyrelsens pensionärsråd svarade bland annat: Tillkomsten
av trygghetsbostäder får dock inte tas som en förvändning att avveckla servicehus i
syfte att minska kostnaderna för äldreomsorgen i Stockholm.
De fem största pensionärsorganisationerna som också svarade uttryckte sammanfattningsvis en oro över att omvandlingen skulle ske på bekostnad av vård- och
omsorgsboende. De sade också att korttidsboenden redan i dag behöver bättre
resurser och att resurssvaga äldre, eller som många uttryckte det fattigpensionärerna,
kanske inte skulle få råd att bo i trygghetsbostäder om de skulle betala för
gemensamhetsutrymmena. Det har vi pratat om lite här i dag också. Socialstyrelsens
yttrande över Bo bra hela livet var: Socialstyrelsen ser med oro på de senaste årens
minskning av antalet platser i särskilt boende. Det är därför av största vikt att
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utbyggnaden av trygghetsbostäder inte sker på bekostnad av platser i vård- och
omsorgsboende. I detta instämde de fem största pensionärsorganisationerna.
Det talas ibland om att antalet äldre minskar under en period, men de äldre blir
samtidigt alltmer multisjuka. I flera år har Socialstyrelsen varnat för utvecklingen där
äldre och sjuka bollas mellan kommuner och landsting. Sedan början av 1990-talet
har hälften av sjukhusplatserna försvunnit. Bara under 2000-talet har var femte plats
i äldreboenden lagts ned.
Jag skulle vilja höra vad ni tänker göra. Tänker ni göra en konsekvensanalys av
behovet av vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsplatser? Ni har inte lagt in
pris- och lönekompensation. Hur mycket kommer personalen att minska om man till
exempel höjer lönerna? När ska parboendegarantin börja gälla?
Anförande nr 161
Borgarrådet L a r s s o n (M): Herr ordförande! Eftersom jag vet att tiden är knapp
ska jag börja med den sista frågan först. Den gällde parboendegarantin. Svaret är så
fort som möjligt. Jag tror att i vissa enskilda fall kommer den att kunna lösas ganska
omgående eftersom det redan i dag finns lösningar, men det kommer också krävas en
del fysiska förändringar av fastigheter. Det återkommer vi till. Målet är att göra det
så snart det bara går. Det tror jag är ett mål som ni kan skriva under på.
Det här med trygghetsboenden handlar om en långsiktig lösning. Det finns ett antal
boenden som även under er mandatperiod visade upp arbetsmiljöproblem. Här går vi
in och gör stora förändringar. Vi ser till att boendena blir upprustade. Det är en
gigantisk satsning vi gör här. De som flyttar tillbaka behöver inte betala för de här
gemensamhetsutrymmena. Det står tydligt i ärendet. Det är viktigt att veta det. Det
blir alltså inte en merkostnad för de här gemensamhetsutrymmena.
Anförande nr 162
E i v o r K a r l s s o n (MP): Vad ligger kostnaden för en nyrenoverad tvåa eller
trea på? Det är egentligen det som avgör. Jag hade en fråga till som jag inte fick svar
på. Jag läste om parboendegarantin att redan nu måste alla stadsdelar prioritera äldres
rätt att bo tillsammans oavsett skäl. Den formella garantin börjar gälla när äldreboendena har anpassats för det. Det alltså inte 1 januari 2011 som gäller.
Anförande nr 163
S t i n a B e n g t s s o n (C): Ordförande, fullmäktige och åhörare! Jag sitter här
och lyssnar, och det känns lite grann som om oppositionen verkar tycka att det finns
en kollektiv lösning på alla behov av omsorg hos de äldre. Vi i Centerpartiet och i
Alliansen vet att det inte är fullt så enkelt.
Min mormor hör till dem som är lyckligt lottade. Hon har barn som hjälper henne
med till exempel storstädningar, reparationer, inköp och annat. Tyvärr kan jag själv
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inte skryta med att jag hjälper henne så mycket, men det beror på att jag bor 50 mil
bort.
Men det finns många äldre som inte har det som min mormor. De har inte en familj
som hjälper till, och hemtjänsten har begränsningar i sitt utbud trots att brukaren
faktiskt betalar för tjänsterna. Därför finns också RUT- och ROT-tjänster, för de ökar
valfriheten även för de äldre. Här vill jag som ordförande i Stockholm Centerkvinnor
passa på att skryta lite. Det var faktiskt Centerkvinnorna som hittade på begreppet
RUT på en förbundsstämma för många år sedan. Många är de äldre som vittnar om
hur i synnerhet RUT underlättar deras liv, och ungefär till samma pris som
hemtjänsten. Det är jag stolt och glad över. Den hjälp som de äldre får är till exempel
fönsterputsning, promenader med hunden som kan vara det viktigaste sällskapet,
upphängning av julgardiner som är aktuellt nu och sådana tjänster.
Centerpartiet har föreslagit att människor över 75 år ska få 75 procents rabatt på
hushållsnära tjänster i ställer för som i dag 50 procent. Jag hoppas att det förslaget
ska bli verklighet genom alliansregeringen. Det skulle förenkla livet och ge valfrihet
för många äldre även här i Stockholm. Det skulle dessutom innebära att ännu fler
människor skulle få jobb, betala skatt och därmed bidra till den välfärd som de äldre
så väl behöver. Jag vill återkomma till att valfriheten löser väldigt många problem,
speciellt för dem som inte har behov av de traditionella tjänster som hemtjänsten
erbjuder.
Anförande nr 164
A n n M a r i E n g e l (V): Jag vet inte att var du fått det ifrån att vi tycker att
det bara ska finnas en form. Vi är för en väldigt stor mångfald inom äldreomsorgen,
till exempel kollektivhus, men vi tycker inte att det behöver vara en massa börsnoterade bolag som driver den, utan den kan drivas av kommunen.
Du tycker att det är väldigt bra med RUT-avdrag. Det är ju inte biståndsbedömt, så
det är bara de som har råd med det som kan utnyttja det. Det är väl bra att de kan
köpa dessa tjänster, men det kanske vore ännu bättre om vi satsade på hemtjänsten
som ju är biståndsbedömd så att alla äldre kan få möjlighet att få detta.
Sedan har vi detta med att sätta upp julgardiner. Vad jag förstår är det väl just sådant
som fixartjänsterna gör. Det var någonting som vi införde därför att just den typen av
tjänster är väldigt bra. Jag vill inte alls ironisera över det. Det finns många saker som
man behöver göra i ett hem som man kanske inte klarar av, men då är det väl bättre
att det är kommunens fixare som gör det än att man ska betala för RUT-tjänster. Jag
tycker att den valfriheten verkar vara större.
Jag tror att det finns en sammanblandning hos er av vad som är biståndsbedömt och
inte. Jag får återkomma till Joakim sedan. Det här med trygghetsboenden är inte
heller biståndsbedömt.
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Anförande nr 165
S t i n a B e n g t s s o n (C): Kommunen är en lösning. Bolagen ger konkurrens
och gör att det blir högre kvalitet i erbjudandena också. Det är inte bara RUT som
kostar pengar, utan det gör hemtjänsten också. Jag säger inte att RUT är den enda
lösningen. Hemtjänsten behövs också, men RUT ger en valfrihet när det gäller vem
som kommer hem till dig. Det handlar om en person som du kan känna dig trygg
med, och så har det kanske inte alltid fungerat med hemtjänsten.
Anförande nr 166
M o n i k a L i n d h (S): Det var intressant att höra. Jag tror att det är en enorm
begreppsförvirring här. Äldreomsorgen innehåller till största delen biståndsbedömda
insatser. Det är jättestor skillnad på det och på den tjänst som man själv köper via
RUT eller någonting annat. Det är en väldigt stor skillnad, och det tror jag att du
måste ta med dig när du tänker på äldreomsorgen. Det är inte vi på den här sidan som
säger att insatserna måste se exakt likadana ut. Det är ni som har låst dem och sagt
att en dusch får ta sju minuter eller tio minuter oavsett var i staden man bor, oavsett
vilka behov man har och oavsett hur dement man är eller hur svårt man har för att
hänga med i den aktivitet som ska ske. Det är ni som har bestämt tidsgränserna. Det
är inte vi som har gjort det.
Anförande nr 167
S t i n a B e n g t s s o n (C): Jag kan bara konstatera att vi har olika åsikter i det
här ärendet om vad som är valfrihet och vad som är trygghet för äldre människor.
Anförande nr 168
D e n n i s W e d i n (M): Ordförande, fullmäktige, stockholmare! Jag har sett
fram emot att få hålla mitt första anförande i den här talarstolen. Det gläder mig att
det just kommer att handla om äldreomsorgen. Min utgångspunkt inför den här
mandatperioden i Stadshuset är att frihet och självständighet är varje stockholmares
rättighet, och det är vår största skyldighet att arbeta för detta. En av de platser där
friheten är som allra viktigaste, skulle jag säga, är inom äldreomsorgen. Vi har i dag
en helt fantastisk och omtänksam personal inom äldreomsorgen, men vi måste jobba
hårdare med att öka dess status så att fler vill jobba i den och fler vill hamna i den.
Man kan till exempel kolla lite närmare på gymnasieintagningen läsåret 2009. Då
studerade endast 500 av ca 35 000 gymnasieelever i Stockholms stad på
omvårdnadsprogrammet. Det är riktigt, riktigt dåligt. Varför är inte
omvårdnadsprogrammet det allra populäraste i Stockholms stad? Varför tänker inte
alla niondeklassare: Yes, vad roligt det vore att jobba inom äldreomsorgen, berika en
annan människas liv och göra skillnad för den som mest behöver det? Endast 1,5
procent i Stockholms stad tänker så. Det är ett mycket allvarligt samhällsproblem.
Det är min övertygelse att detta bottnar i att unga har svårt att få en naturlig kontakt
med äldre i dag. Man kan inte få ett intresse om man inte får en inblick i glädjen att
göra en annan äldre människa glad. Just på grund av detta brinner jag för att skapa ett
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ungt engagemang för vår äldreomsorg. Socialdemokraterna har alldeles för länge
tillåtits öka generationsklyftorna i vårt samhälle genom sitt gråa folkhemsbyggande.
Vi behöver hitta fler möjligheter för yngre och äldre människor att mötas.
Jag är stolt över att vara med i Alliansens kommande arbete för våra äldre. Livet
handlar om att få vara sig själv, att få fatta sina egna beslut och ägna sig åt sina egna
intressen. Det är just det som är frihet och självständighet, och det ska självfallet
gälla livet ut.
Ett parti som inte skäms för att tycka annat är Vänsterpartiet. De yrkar i dag på att
varje stadsdel ska ha ett kommunalt äldreboende. Hur hjälper det Stockholms äldre
när driftsformer och ökat kommunalt ägande blir viktigare än kvalitet i äldreomsorgen? Vi får inte gå tillbaka, och vi får inte heller stå still. Vi behöver gå framåt. Jag
vill framhålla att valfrihet inte bara är att välja verksamhet eller driftsform. Det kan
även vara att man som gammal fortfarande ska kunna gå på bio, ta sig till en
hockeymatch eller vara spontan och ta en kaffe nere på torget. Det handlar om att
kunna få hjälp med det som man vill göra.
Det kräver att vi alla jobbar hårdare med detta. Jag gick nyligen igenom Socialstyrelsens senaste undersökning av äldres uppfattning av kvaliteten i hemtjänst och
äldreboende. Man mäter till exempel äldres åsikter om trygghet i hemmet,
bemötandet och deras åsikter om maten. Men var någonstans frågar man vad äldre
har för känsla av frihet i sitt eget hem? Vad har man för känsla av självständighet i
den omsorg som man får?
För mig handlar allt om ett samhälle där fler människor möts och får möjlighet att
vara sig själva. Det är en frihetsfråga att få göra sina egna val livet ut. Det handlar
om det som Alliansens budget heter: Ett Stockholm där alla kan växa.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 169
K a r i n H a n q v i s t (S): Ordförande! Det är ganska härligt att lyssna på en ung
kille som pratar så entusiastiskt om äldreomsorgen. Det skulle jag önska att fler
gjorde. Du frågade varför folk inte vill arbeta inom äldreomsorgen. Varför vill inte
ungdomar satsa på det yrket? Då slår det mig: Ja, varför? Vad gör ni för att
ungdomar ska satsa på det här yrket?
Du pratade om generationsskillnader. I min stadsdel hade vi sommarjobbare. Efteråt
kom en ung kille och rapporterade hur det hade varit att jobba i äldreomsorgen. Han
sade: Det var det roligaste jag har varit med om i hela mitt liv.
Det jag vill komma till är: Varför söker sig inte ungdomar till detta jobb? Och varför
gör inte killar det? Satsar ni på att höja lönerna, att alla får jobba heltid och att yrket
får den status som det så väl behöver? Varför satsar ni framför allt inte på heltidsjobb
och högre löner?
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Anförande nr 170
D e n n i s W e d i n (M): Vi måste kolla på varför vi har det samhällsproblem
som vi har i dag. Det är ett allvarligt samhällsproblem. Tittar man på siffrorna för
omvårdnadsprogrammet är det riktigt allvarligt. Hur har det fått gå så här långt? Jag
vill säga att Socialdemokraterna har bidragit ganska mycket till hur samhället ser ut i
dag. Det är viktigt att Socialdemokraterna är självkritiska. Min ingång i detta är att vi
kan titta på det monopol som varit och som inneburit att man hindrade olika aktörer
från att ta sig in på den marknad som gäller äldre. Det har definitivt varit destruktivt
för löneutvecklingen i den här branschen. Hur har det sett ut för de människor som
vill ta initiativ och starta egna företag på detta område? Det har inte varit välkommet.
Jag vill främst ta upp den generationsklyfta som har uppstått. Det gäller att
människor möts. Det då idéer kommer fram, och det måste vi jobba mer med.
Anförande nr 171
A n n - M a r g a r e t h e L i v h (V): Du är ju ny här, Dennis. Jag tycker att du
ska titta på en utvärdering som din allians gjorde under förrförra mandatperioden och
som vi tog till oss. Den visade att lönerna i de privata äldreverksamheterna var lägre
än i de kommunala. Tron på att bara man privatiserar höjs lönerna håller inte. De
senaste fyra åren har man förresten kunnat starta hej vilt. Vem som helst har kunnat
starta sådan här verksamhet. Det är bara att sätta i gång. Varför har det inte fungerat?
Det kan man ju reflektera över.
Du pratar om frihet. Jag har faktiskt varit ute och jobbat på olika äldreboenden och i
hemtjänsten. Man springer i hemtjänsten. Det är två minuter för det, åtta minuter för
det och tio minuter för det. Sedan springer man till nästa. Det är inte frihet vare sig
för brukaren eller för personalen. Dessutom har personalen inom hemtjänsten
extremt låga löner. I vår budget har vi avsatt en låglönesatsning för att höja lönerna
för dem som har det sämst. Vill du förbättra och göra det här yrket attraktivt ska du
se till att lönerna höjs, att arbetsförhållandena blir bättre och att de som jobbar där får
mer makt.
Anförande nr 172
D e n n i s W e d i n (M): Du avslutar ditt anförande med ordet ”makt”. Då
funderar jag på vad som är makt för dig och vad som är makt för mig. Jag är väldigt
rannsakande när det gäller till exempel valfrihet och valfrihetssystemen. I mitt
anförande sade jag just att vi måste ha en tydligare bild av vad som är valfrihet. Det
kanske inte bara handlar om lagar. Det kanske bara är en ingång för hur
verksamheten ska se ut. Vad är en riktig valfrihet för en äldre människa på ett
äldreboende? När det gäller makt tycker jag att du vill bestämma i mycket högre grad
än vad jag vill. Det gäller till exempel er syn att varje stadsdel ska ha ett kommunalt
äldreboende. Det är helt orimligt. Då handlar det inte om vem som har det bästa
äldreboendet, utan då handlar det bara om driften för er. Jag tycker att ni måste gå
vidare.
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Anförande nr 173
H e l e n J ä d e r l u n d E c k a r d t (FP): Ett allvarligt problem som vi i
Folkpartiet liberalerna och Alliansen såg när vi tillträdde den förra mandatperioden
och blev ansvariga för äldreomsorgen var just detta med en rättvis och lika biståndsbedömning. Det är oerhört viktigt att det fungerar, annars får inte de äldre den vård
och omsorg som de har rätt till och inte heller den rättssäkerhet som de ska ha och
som vi har ansvar för. När vi tillträdde såg vi att biståndsbedömningen såg olika ut i
de olika stadsdelarna. Det är inte acceptabelt. Vi såg också att en del insatser inte
utfördes över huvud taget och att en hel del insatser inte verkställdes i tid.
Vi tog tag i detta direkt under den förra mandatperioden. Som alla vet har vi tillsatt
ett bedömningskansli. De har jobbat hårt för att först kartlägga, och det har man
gjort. Då såg man också att det fanns skillnader som måste rättas till. Som ni också
vet har vi också fattat beslut om ett kartläggnings- och bedömningsverktyg just för
att biståndshandläggarna ska ha ett verktyg för att kunna göra likvärdiga
bedömningar i hela staden. Vi har också gjort stora utbildningsinsatser inom det här
området. Som jag sade tidigare måste det här fungera. Det är vårt ansvar. Vi kommer
att bevaka detta. Bedömningskansliet är fortfarande i gång för att se till och kunna
garantera och kvalitetssäkra att de äldre får den vård och omsorg som de här rätt till.
Sedan vill jag också prata lite om valfriheten. Det är något som jag har varit väldigt
stolt över under de här mandatperioderna. Vi har nu infört valfrihet. Det har också
gjorts undersökningar om detta, och det visar sig att stockholmarna vill ha
valfriheten, och den är här för att stanna. Det känns väldigt roligt. Nu måste vi jobba
för att verkligen se till att man kan välja, att man får bra information på olika sätt så
att man verkligen kan sätta sig in i de val man kan göra. Det tittar vi på i den här
budgeten för att förbättra informationen och få en bättre faktagrund. När det gäller
boenden finns det mycket man kan tillföra för att göra det här bättre. Ska man kunna
styra sitt liv måste man ha valfrihet.
Jag var också inne på detta med kvalitetssäkring. Nu har vi infört en stadsgemensam
kvalitetssäkring. Det är viktigt så att vi kan jämföra olika verksamheter år för år för
att se till att det går i rätt riktning och sätta in åtgärder. Stadsdelsnämnderna ska
naturligtvis också dagligen ha en sådan kontroll att man snabbt upptäcker brister från
dag till dag.
Anförande nr 174
A n n M a r i E n g e l (V): Det är jättebra med ett bedömningskansli, Helen,
men det är inte så mycket tröst för alla dem som döms bort därför att det inte finns
resurser, som jag sade tidigare. Det är ju det största problemet när det gäller de här
insatserna. Det går nog inte att fullständigt likrikta alla insatser, för det finns ändå
individuella bedömningar. Men visst ska det vara någorlunda lika över staden. Det
ska ju också vara lika mellan alla de olika utformningarna, och så är det inte i dag.
Du pratar återigen om den oerhörda valfrihet som stockholmarna har fått. Det är
självklart att ingen säger nej och man frågar dem om de vill ha valfrihet. Men man
kan också fråga så här: Om du har problem på natten vill du då att den nattpatrull
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som är närmast kommer eller vill du att det är den som upphandlad som kommer
även om den kanske är långt bort och det tar flera timmar innan den kommer? Så är
det nämligen i dag. De som har valt en kommunal utförare får ändå en privat på
natten. Då skulle de flesta säga att de vill att den som är närmast kommer.
Det har uppstått en fundamentalism i den här valfriheten. Ni har till och med
upphandlat icke-val. Om man inte väljer och tror att man ska få en kommunal
utförare får man en särskilt upphandlad verksamhet.
Anförande nr 175
H e l e n J ä d e r l u n d E c k a r d t (FP): Insatserna har blivit bättre. Vi har
satsat väldigt mycket resurser på äldreomsorgen, klart mycket mer än vad ni
någonsin har gjort. Ni i Vänsterpartiet har ju röstat emot alla våra valfrihetsreformer.
Vänsterpartiet och Folkpartiet har olika syn på det här. Vi har olika ideologier här.
Jag är för att den enskilda människan absolut ska kunna styra sitt eget liv.
Anförande nr 176
Å k e A s k e n s t e n (MP): Jag tolkar Helens anförande som en kritik mot den
bristande valfriheten i dagens äldreomsorg. Det är mycket riktigt så att det är en
mycket bristande valfrihet. Det gäller framför allt biståndsbedömningen när det
gäller servicehus. Den är så oerhört strikt, och har varit det under flera år. Det
begränsar valfriheten för dem som behöver och vill komma in på servicehusen. Nu
vill ni spara i storleksordningen 30 procent genom att neka dem att komma in på
servicehus och säger att de i stället ska bo i trygghetsbostäder. Men
trygghetsboendena ger inte alls den trygghet som servicehusen ger.
Anförande nr 177
H e l e n J ä d e r l u n d E c k a r d t (FP): Jag vet inte om jag uttryckte mig
luddigt. Det jag ville säga är att jag är stolt och glad över den valfrihet som vi har
infört och som vi hela tiden har gått vidare med. Det är någonting jag är mycket stolt
över.
Du pratar om servicehusen. Du kanske vet att vi har infört nya riktlinjer där man
också nu väger in ålder, social isolering och så vidare. Det stod inte i de tidigare
riktlinjerna som fanns när ni satt vid makten.
Anförande nr 178
B e r i t K r u s e (S): Herr ordförande! Jag tycker att det är bra att vi har startat
detta när det gäller biståndsbedömningen. Det känns väldigt bra, och jag tror att det
behöver utvecklas ytterligare. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig om den öppna
hemtjänsten och den mängd företag – det är väl uppåt 100 – som vi har i staden och
som driver verksamhet. Jag hör att det finns väldigt många små företag som inte
vågar tillsvidareanställa personalen utan kör med timvikarier, vilket är väldigt
olyckligt särskilt i hemtjänsten som distansleds på det sätt som sker. Jag anser också
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att det är svårt med tillsynen. Man räcker inte till. Det gäller alltså tillsynen och
mängden av branschföretag. Vilka åtgärder tänker du vidta tillsammans med dina
allianskompisar för att få det bättre där? Ser du några risker, och hur vill du ändra?
Anförande nr 179
H e l e n J ä d e r l u n d E c k a r d t (FP): Allting kan ju alltid bli bättre. Man
ska alltid jobba med förbättringsmöjligheter vad det än gäller. Tillsynen ska ju
fungera, och gör den inte det måste man se till att den gör det. Det är oerhört viktigt.
Sedan gällde det LOV och de mindre företagen. Som enskild människa kan du välja,
och man vill ju ha en bra kvalitet. Har man inte bra personal så blir det inte heller en
bra kvalitet på verksamheten.
Anförande nr 180
K a r i n H a n q v i s t (S): Herr ordförande! Jag noterar att det för en gångs skull
är ovanligt många män som är uppe och talar i den här debatten. Jag tycker att det är
glädjande. Det brukar vara övervägande kvinnor. Olle Andretzky brukar vara ganska
ensam. I år är ni många, och det är bra, vad det nu kan bero på.
Jag vill sälla mig till dem som har pratat om servicehusen. Jag kan inte låta bli det.
Det måste betyda att detta är en ganska viktig fråga för oss i oppositionen. Jag vill än
en gång påminna om hur det såg ut för drygt fyra år sedan när majoriteten dyrt och
heligt lovade att inte lägga ned några servicehus. Hur ser det ut i dag? Nu har man
bestämt att alla ska läggas ned inom en tioårsperiod.
Jag vet inte vilka kriterier som gällde när beslutet om vilka som skulle läggas ned
fattades, men den 1 oktober omvandlades ett av våra absolut bästa och populäraste
servicehus i Bromma till trygghetsboende. Det handlar om Tunets servicehus som
ligger precis i kanten mot Råcksta. Det här gick oerhört fort. De gamla fick snabbt
information om att de på fjorton dagar skulle välja vårdcentral. Det var ganska
oroande och förvirrande för de gamla som var vana vid att ha sjuksköterskor och
läkare på plats på servicehuset. Man fick också rätt bristfällig information om vad
det här egentligen innebar. Jag var väldigt ofta på Tunet och besökte de gamla. Det
var många som var oroliga och sade att det skulle bli ett otrygghetsboende eftersom
de inte visste vad det innebar.
Än i dag vet man faktiskt inte vad kommer att kosta i fortsättningen för de boende.
Det är många som är oroliga och undrar vad det kommer att kosta, vad hyran blir i
fortsättningen och vad de ska betala extra för. Nu sade Joakim Larsson att man ska få
det här förbehållsbeloppet kvar, men det kan betyda att man kanske måste skära ned
på annat i sitt liv. Det är väl inte så roligt även om man är äldre.
Hur ser det ut rent fysiskt på Tunet i dag? Jag besöker det ofta eftersom det finns
alldeles utmärkt friskvårdscentrum där för oss som är 60+. Hur ser det ut när man
kommer in på Tunet i dag? Tidigare mötte man personal som alltid var på gång i
huset. Det var livligt och glatt, och det var många äldre som befann sig i de
utrymmen som jag passerar. I dag är receptionen stängd. Ett galler är neddraget för
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den. Det ser inte alls särskilt välkommande ut. Man ser sällan personal på plats i de
allmänna utrymmena. Jag tycker att det nästan är ett otrygghetsboende. Jag undrar
varför man inte kunde ha tagit det lite lugnare och varför man valde just detta fina
servicehus. Vi vill ha både och. Vi har inget emot trygghetsboenden, men för den
skull behöver man inte omvandla alla väl fungerande servicehus. Jag är mycket
bekymrad över att just Tunet togs bort.
Anförande nr 181
O l l e A n d r e t z k y (M): Karin pratade om mig som den ende mannen här
tidigare, men det är tydligen ganska många som är intresserade av äldreomsorg i dag.
Jag har själv varit med om en omvandling från servicehus till trygghetsboende i
Älvsjö. Det var inte något som var lätt att göra, utan det tog sin tid. Vi satt tillsammans med de äldre och de anhöriga vid ett flertal tillfällen, men det fick sin lösning.
Det är en process som är väldigt svår, men man kan lösa det. De som ville bo kvar
fick bo kvar, de som ville flytta till servicehus fick göra det och de som vill flytta till
vård- och omsorgsboende fick göra det. Det går att lösa detta. Tunet känner jag inte
till, så det har jag ingen aning om.
Anförande nr 182
K a r i n H a n q v i s t (S): Det var ingen kritik alls, Olle. Jag är glad att du har
deltagit i debatten tidigare, men det är fler män den här gången. Det tycker jag är
glädjande. Jag tycker inte att det går till så ute hos oss i Bromma som du berättar nu
om din erfarenhet i din stadsdel. Det har varit ett snabbt genomförande som gjorde
de gamla oroliga. Jag tror att det kan gå till på ett annat sätt.
Vi är som sagt inte emot trygghetsboenden, men det för den skulle ska man inte
omvandla väldigt bra servicehus till trygghetsboenden. Det är bra att kunna flytta in
utan ett biståndsbeslut. Därför var jag mycket kritisk till att man just valde att lägga
ned det här väldigt populära servicehuset. Det finns andra servicehus, vilket Joakim
också har nämnt, som måste omvandlas av arbetsmiljöskäl. Man kunde kanske ha
koncentrerat sig på att börja med dem när man fattade det här beslutet. Nu är det
antingen eller. Vi vill ha både och.
Anförande nr 183
Borgarrådet L a r s s o n (M): Herr ordförande! Frida Johansson Metso tog upp
flera viktiga aspekter när det gäller hemtjänsten. Jag tycker att det finns all anledning
att diskutera den lite under budgetdebatten också. Jag tror att det finns mycket att
utveckla inom hemtjänsten. Av många äldre som jag hittills har träffat – jag umgicks
även tidigare med äldre personer – har jag fått höra: Jag vill bo hemma. Jag vill bo
där så länge det går och så länge omsorgen kan lösas i mitt hem. Självklart vill jag bo
hemma.
Det är någonting som vi också måste tillgodose. Jag tror att det var du Frida som tog
upp vikten av att människor inte klampar in till äldre. Nu har vi den nyckelfria
hemtjänsten på försök. Där slipper personalen åka runt och hämta nycklar om
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någonting inträffar. Om ett larm ska man på ett smidigare sätt kunna sig ta sig fram
till den som behöver hjälp. Det är väldigt viktigt att vi hela tiden sätter den äldre
personens önskemål i fokus och inte gör hemtjänst eller vilken omsorg det nu kan
vara till en belastning. Vi tillser nu att den här nyckelfria hemtjänsten kommer till.
Den tekniska utvecklingen kommer att kunna användas på fler ställen i Stockholm.
Jag tror också att det är viktigt att vi tar till oss annan teknik. Jag tror att många som
arbetar som vård- och omsorgspersonal inom hemtjänsten möter personer som är
orolig inte bara för inbrott utan också för vad som händer om det börjar brinna. Vad
händer om man inte kan ta sig ut? När jag började jobba med brandförsvarsfrågorna
konstaterade jag att det är ett faktum runt om i hela Sverige att människor känner sig
oroliga och undrar vad de som inte kan gå och inte kan ta sig ut själva ska göra. Av
det skälet har vi nu i budgeten sett till att när vård- och omsorgsboenden byggs om
lägger vi in sprinklerlösningar och ser till att man använder teknisk utveckling också
inom bostadsanpassningen. I dag finns det sprinklersmöjligheter kopplade till
spisvakter. Vi ser till att detta också finns tillgängligt i bostadsanpassningen. Allt
detta gör att det blir en tryggare omsorg om våra äldre. Jag vill slå ett slag även för
denna del.
Ordförande! Vi har en äldreomsorg som anpassas efter de äldres behov, och det ska
vi vara stolta över.
Anförande nr 184
L a r s A r e l l (S): Du pratar om hemtjänsten och valfriheten, Joakim. Jag gjorde
ett litet försök att välja hemtjänst. Nu är jag ung och frisk, men jag tänkte att det var
dags att börja öva så att man är ute i god tid. På Stockholms stads hemsida fanns det
71 olika möjliga leverantörer av den här tjänsten. Jag kände att här kan jag göra ett
gott val. Jag började fundera på hur jag skulle välja. Det visade sig att den
information jag fick var de olika företagens egen berättelse om att de var duktiga och
bra på det här. Det är klart att det kändes tryggt.
Du talade om den moderna tekniken. Vad ska staden göra för att använda den nya
tekniken för att hjälpa de äldre att göra adekvata val? Man kan till exempel visa
vilken typ av kundreaktioner som har lämnats rörande de här företagen. Man kan
kanske lämna möjlighet att ge spontana kommentarer direkt på hemsidan från dem
som använder de här företagen. Man kan också visa om det finns misstankar på att de
här företagen inte har skött sina åtaganden gentemot staden.
Anförande nr 185
Borgarrådet L a r s s o n (M): Oavsett vilka aktörer som finns, om det är bara
kommunala eller om det finns flera aktörer, är det oerhört viktigt med kvalitetskontroller. Man måste också följa upp och se till att det finns tillgängligt material om
vilka som kanske är bäst på vissa saker och sämre på annat. Någonstans finns det en
inneboende ovilja hos Lars Arell och Socialdemokraterna till att det finns just så
många aktörer. Det är så mycket att välja på. Hur ska vi hjälpa de äldre att välja
mellan alla dessa aktörer som nu konkurrerar med kommunen? Det är väl det som är
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problemet. Det går en ideologisk skiljelinje här. Ni är rädda för att det kommer in
fler aktörer. Det kommer fram i sådana här inlägg. Det är i själva verket så att
kvalitetskontrollen är den centrala delen, och vi ska se till att den är transparent och
blir tillgänglig för dem som ska välja, men vi behöver faktiskt inte hjälpa människor
att välja alla gånger, utan det klarar de själva.
Anförande nr 186
A n n M a r i E n g e l (V): Vi har sagt ganska många gånger vad vi menar med
valfrihet. De flesta vill nog välja vad som ska göras, när hemtjänsten ska komma och
hur mycket hemtjänst de ska ha. De bryr sig inte så mycket om det är Aktiebolaget si
eller så. Det är biståndsbedömt, så man kan inte påverka innehållet.
Sedan kan man fundera lite på om det är så bra att man har 71 olika leverantörer eller
40, som det är i en stadsdel. Är det en rationell organisation att alla dessa kommer till
varsin person i samma hus. De har ganska långa transporttider. De får gå fem gånger
till samma affär och köpa samma saker. Men ni har bedömt att det tydligen är värt
alla de extra kostnaderna.
Jag tycker att det är intressant när du pratar om all denna kontroll. Det gäller ju på
alla upphandlade områden i staden. Var finns pengarna för all denna kontroll som ni
ska bedriva? Dessutom undrar jag hur du ställer dig till vårt förslag. Vi vill alltså
lägga 65 miljoner mer för att alla som är äldre än 75 år ska få två timmars hjälp som
inte biståndsbedöms eller med enkel biståndsbedömning. Det skulle verkligen öka
valfriheten för de äldre i vår stad.
Anförande nr 187
Borgarrådet L a r s s o n (M): Jag tycker faktiskt att det är ännu mer roligt att lyssna
på Vänsterns syn på detta med olika aktörer, särskilt mot bakgrund mot att en av era
debattörer, i det här fallet Jackie Nylander, just tog fram essensen i det hela. Det
spelar ingen roll om det är ett kooperativ eller ett aktiebolag. Det är viktigt att det
finns olika aktörer som den enskilde kan välja mellan. Det är viktigt i vilken
verksamhet vi än talar om.
Jag vill propagera för att just de äldre ska ha möjlighet att leva som alla vi andra
lever. Vi som nu är i 30–50 årsåldern kan välja mellan allt som finns, och den viljan
kommer att finnas kvar när vi blir gamla. Då vill vi kunna välja vilket företag, vilket
kooperativ eller vilken kommun som utför detta. Er ideologi är på utmarsch när det
gäller valfrihet. Glöm det som du talar om! Se till att de äldre får valfrihet i sin
vardag, precis på samma sätt som vi andra har!
Anförande nr 188
A n n - M a r g a r e t h e L i v h (V): Jag har en hel del frågor som jag faktiskt
inte har fått svar på i den här debatten. Jag vill ställa dem till Joakim. Jag ska bara
säga ett sista ord om detta med valfrihet. Jag var med hemtjänsten hem till en
brukare. Om jag var den här äldre personen skull jag vilja säga att jag inte har valt att
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det ska ta åtta minuter att duscha. Jag har inte valt att det ska ett visst antal minuter
för att klä på mig. Jag har inte valt att det ska ta två minuter att diska några koppar.
Jag har inte valt de här tidsperioderna. Valfriheten handlar om detta. Man kan inte
säga att man hellre vill gå ut och promenera. Det är beräknat på sekunden vad man
får göra när man kommer hem till en brukare. Det är där vi menar att valfriheten
borde finnas, men den finns inte där.
Det jag vill ha svar på från Joakim handlar om servicehusen och trygghetsboendena.
Jag tycker att det finns många frågor där som fortfarande är väldigt oklara. För det
första säger man att efterfrågan på servicehus minskar. Har ni verkligen gjort en
ordentlig utvärdering av det? Det är nämligen så att ute i stadsdelsnämnderna, där
man måste spara pengar, där man måste hålla nere kostnaderna, är man oerhört
restriktiv med att bevilja servicehus till dem som söker. Det är där man måste titta på
behovet. Hur många får avslag? Och varför får man avslag? Har ni gjort en sådan
undersökning som kan ligga till grund för beslutet om att omvandla till trygghetsboenden?
Sedan har vi fortfarande inte fått någon redogörelse för vad de egentligen
kostnaderna blir? Vad blir merkostnaderna för trygghetsvärd, trygghetslarm och
gemensamhetslokaler jämfört med kostnaderna för servicehuset? Det har vi inte fått
någon redogörelse av. Hur mycket bedöms övriga hyreskostnader att öka? Hur
kommer de att variera mellan olika trygghetsboenden? Det vet vi inte heller. Därför
vet vi fortfarande inte om människor som har låga pensioner kommer att ha råd med
de här trygghetsboendena. Och var ska de bo om det inte finns några servicehus kvar,
Joakim Larsson?
Du pratade om förbehållsbelopp förut. Det gäller väl servicehus, men såvitt jag vet
gäller det inte trygghetsboende. Gör det detta är det väldigt bra att få reda på det, för
så har det inte varit förut. Det var några frågor så här i slutet av debatten, Joakim,
som jag vill ha svar på.
Anförande nr 189
Borgarrådet L a r s s o n (M): Då får jag snabba på för att svara på så många frågor
på en minut. Du har ju skrivit en interpellation, och där tar jag i detalj upp prisfrågor
och annat. En Micasavärd kommer till exempel att kosta 250 kronor och trygghetslarm 113 kronor för dem som flyttar in i trygghetsboenden. Vi är väldigt noga med
att de människor som nu flyttar in och som har bott där innan har en särställning. Så
är det. Det måste man ha klart för sig. Det här beskrivs i interpellationssvaret. Vi tar
det under den debatten, för jag ska också svara på frågan om enkäter och köer.
Det är självfallet så att vi kan bedöma om det finns behov av trygghetsboenden, och
intresset för servicehuset kontra biståndsbedömningen är lätt att följa genom åren,
även under er period. Det fanns ett stort antal tomma lägenheter i servicehus för
många år sedan. Det har inte förändrats. Enkäter och hur köerna ser ut har kunnat
påverka vårt beslut i den delen.
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Anförande nr 190
A n n - M a r g a r e t h e L i v h (V): Finns det i den undersökningen en
redogörelse för de avslag som ges i de sociala delegationerna och motiv till varför
man ger de här avslagen? Det tror jag inte. Jag har i alla fall inte sett någon sådan
undersökning. Det är det som är intressant när man vill se hur många som faktiskt
har behov av servicehus och som vill ha servicehus. Min information säger mig att
det är nästan omöjligt. Det är som att få en kamel genom att nålsöga att komma till
ett servicehus i dag eftersom den ekonomiska pressen på stadsdelsnämnderna är så
hård att man till varje pris försöker hålla kostnaderna nere. Det är min bild, Joakim.
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R IV SKOLROTELN
Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet,
Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB),
Bilaga 12, 13 och 14 till budgeten
Punkt 4, 16, 25)
Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet
Anförande nr 191
Borgarrådet E d h o l m (FP): Ordförande, fullmäktige! Stockholm växer, och det
märks kanske mest när det gäller förskolan. Antalet förskolebarn ökar med ungefär
2 000 per år, år ut och år in. Det här ställer naturligtvis stora krav på framför allt
stadsdelsnämnderna. De senaste fyra åren har vi öppnat en ny avdelning varannan
arbetsdag. Stockholm har klarat barnomsorgsgarantin med ett par undantag. Det har
alla, inklusive oppositionen här i Stadshuset, anledning att vara väldigt nöjda med.
Det vore en mardröm om mängder av barn stod utan förskoleplats samtidigt som
deras föräldrar måste jobba. Stockholm har vidtagit en rad åtgärder för att se till att
antalet förskoleplatser ökar men också för att kvaliteten ska fortsätta att vara en hög
nivå. Vi har ett särskilt startbidrag för nystartade förskoleavdelningar, och det finns
bidrag till förskolor med väldigt höga hyror.
Men nu är det dags att gå vidare. I budgeten föreslås en särskild styrgrupp med tre
ledamöter ur kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen
rapporterar till gruppen. Tanken är att över blockgränserna öka trycket ytterligare för
att få fram lokaler till förskola och skola.
Men minst lika viktigt som att klara barnomsorgsgarantin är att upprätthålla
kvaliteten. Det finns ingen kommunal verksamhet som har så höga betyg bland
brukarna som just förskolan, men när trycket ökar finns det också risk för att
kvaliteten blir lidande. Bristen på förskollärare är till exempel fortfarande stor även
om Stockholm har lyckats öka andelen förskollärare något. Vi fortsätter därför
satsningen på att låta duktiga barnskötare utbilda sig till förskollärare. Det har visat
sig vara ett effektivt sätt att få fram fler förskollärare men också ett sätt att behålla
enormt engagerade och duktiga barnskötare i våra verksamheter. Stockholm ska
naturligtvis också ta aktiv del i det statliga förskollärarlyftet. Utbildningsnämnden
har också ett ansvar för att se till att fler förskollärare får möjlighet att forska inom
sina områden.
Den nya läroplanen för förskolan träder nu i kraft, och det ökar faktiskt kvalitetskraven ytterligare. Läroplanen ställer tydligare krav bland annat när det gäller språkutveckling och matematisk och naturvetenskaplig utveckling. Den nya läroplanen är
också mer precis när det gäller förskollärarnas pedagogiska uppdrag och förskolechefens ansvar. Allt detta är välkommet och ligger väl i linje med Stockholm egen
förskoleplan.
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Förskolan lägger grunden för det livslånga lärande. Hög kvalitet i förskolan är därför
viktigt för barnets fortsatta utveckling. En bra förskola ökar möjligheten att barnet
klarar sig bra också i skolan.
Valfriheten är viktig för Stockholms föräldrar. Många, ungefär 35 procent, väljer
fristående alternativ. För att göra valet enklare för föräldrarna krävs att fler fristående
förskolor är med i den gemensamma elektroniska kön. Därför får också de fristående
förskolorna som är med i kön en något högre ersättning än de som står utanför.
Det finns en rad förskolefrågor som är gemensamma för hela staden. Jag sticker inte
under stol med att dessa ibland hamnat mellan stolarna. För att råda bot på det får
utbildningsnämnden ett tydligare ansvar för till exempel kompetensförsörjning,
forsknings- och utvecklingsfrågor, förskolekö och kontakter med myndigheter. Det
är viktigt att påpeka att det här arbetet ska ske i samverkan med stadsdelsnämnderna
och att kommunövergripande beslut om förskolan ska fattas av kommunstyrelsen. Vi
ska också inrätta ett riktigt branschråd för förskolan där frågor som är gemensamma
oavsett driftsform kan diskuteras.
Det saknas alltså inte utmaningar för stadens förskolor. Fler barn, ny läroplan och
högre kvalitetskrav är bara några frågor som kommer att vara viktiga de närmaste
åren. Att återigen få förtroendet att jobba med de här frågorna är väldigt roligt även
om jag inser att jag kommer att få det hett om öronen om jag inte lyckas.
Anförande nr 192
J o h a n n a S j ö (M): Missbruk av alkohol, tobak och droger, bristande
ansvarstagande, arbetslöshet och en benägenhet att lösa problem med våld,
destruktivt beteende och utanförskap är saker som vi vill stävja, och då gäller det att
börja från början och bygga upp skyddsfaktorer och ansvarstagande framtida
stockholmare. Då finns det ingen enskild satsning, förutom föräldrarnas eget ansvar,
som är bättre än Stockholms förskolor.
Förskolan har ett viktigt uppdrag att bidra till att göra framtidens stockholmare till
starka, självständiga och lärande individer. Genom en pedagogisk verksamhet med
lärande på lekens grund läggs basen för ett livslångt lärande och en livslång utveckling. Det görs mycket för att höja verksamheten på detta område både för barnen och
för personalen. Språkutveckling, matematik, natur och kultur ligger i fokus för det
breda utvecklingsarbetet.
För barnen innebär detta ett lekfulltnärmande till ett väl utvecklat språk och en
förståelse för matematik som är välbehövlig. Svenska elever har halkat efter på dessa
områden under senare år, och därför är det mycket viktigt med denna satsning. Även
en förskola med natur och kultur i fokus kommer att vara viktig framöver. Genom ett
medvetet miljöarbete i förskolan får de små barnen en modern miljöförståelse redan
från början. En pedagogik med fokus på kultur bidrar också till att göra barnen till
hela människor med en bättre möjlighet att förstå sin omgivning samtidigt som det
ger barnen givande upplevelser.
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För personalen finns ambitiösa satsningar på kompetensutveckling i alla lägen. Det
handlar om pedagogisk grund- och vidareutbildning för barnskötare och förskollärare
och fortbildning med inriktning på barns språkliga och matematiska utveckling. Det
handlar också om fler möjligheter för förskollärare att delta i forskning och forska
utifrån sin praktik och stärka sin forskningskompetens. För sy ihop det hela, för att
hela verksamheten ska fungera och de strålande kuggarna som vår personal utgör ska
kunna haka i varandra som i ett väloljat maskineri, ska förskolans chefer erbjudas
kompetensutveckling så att de får förutsättningar att leda verksamheterna på bästa
sätt.
Så gör vi fortsatt Stockholms förskolor till attraktiva arbetsplatser där vi får bra
medarbetare som vill jobba med våra barn och bidra till att göra deras framtid så ljus
som möjligt. Medarbetarna är nyckeln till en bra verksamhet, och en bra verksamhet
i förskolan lägger grunden till ett bättre samhälle där färre hamnar utanför, där
självkänsla och kunskap följer från barndom upp till vuxenlivet och där det är
utanförskapet som är satt på undantag.
Anförande nr 193
Borgarrådet M o g e r t (S): Herr ordförande, fullmäktigeledamöter! För den som
strävar efter ett jämlikt, rättvist och socialt hållbart samhälle, för den som strävar
efter ett samhälle präglat av starka, självständiga individer och individer som inte
bara har med sig en trygghet i det egna jaget från barnsben utan också en respekt för
andra och kunskaper och färdigheter i socialt agerande, för den som enkelt uttryckt
strävar efter ett solidariskt välfärdssamhälle och en social demokrati är den goda
förskolan den första och kanske viktigaste byggstenen.
Men för att förskolan ska kunna ge alla barn en bra start i livet, en möjlighet att
utvecklas språkligt, socialt och kulturellt, krävs det en del saker. För en del krävs det
uppenbarligen att tomten kommer. I dag på dn.se publicerar en mamma sin dotters
önskelista inför julen. För Linnea, tre år, står en plats i förskolan överst på listan.
Hon har väntat och längtat i 26 månader. Min fråga, liksom hennes mammas fråga,
är: Hur länge ska hon vänta? Hur många år ska det gå? Kommer tomten i år?
För andra krävs det mer strukturella och långsiktiga åtgärder. Ni här i salen är ganska
pigga på att säga att pengar inte är svaret. Men när det gäller de stora strukturella
problem är det just detta det handlar om. Det är just det som krävs. Det krävs mer
resurser till fler förskolor, mindre grupper och fler pedagoger. Och omvänt fungerar
det så att era kontinuerliga nedskärningar på förskolan har fört den ut på ett sluttande
plan med större grupper och växande problem.
Jag har förstått, inte minst av gårdagen, att för er har skattesänkningar ett starkt
egenvärde. För er går det en avgrund, markerad av de 6 promille som ni sänkt
inkomstskatten med, mellan den personliga friheten och ett outhärdligt förtryck. Jag
vill ärligt deklarera att jag för min del, i likhet med en majoritet av väljarna i första,
fjärde, femte och sjätte valkretsen, är beredd att ge upp 6 promille av min personliga
frihet för att ge alla Stockholms barn en bra start i livet.
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Bifall till den socialdemokratiska reservationen!
Anförande nr 194
P e r O l s s o n (MP): Ordförande, ledamöter, kommunfullmäktige! Ni känner till
talesättet att vi inte ärver staden och jorden från våra föräldrar, utan vi lånar den från
våra barn. Vi som känner till och tror att det också är så vet att det också innebär ett
särskilt ansvar. Som många här har sagt ska förskolan lägga grunden för ett livslångt
lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Jag vill här
lyfta upp några aspekter som är särskilt viktiga för oss i Miljöpartiet.
Det är viktigt att barn, även små barn, som har utländsk bakgrund eller föräldrar med
utländsk bakgrund har rätt till sitt modersmål och rätt till modersmålsstöd. De ska få
samma möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera på såväl svenska som sitt modersmål, vilket även äldre barn ska ha i
skolan. Det är viktigt att de pedagoger som möter barn i förskolan kan möta barnen
på deras villkor och att modersmålslärare i förskolan också är utbildade i förskolans
pedagogik och i förskolans läroplan, och så är det tyvärr alltför sällan.
Oavsett om det är modersmålet som ska stärkas, om det är nyfikenheten på
matematik och natur som ska väckas eller om det är tilliten till sin egen förmåga som
ska växa ska pedagoger möta barn i förskolan precis där de befinner och på deras
villkor. För att barns utveckling ska främjas ska leken prägla verksamheten. I lekens
och det lustfyllda lärandets olika former kommer detta som är så fint, det vill säga
fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga att göra sig förstådd och förmåga att lösa
problem, fram. I förskolan måste man få arbeta fritt utifrån varje barns
förutsättningar med utgångspunkt i fri lek och respekt för barnets trygghet och
barnets integritet.
Förskolan har en unik roll för att motverka befästandet av könsroller, heteronormativitet och rasism. Könsordningar begränsar möjligheterna till social utveckling och
kunskapsbildning. Den senaste mandatperioden har vi sett hur kvalitetsredovisningarna i förskolan har visat hur vi brister i detta i Stockholms stad. Miljöpartiet vill ha
genuspedagoger på alla Stockholms förskolor. Vi måste ge varje barn möjlighet att
träna och utveckla olika sidor av sig själv och inte stänga in dem i begränsande
roller.
Förskolan ska också möta den verkligheten som många av Stockholms föräldrar
lever i. De jobb man har att gå till kan variera i intensitet och arbetstid. Förskolor och
barnomsorg på obekväm arbetstid kan behövas konstant eller i perioder. I ett
modernt samhälle med en flexibel arbetsmarknad måste vi kunna möta detta. Det vi
ibland kallar för nattis måste erbjudas de föräldrar som behöver det, och det måste
skrivas in stadens barnomsorgsgaranti.
Ordförande! Med detta yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservation.
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Anförande nr 195
I n g e r S t a r k (V): Ordförande, fullmäktige! Förskolan lägger grunden för det
livslånga lärandet. Vi har i Stockholm i Sverige utvecklat en fantastiskt bra förskolepedagogik. Den kommunala förskolan är en rättighet för alla barn, och vi har en
fantastiskt bra förskola i Stockholm. Men på den senaste tiden har det visat sig att det
är för stora skillnader i kvaliteten om vi tittar ur över staden. Förskoleinspektörerna
har varnat för detta i alldeles färsk inspektionsrapport. Det måste därför omedelbart
göras en grundlig analys över varför det är så och vilka åtgärder som behöver vidtas.
Vi ska ha, och vi vill alla ha, en likvärdig förskola över hela staden.
Vänsterpartiet vill satsa nästan 110 miljoner kronor mer än Alliansen på förskolan.
Det är ytterligare 1 procent i schablonhöjning jämfört med Alliansen och det är en
ökning på 5 procent i socioekonomiskt tillägg. Detta är satsningar som vi menar är
nödvändiga för att vi ska kunna få den här likvärdiga förskolan med hög kvalitet i
hela Stockholm.
Barngrupperna måste bli mindre. Alliansen skriver i sin budget att
småbarnsgrupperna inte bör vara större än 14 barn och att grupperna med större barn
inte bör vara större än 18 barn. ”Bör” står det. Några direkta åtgärder vidtas inte.
Vänsterpartiet menar att barngrupperna inte ska vara större än 14 barn i
småbarnsgrupperna och 18 barn i grupperna med större barn. Barnens miljö i form av
lokaler, gårdar och barngruppernas storlek är mycket viktig. All forskning visar
detta.
Men för att barngrupperna ska kunna minska samtidigt som barnomsorgsgarantin
naturligtvis måste hållas behöver vi bygga ut. Vi behöver starta fler förskolor, men
det har blivit ganska svårt speciellt i innerstaden eftersom allmännyttan är utsåld. Det
är svårt att hitta bra lokaler, men det här måste naturligtvis ske.
Det är förskolan som tillsammans med föräldrarna lägger grunden till flerspråkighet
för barn med annat modersmål än svenska. Vi ökar därför satsningen på andraspråksutvecklingen och modersmålsstödet i vår budget. Det gör vi bland annat genom att
öka resurserna i områden där många barn har ett annat modersmål. Då är det är också
viktigt att tänka på att för att kunna utveckla en bra svenska måste man också kunna
sitt eget modersmål.
Ett aktivt jämställdhetsarbete måste börja redan i förskolan. Därför ska det finnas
jämställdhetspedagoger på alla förskolor, och de ska kunna ge utbildning och
handledning.
Vårdnadsbidraget måste omedelbart avskaffas. Det är en kvinno- och barnfälla, och
samtidigt stjäl det resurser från den viktiga förskoleverksamheten.
Med det vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.
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Anförande nr 196
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Ordförande, fullmäktigevänner, väljare! Varje
förälder vill komma till förskolan och bli välkomnad av sitt barn som bubblar av
glädje över det som har upplevts under dagen. Varje förälder vill vara trygg i att
utbildad personal som känner till mål och medel leder verksamheten. Varje förälder
vill ha en saklig information från förskolepersonalen om det som gått bra, om det
som ska göras eller om det finnas någon oro. Varje förälder vill kunna framföra
synpunkter och idéer och bli bemött med respekt. Varje förälder vill känna sig trygg i
att övergången mellan förskola och skola fungerar och att korrekt information
lämnas över till skolan.
Med Stockholms förskolor, kommunala och enskilda, samt familjedaghemmen
tillgodoses en stor andel förälder i de välfärdstjänster man beställer. De enskilda
förskolorna är för staden en stor resurs. Det finns inget egenvärde i att kommunen
driver verksamhet som en välfärdsföretagare skulle kunna göra mer effektivt, med
mer glöd och till lägre pris än kommunen.
För se – i välfärdsföretagandets natur ligger att man vill uppnå en så hög kvalitet som
möjligt. Och kvaliteten uppstår i verksamheten, i pedagogens möte med barnen. Inte
på ett fiktivt kvalitetskansli. Kvalitet utvecklas i verksamheten och i mötet mellan
kompetenta pedagoger, i skärningspunkten mellan verksamhet och mål för verksamheten . Inte på Ragnar Östbergs plan.
Kvalitet är en viktig drivkraft för de allra flesta förskoleföretagare, för hon är mån
om sitt rykte och sina kunder och tänk – går det riktigt, riktigt bra kan förskolan gå
med vinst för att nästa år investera i lokaler, material eller anställa en extra person
men också för att buffra upp inför eventuella sjukperioder eller ekonomiska
bekymmer.
Hos företagarna finns nämligen ingen central medelsreserv att ta pengar ifrån. Men
det finns ett otroligt engagemang, en innovationskraft och en stark vilja att diskutera
kvalitet. Låt oss börja i dag!
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Anförande nr 197
E r i k S l o t t n e r (KD): Att ha en högkvalitativ förskola är viktigt både för
barnen som vistas där och för föräldrarna. Att veta att barnen är i trygga händer och
trivs på dagarna gör att föräldrarna kan koppla av på sitt arbete.
Därför är det extra roligt att Stockholms förskolor får så höga betyg när föräldrarna
tillfrågas i brukarundersökningen. Faktum är, precis som Lotta Edholm har sagt
innan, att förskolan är den kommunala verksamhet som är mest omtyckt och får
högst betyg i stadens brukarundersökningar. Det är något vi ska vara stolta över.
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Barngruppernas storlekar hålls på en låg nivå jämfört med andra kommuner, och
lärartätheten är hög. Barnomsorgsgarantin uppfylls i princip fullt ut, och nästa år blir
det lättare för syskon att få plats vid samma förskola.
Samtidigt står också Stockholms förskolor inför stora utmaningar, inte minst i
områden där barnafödandet är högt och där föräldrar har andra flyttvanor än vad de
kanske tidigare hade, då man i högre grad än i dag lämnade sina lägenheter inne i
staden.
Ett antal områden har i dag kapacitetsbrist, och staden arbetar aktivt med att få nya
lokaler och hitta bättre lösningar. En särskild styrgrupp ska inrättas i syfte att lösa
just den utmaningen. Att i detta läge införa ett etableringsstopp för friskolor som
vissa delar av oppositionen vill verkar väldigt obegåvat.
Förskolan är en viktig verksamhet som passar väldigt många barn. I förskolan får
barn träffa andra barn och leka och lära sig nya saker. Men alla barn är inte lika. Alla
föräldrar vill inte samma sak, och därför ska valfrihet också finnas inom
barnomsorgen. Dels ska det finnas både fristående och kommunala förskolor, dels
andra alternativ såsom dagbarnvårdare, öppna förskolor och möjligheten att själv
ordna omsorg med hjälp av vårdnadsbidrag. Ett och samma barn kan faktiskt i olika
åldrar ha olika typer av barnomsorg, allt efter föräldrarnas önskemål och vad de gör
för bedömning för sina barns bästa.
Det är viktigt att informationen om de olika valmöjligheterna är tydlig för att
föräldrarna ska kunna göra ett objekt val utifrån vad som passar just deras barn och
familjesituation bäst. Precis som vi i går pratade om att vi inte ska sätta olika
trafikslag mot varandra ska vi inte heller sätta olika barnomsorgsalternativ emot
varandra. Stockholm är tillräckligt vidsynt och modernt för att kunna erbjuda alla
familjer valfrihet.
Bifall till kommunstyrelsen!
Anförande nr 198
Isabel
S m e d b e r g - P a l m q v i s t (FP): Ordförande, fullmäktige!
Stockholm växer så det knakar. Det är fantastiskt roligt och visar också på unga
stockholmares framtidstro.
Enligt alla prognoser kommer takten i barnafödandet att vara fortsatt hög de
närmaste åren. Mot den bakgrunden måste vi arbeta för att en bra förskola ska bli
ännu bättre – en förskola som ser alla barn och möter alla barns olika behov. Att
delta i den pedagogiska verksamheten som förskolan erbjuder är viktigt för alla barn
men särskilt viktigt för barn med särskilda behov.
Läroplanen för förskolan förtydligades och kompletterades under den gångna
mandatperioden med nya mål när det gäller bland annat språkutveckling, barns
matematiska utveckling, naturvetenskap och teknik.
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Att delta i en pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder ger stora möjligheter till
individuell utveckling, men det ger också möjlighet att på ett tidigt stadium
uppmärksamma barn med behov av särskilt stöd. Barn med läs- och skrivsvårigheter
får större möjligheter att lära sig läsa och skriva om deras svårigheter
uppmärksammas tidigt i livet.
Jag skulle vilja lyfta fram en grupp i detta sammanhang – barn med grav språkstörning. Under ledning av utbildningsnämnden kommer initiativ att tas för att öppna
ytterligare en språkförskola i Stockholm för barn med grav språkstörning. Det är ett
ganska okänt funktionshinder som ställer till stora problem för de barn som drabbas.
Mellan 1 och 2 procent av alla barn som föds varje har grav språkstörning. Det
handlar om barn som när de kommer upp i treårsåldern inte kan göra sig förstådda
eller inte kan prata alls.
I Stockholm finns det bara en språkförskola som vänder sig till den här gruppen barn.
Förskolan heter Bamse och har plats för 24 barn. Där arbetar logopeder och
förskollärare enligt evidensbaserade metoder. Det handlar om att lära barn att tala
men också om att stärka deras självbild.
Till den här förskolan kommer barn från hela staden efter remiss från logoped, och
behovsprövning som görs av Bamses personal. Sju av tio barn som slutar på Bamse
går vidare till helt vanlig skola, tack vare en mycket intensiv träning. Några behöver
fortsatt stöd; några går till särskolan.
Problemet är bara att under förra året fanns det 40 barn som hade en sådan här
remiss, men bara tio barn fick plats. Mot den bakgrunden är det viktigt att vi nu går
vidare i planeringen för ännu en språkförskola i Stockholm. Alla barn är lika mycket
värda, men alla barn är olika. Förskolan är till för alla.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 199
E w a L a r s s o n (MP): Stadens barn har rätt till en likvärdig kvalitet. Det är
barnets rätt. Jag vill lyfta upp frågan om en kvalitetsgaranti att komplettera barnomsorgsgarantin med. Är det möjligt att få en kvalitetsgaranti?
Staden ska också ha en mångfald bland utförare och olika pedagogiska inriktningar.
Hur mäter vi det, och hur garanteras det? Har vi fler olika pedagogiska inriktningar i
dag än för tio år sedan?
Det var två frågor. Nu kommer nästa, för nu kommer jag att gå till min stadsdel i
Skarpnäck.
Där har vi under flera år haft ett ganska kraftigt budgetunderskott. I Skarpnäck finns
i dag en överinskrivning av barn på 40 procent av förskolorna. Nu är Skarpnäcks
budget i balans. Föräldrarna säger att det är barnen på de förskolor som ingår i de 40
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procent som har överinskrivning som betalar detta. Stämmer det? Är det barnen som
betalar för en socialtjänst i obalans i Skarpnäck?
I budgeten står att överskrivningarna ska minska, men det står inte när normen ska
börja gälla för alla barn i staden och likvärdig kvalitet ska uppnås. Är det 2013 eller
2020? Ska det någonsin gälla?
Det här var fyra frågor, men jag hoppas att jag skulle kunna få svar på dem.
Anförande nr 200
Borgarrådet E d h o l m (FP): Först till den intressanta frågan om kvalitetsgaranti.
Alla föräldrar, förskollärare och medborgare har nog olika syn på vad kvalitet är, och
det är bland annat därför det är viktigt att det finns olika typer av förskolor, både
enskilt drivna och kommunalt drivna.
Däremot görs det mängder av kvalitetsundersökningar varje år, bland annat
brukarundersökningen som föräldrarna är med i, och den visar att förskolan är den
mest populära verksamheten av alla kommunala verksamheter. De fristående
förskolorna har ännu något högre betyg.
När det gäller alternativ finns det mängder av olika alternativ i förskolan, både olika
alternativ inom de kommunal drivna förskolorna men också naturligtvis inom de
enskilt drivna.
När det gäller stadsdelsnämndernas ansvar för förskolan har vi numera öronmärkt
pengarna till förskolan, och såvitt jag vet var Miljöpartiet emot den öronmärkningen,
eftersom de anser att stadsdelarna ska fortsätta bestämma om pengarna helt fritt. Det
tycker inte vi, utan förskolepengarna ska gå till just förskolan.
Anförande nr 201
E w a L a r s s o n (MP): Brukarundersökningar är jätteintressant och viktigt, men
för att kunna mäta skulle jag vilja att vi fastställde vissa kvalitetsmål – det här är
kvalitet. Det är en önskan.
När det gäller ”mängder” av alternativ skulle jag vilja se vilka alternativ i den
pedagogiska olikheten som finns. Jag skulle vilja kunna mäta år från år och se om det
är fler som efterfrågar en viss pedagogisk inriktning.
När det slutligen gäller öronmärkta pengar har Alliansens majoritet i Skarpnäcks
stadsdelsnämnd den förra perioden skriftligt angett att man struntar i fullmäktiges
beslut om norm, för man anser inte att det är viktigt. Jag hoppas att man tar någon i
örat där.
Anförande nr 202
J o h a n n a S j ö (M): Föräldrar, kanske framför allt Stockholmsföräldrar,
behöver kunna planera sin tillvaro. För att arbetslinjen ska kunna fungera måste de
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vuxna kunna återgå i arbete när de har tänkt det och kunna planera i förväg. För att
det ska kunna bli verklighet måste vi få tillstånd en fungerande barnomsorgsgaranti
och en breddad etablering och en enklare tillgång för föräldrar som planerar sin
tillvaro.
Det är därför det är viktigt att fler enskilda förskolor kan komma till den gemensamma kön. Det är därför vi gör en satsning på det och försöker bjuda in dem på alla
sätt och vis. Det är också viktigt att bjuda in fler fristående förskolor att etablera sig i
staden. Det är också viktigt att informationen till föräldrarna är begriplig och tydlig.
Ganska ofta pratar jag med föräldrar som tror att allt hopp är ute, och sedan visar det
sig att det ändå ordnar sig i god tid tills de ska återgå i arbete. Men det här innebär
stress och irritation.
Vi kommer att behöva många fler förskolor framöver. Det är oundvikligt att det
kommer att kosta pengar, men det är väldigt viktigt att det sker på ett smart sätt så att
vi gör en utbyggnad med långsiktighet och att de lokaler som vi iordningställer nu
görs med rim och reson och att man sedan kan använda dem till andra saker, till
exempel skollokaler som ju också kommer att behövas.
För att verkligen poängtera vikten av det här lyfter vi upp det hela till den särskild
styrgrupp, och det tycker jag känns väldigt tryggt.
Vi öppnar också upp för arbetsplatsnära förskolor, en tanke som jag tycker är mycket
spännande. Inte minst på arbetsplatser med ovanliga arbetstider, till exempel de stora
sjukhusen, skulle det här kunna innebära ett stort mervärde för många familjer.
Vi understryker i budgeten också vikten av samverkan mellan stadsdelsnämnderna
och de enskilda skolorna, och det här branschrådet som kommer att insättas ser jag
också med tillförsikt fram emot att se resultaten av.
Sammantaget finns det väldigt mycket att göra när det gäller utbyggnaden av
förskolan, och det är väldigt viktigt att vi får till det här så att förskolorna blir
tillräckligt många, att barnen får plats och att föräldrarna i god tid vet att det kommer
att lösa sig. Med den här budgeten är vi alla fall en god bit på väg!
Anförande nr 203
M o n i k a L i n d h (S): Tyvärr känns det inte särskilt betryggande, det Johanna
Sjö säger. Situationen nu och sedan i alla fall tre år tillbaka har varit den att man
skriver in väldigt mycket barn på förskolorna, särskilt i Skarpnäck, Bromma och
några stadsdelar till, som står ut som väldigt aparta i förhållande till de mål om
barngrupper som fullmäktige har satt upp.
Det andra som är lite oroväckande och som jag undrar hur du ser på är det faktum att
det nu för första gången kan rapporteras i USK:s prognoser och rapporter om
ekonomiskt bistånd att det nu är föräldrar som får ekonomiskt bistånd därför att de
väntar på barnomsorgsplats.
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Anförande nr 204
J o h a n n a S j ö (M): När det gäller den stora ökningen är det verkligen
allvarligt, och jag hoppas att Monika Lindh ändå förstår när hon läser budgeten att vi
tar det här på största allvar. Det är ju därför vi har alla de här insatserna som jag
precis pekade på. Vi ska ha samverkan, vi vill ha fler som etablerar sig, vi vill ha nya
sorters förskolor och vi lyfter upp frågan till kommunstyrelsen för att de verkligen
ska sätta den under lupp.
Vi tar detta på allvar, men det har varit en väldigt stor ökning av barnkullarna. Jag
har själv bidragit, fast inte just i Skarpnäck, till att öka ansträngningen på förskolan.
Vi är fler barnfamiljer.
Det måste göras mycket, och det är därför vi har alla de här insatserna. Jag tror inte
att någon budget tidigare har haft så mycket olika satsningar på att faktiskt höja
antalet och hitta nya vägar för att höja antalet platser.
Ekonomiskt bistånd på grund av att man inte kan återgå i arbete är så klart någonting
som vi verkligen måste undvika.
Anförande nr 205
I n g e r S t a r k (V): Johanna! Jag tror att ni tar barnomsorgsgarantin på allvar,
det är ingen tvekan om det. Men du pratade om arbetsplatsnära förskolor och nämnde
då sjukhusen. Det handlar alltså om att föräldern eller föräldrarna arbetar väldigt
obekväma arbetstider och så. Jag undrar hur du ser på att små barn ska åka till
exempel tunnelbana sent på kvällen och tidiga morgnar. Jag tror inte att det är bra för
barnen, utan jag tror att det är viktigt att det finns en förskola som är nära hemmet.
Det tror jag är a och o för små barn.
Därför tycker jag att en utbyggd förskola på obekväm arbetstid är ett mycket bättre
alternativ, och då är min fråga till dig hur du ser på det.
Anförande nr 206
J o h a n n a S j ö (M): Att de stora sjukhusen eller motsvarande arbetsplatser ska
kunna göra detta innebär inte per definition att man måste ha barnen där på konstiga
tider på dygnet. Det är mer att det skulle kunna vara en sådan arbetsplats där man
ofta arbetar många år i sträck, där man har en väldigt stor gemenskap och där det kan
vara praktiskt.
Sedan måste det så klart vara upp till föräldrarna. De avgör om det är bäst för barnet
att vara nära hemmet eller någon annanstans. Det kan ju vara så att man vet att man
kommer att flytta ett par gånger de närmaste åren, men man vet att man kommer att
ha samma arbetsplats. Då är det den trygga punkten; då är det där barnen kanske har
bäst förutsättningar att skapa vänner.
Det tycker jag att föräldrarna ska få avgöra, men när vi har diskuterat frågorna om
arbetsplatsnära förskolor så är till exempel de stora sjukhusen en sådan arbetsplats.
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Obekväm arbetstid pratar vi också om i budgeten, och det är någonting som vi måste
titta närmare på, för det är något som kommer att komma. 24-timmarsstaden är en
del av den ambition vi har för Stockholm.
Anförande nr 207
P e r O l s s o n (MP): Det är jättebra, det här med barnomsorgsgarantin, och det
är jättefint att man är ganska nöjd och att man i stort sett kan uppfylla den överallt i
staden. Jag håller med dig om att det också är jätteviktigt att vi jobbar ännu starkare
med att få in de enskilda aktörerna in i den gemensamma kön och i det arbetet. Det
känns jätteviktigt, för det är en jättetjänst för föräldrarna.
Men jag tänker också så här om barnomsorgsgarantin, att det är klart att vi kan hålla
den om vi hela tiden kan tumma på antalet barn per förskollärare, om vi hela tiden
kan göra grupperna lite större. Då kan vi uppnå garantin, men till vilket pris?
Jag tycker också att vi borde kunna ha lite fler ambitioner för barnomsorgsgarantin.
Det är ingenting som säger att den alltid måste vara vad den är i dag. Den skulle väl
kunna utökas. Jag tänker så här, och det var lite intressant, för du var ju inne på det
här precis. Min fråga till dig är: Måste man jobba nio till fem för att få plats i er
barnomsorgsgaranti?
Nu säger du att nej, det måste vi inte. Ska jag tolka det som att vi kan få i gång ett
samtal här och att vi kanske till och med kan se att barnomsorg på obekväm arbetstid
blir inskrivet i barnomsorgsgarantin under den kommande mandatperioden?
Anförande nr 208
J o h a n n a S j ö (M): Jag vågar inte gå så långt som att säga att vi ska skriva in
det i barnomsorgsgarantin, som ju dessutom är stipulerad från riksdagen från början,
men däremot har vi med i budgeten att vi vill titta närmare på detta och se vad man
kan göra och utvidga det.
När det gäller nio till fem är det ju inte så i dag heller. Det är väl halv sju till halv sex
som är de tider som förskolorna som har maxtaxa i dag behöver erbjuda barnomsorg
på.
Sedan är det så, och det tycker jag inte att man ska sticka under stol med, att det är
långt ifrån alla förskolor som vill göra detta och som gärna kan vara lite på tvären om
de upplever att det blir bekymmersamt för dem. De säger att nej, men här öppnar vi
inte förrän åtta eller halv nio. Men det står väldigt tydligt i stadens regelverk vad det
är som gäller.
Vår förskola är fristående, och jag ringde i våras inför valrörelsen och sade att jag
jobbar politiskt och det kommer att bli väldigt jobbigt. De sade bara: Skicka in vilka
tider du har så löser vi det! Det var svaret jag fick – vilka tider som helst, vi löser det.
Många förskolor därute levererar, och många vill inte riktigt bry sig som de regler
som redan finns.
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Anförande nr 209
A b e b e H a i l u (S): Ordförande, kommunfullmäktige, åhörare! Förskolebarnen
i stadsdelen Rinkeby-Kista har drabbats hårdare än andra barn i Stockholms stad. Till
skillnad från andra stadsdelar har flera förskolor avvecklats sedan vårdnadsbidraget
infördes i Stockholms stad för 2 ½ år sedan.
Trots många varningar forcerade den borgerliga majoriteten i den här församlingen
fram vårdnadsbidraget. I dag, 2 ½ år senare, kan vi med facit i hand bevisa att det vi
och remissinstanserna befarade är sant: Integrationsarbetet i förorterna har gått
baklänges. Nästan 100 procent av dem som tar bidraget och som sitter hemma är
kvinnor med invandrarbakgrund och låg utbildning.
Jag pratar om de glömda kvinnorna som tvingas sitta hemma med sina barn och inte
delta i arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning eller yrkesutbildning som leder
till arbete, de glömda barnen i Rinkeby, Tensta, Husby, Hjulsta, Rågsved med mera
som är tvungna att sitta hemma trots att de behöver förskolans pedagogiska
verksamhet och det svenska språket mer än andra barn i Stockholms stad.
Enligt uppgifter i tertialrapport 2, 2010, det vill säga på åtta månader, har 168
kvinnor fått vårdnadsbidrag i stadsdelen Rinkeby-Kista, 84 på heltid och 84 på
deltid. Proportionellt är det det högsta antalet kvinnor med invandrarbakgrund och
med låg utbildningsnivå som har sökt, jämfört med andra stadsdelar i staden.
Enligt förvaltningens analys finns dessutom i genomsnitt två barn hemma med varje
kvinna som får vårdnadsbidrag i Rinkeby-Kista. Som enda stadsdel i hela staden blev
man i Rinkeby-Kista tvungen att avveckla flera förskolor och avskeda många ur
förskolepersonalen, trots att alla andra stadsdelar har ont om förskoleplatser och
bygger nya förskolor och anställer personal.
Min fråga, ordförande, till finansborgarrådet Sten Nordin, även om han inte är här,
och skolborgarrådet Lotta Edholm är: Tänker ni göra en konsekvensanalys av hur
genomförandet av vårdnadsbidraget har gått? Tänker ni fortsätta med vårdnadsbidraget trots allt negativt som det har fört med sig för dessa kvinnor och barn i förorten
och trots att Kristdemokraternas ordförande vill avskaffa vårdnadsbidraget?
Med detta, ordförande och kommunfullmäktige, vill jag yrka bifall till Socialdemokraternas budgetreservation.
Anförande nr 210
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Jag pratade i går om vardagsfrihet, och det gäller
även i den här frågan – alla människor ska få mer vardagsmakt och frihet i vardagen.
Det gäller även män och kvinnor på Järvafältet.
Här är ett väldigt tydligt exempel där föräldrarna har valt att vara hemma med sina
barn tills de är tre år. De tänker kanske att de ska lära sina barn ett annat modersmål
ordentligt så att barnet får en ordentlig, stark grund i modersmålet. Sedan kan barnet
gå till förskolan.
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Jag tror att det är många med mig som har varit hemma hos våra föräldrar tills vi
började i förskoleklass vid sex års ålder. Nu är vi lite som vi är, och kyrkans
barntimmar var höjdpunkten, men jag tycker att man ska respektera alla människors
val, och som Erik Slottner sade: Vi ska inte ställa barnomsorgsalternativ mot
varandra.
Anförande nr 211
A b e b e H a i l u (S): Ordförande! Min fråga handlade inte om mammor som
Helen Törnqvists. Jag pratade om 99,9 procent kvinnor med invandrarbakgrund i
Järvaområdet och liknande, så det gäller inte henne.
Anförande nr 212
E r i k S l o t t n e r (KD): Först säger Abebe att vi har forcerat fram vårdnadsbidraget. Men det var väljarna som röstade för detta 2006. De ville ha vårdnadsbidrag.
När man ställer frågan i olika undersökningar om man vill ha vårdnadsbidrag så är
det en väldigt stor andel av svenska folket, inte minst om man frågar
småbarnsföräldrarna själva, som vill ha detta, både bland svenskfödda och
utlandsfödda.
Jag tycker att Abebe har en väldigt nedvärderande syn på dem som väljer
vårdnadsbidraget. ”Tvungna att sitta hemma”, säger du. Är det vad du tror att dessa
föräldrar som väljer vårdnadsbidrag gör med sina barn – sitter hemma och glor på
dem?
Det kan faktiskt vara verksamhet hemma också, där man underhåller barnen, har
omsorg, visar kärlek och har pedagogisk utveckling även i hemmet. Man umgås
kanske med grannar. Man kanske besöker öppna förskolan, där man får träffa andra
barn och vuxna och där det också är pedagogisk verksamhet.
Ungefär 1 250 barn i hela Stockholm har vårdnadsbidrag. 112 av dem bor på
Södermalm, kan jag upplysa om. Det är ganska jämnt spritt över staden.
Anförande nr 213
A b e b e H a i l u (S): Ordförande! Jag har en postlista från Rinkeby-Kista
stadsdel från den här månaden, den 10 oktober till den 11 november. 22 kvinnor har
sökts vårdnadsbidrag. Varje månad är det så. Det har blivit en arbetsmarknadsåtgärd
hos oss, och det är det som jag är emot.
Vi vill att de här kvinnorna ska studera, söka jobb eller gå yrkesutbildning, och de
barn som behöver det mest ska gå på förskolan. Precis som skolborgarrådet har sagt
ska det livslånga lärandet gälla även barn i Järvaområdet och invandrarbarn.
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Anförande nr 214
Borgarrådet E d h o l m (FP): Fru ordförande! Det är en märklig människosyn som
Abebe Hailu har, tycker jag. Mammor som Helen Törnqvists ska tydligen få välja
om de vill ha vårdnadsbidrag eller inte, medan mammor i Rinkeby inte ska få göra
det.
När det gäller Stockholm i stort ökar antalet barn kraftigt. Rinkeby är en av de
stadsdelar där antalet barn faktiskt minskar. Man har en åldrande befolkning, och att
antalet nyfödda barn inte är jämnt fördelade över hela staden är naturligtvis ett
problem. Det vore roligt om det föddes fler barn även i Rinkeby.
”Tvungen att sitta hemma”, säger Abebe Hailu. Jag tycker också att det är en märklig
syn på kvinnor som väljer att fram till det att barnet är tre år vara hemma ett litet tag.
Anförande nr 215
A b e b e H a i l u (S): Jag trodde att skolborgarrådet var positiv till mitt förslag
med tanke på vad hon sade i går. Men hon vill inte höra allt vad jag har sagt: Bakom
varje kvinna som söker vårdnadsbidrag hos oss finns minst, i genomsnitt, två barn
som är tvungna att sitta hemma, inte bara de som är under tre år utan även de som är
över tre år.
Jag är vice ordförande i stadsdelsnämnden i Rinkeby, så jag vet vad jag pratar om.
Jag har som jag sade en postlista här, och det jag har sagt är en analys från
förvaltningen i Rinkeby.
Anförande nr 216
A w a d H e r s i (MP): Jag sitter i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta, och jag är
så glad att Abebe lyfter fram den här viktiga frågan. När man pratar om vårdnadsbidraget är det viktigt vems parti man tar. Vårdnadsbidraget har en väldigt dålig
konstruktion. Det är inte pensionsgrundande. Det fördröjer kvinnornas introduktionstid till samhället. Det gör att barnen inte får möjlighet att träffa andra barn och lära
sig svenska tidigt.
Jag tycker att det här har dålig effekt på jämställdheten. Jag tycker att det är en
kvinnofälla och att det bör förändras!
Anförande nr 217
A b e b e H a i l u (S): Jag håller med Awad. Tyvärr gäller inte Moderaternas
arbetslinje i den här frågan och inte heller Folkpartiets linje att barnen ska få betyg
från första klass eller hur det ska gälla för de här barnen. Det har vi ingen aning om.
Dessutom var inte skolborgarrådet här den dagen när vi beslutade att genomföra
vårdnadsbidraget, så hon har alltså inte hört vad jag pratade om vårdnadsbidrag och
allting.
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Anförande nr 218
J o h a n n a S j ö (M): Det är lite svårt att veta var man ska börja. Ni vill att
kvinnor ska göra det ena, och ni vill att kvinnor ska göra det andra. Men vad vill
kvinnorna? Betyder deras vilja ingenting? Är det dessutom någon skillnad på
kvinnor som bor på Järva eller kvinnor som bor i innerstaden? Är vår vilja och
längtan att göra någonting viktigare än för kvinnor som bor på Järva? Så har i alla
fall inte jag uppfattat det.
När det gäller små barn finns allmän förskola för tre- till femåringar. De får gå i
förskola även om föräldern är hemma med vårdnadsbidrag med ett yngre syskon, så
det finns ingenting som låser in några storasyskon där inte. Barnen behöver inte på
något vis vara hemma. Jag tror att det har varit uppe i den här diskussionen tidigare.
Det finns öppen förskola. Man kan umgås med vänner. Man kan gå på sångstunder.
Man kan ha kyrkans barntimmar. Det finns en flora av saker som man kan göra med
sina barn om man upplever att de behöver den stimulansen och är mottagliga för det,
även som hemmavarande förälder.
Anförande nr 219
Abebe
H a i l u (S): Johanna Sjö, det är stor skillnad mellan
Östermalmskvinnor och de kvinnor jag pratar om. Jag pratar inte om
medelklasskvinnor. Majoriteten av medelklassen hatar vårdnadsbidrag, även dem
som är här.
Jag pratar fortfarande om dem som behöver få utbildning och gå till
arbetsmarknaden. Om dessa kvinnor pratar jag. Jag pratar om barn som behöver
språket och den pedagogiska utbildningen i förskolan. Jag pratar om barn som
behöver svenska språket, jag pratar om kvinnor som behöver jobb och som behöver
utveckla sig och som behöver utbildning med mera och som är långt från
arbetsmarknaden.
Jag pratar om de kvinnorna, och du pratar om vårdnadsbidrag.
Anförande nr 220
I n g e r S t a r k (V): Ordförande, fullmäktige! Jag blev ganska häpen när jag
lyssnade på Helen Törnqvist i hennes inlägg, så jag fick en mängd frågor att ställa.
Tycker inte du att det behövs några kommunala förskolor? Ska alla förskolor och
kanske även skolor och all kommunal verksamhet drivas som företag? Drivkraften
och det engagemang som du pratar dig varm för, finns inte det hos kommunala
förskolechefer och förskolepersonal?
Jag tycker att det var ett väldigt märkligt inlägg, och jag skulle faktiskt vilja ha svar
på de här frågorna.
Jag tänker också på att det handlar om hur vi använder våra skattepengar. Nu har vi
väldigt många enskilda förskolor i vår stad. Jag tänker inte gå ut och stänga alla,
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även om någon naturligtvis kommer att komma upp här och säga det, men samtidigt
vill jag poängtera att det är fullständigt oacceptabelt att det ändå händer så att våra
gemensamma skattepengar används till vinst för privatpersoner.
I Årsta tilläts en förskolechef knoppa av verksamheten i fem förskolor. På några år
kunde hon göra en vinst på ca 10 miljoner. De skattepengar, Helen, som användes till
hennes privata vinst – lyssna på mig nu – använde hon faktiskt inte i verksamheten,
utan hon använde dem till sin privata vinst. Det tillåts, så det är faktiskt en väldigt
viktig fråga att ta upp: Hur ska vi göra när detta händer, inte bara en gång utan flera
gånger?
Jag måste lägga till lite här. Jag instämmer med vad Abebe sade. Vårdnadsbidraget
hör faktiskt hemma i den här debatten, för det tar självklart resurser från
förskoleverksamheten. Frågan om vårdnadsbidrag handlar om att vi inte ska använda
skattepengar till vård av egna barn, utan skattepengarna använder vi till förskolor.
Om man vill vara hemma med sitt barn tills det blir tre, fyra, fem år eller ända upp
till skolåldern, då får man se till att fixa en situation i hemmet som gör att man har
råd med det med en inkomst man har. Så enkelt tycker jag att det är.
Jag tror faktiskt att den verklighet som Abebe talar om känner han till mycket väl,
och det är nog bra om man lyssnar på det, för det är en väldigt allvarlig situation det
här med små barn och deras äldre syskon som faktiskt mister en mycket stor del i sin
språkutveckling.
Anförande nr 221
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Tack för frågan, Inger! För det första finns det ett
stort engagemang hos personalen i kommunen och även en stor kompetens. Det ska
man aldrig förringa.’
För det andra har avknoppningarna avslutats på det sättet. Nu handlar det om att få in
personer som vill driva enskilda förskolor och få fler som ansöker om tillstånd. Den
processen måste skyndas på genom att man genom branschrådet och
stadsdelsnämnden är öppen och nyfiken på lokaler och följer barnutvecklingen och
så vidare. Det är ett viktigt jobb.
Centerpartiet i Stockholms vision är att Stockholms stad ska vara beställare av
tjänster och inte utföra tjänsterna själv. Där kommer inlägget från i går med din kära
kollega Ann Mari in. Kommer du ihåg att jag sade att Vänsterpartiet gärna jobbar
efter tesen själv är bäste dräng? Men det är ju inte så, för tittar vi på Vårdval
Stockholm där tillgängligheten har ökat, bemötandet har blivit bättre och kvaliteten
har blivit bättre så ser vi slutsatsen.
Anförande nr 222
I n g e r S t a r k (V): Helen, jag uppskattar att du är tydlig, för det här blev
väldigt tydligt: Centerpartiet i Stadshuset vill inte ha någon kommunal verksamhet,
utan allt ska beställas. Det var väldigt intressant att höra.
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Ja, den avknoppade verksamheten är stoppad, och det berodde på att det faktiskt inte
var riktigt lagligt. Annars hade den fortsatt, eller hur? Men den ekonomiska
kontrollen av de enskilda verksamheterna, alltså privatdrivna förskolor och
privatdrivna skolor, den brister. Det har hänt att vi helt enkelt har velat stänga, men
det har inte gått eftersom man kan driva vidare till domstol, och sedan har man ändå
kunnat fortsätta verksamheten.
Det här problemet är faktiskt allvarligt, och jag tycker att ni tar lite för lätt på det på
er sida – eller mycket för lätt, förresten.
Anförande nr 223
J o h a n n a S j ö (M): Då återvänder vi till det som jag sade alldeles nyss: Tretill femåringar får gratis allmän förskola 15 timmar i veckan, även om deras föräldrar
är hemma med yngre syskon. Förklara gärna för mig hur vårdnadsbidraget tvingar
barn att vara hemma!
Det var det ena. Det andra är att nu har vi hört det här så många gånger: Vårdnadsbidraget tar resurser från förskolor. Berätta gärna för mig! Har det förts en pott pengar
från förskolekontot till vårdnadsbidraget som vi i majoriteten inte känner till, vi som
har genomfört varenda budget sedan vårdnadsbidraget infördes? Var har den potten
flyttats?
Som vi alla vet handlar politik om att prioritera och om att vilja. Vi utgår väl oftast
från det stora hela och börjar diskutera vad det är som är viktigt. Vi går inte ned så
här: Okej, nu har vi kommit ned till förskolepotten. Förresten så hugger vi loss en bit
till vårdnadsbidraget!
Anförande nr 224
I n g e r S t a r k (V): För det första: Tre- till femåringarna och gratis förskola –
förskolan ingår i det livslånga lärandet. Förskolan är en helt annan sak än att vara
hemma. Därför vet inte riktigt varför Johanna Sjö blandade in den.
För det andra är det naturligtvis så att det finns en budget i Stockholms stad, eller
hur, och den budgeten används till olika verksamheter. Vi har en liten del som går till
vårdnadsbidrag, och det är klart att de pengarna försvinner någon annanstans ifrån.
Jag skulle tycka att det vore vettigt att i stället prioritera att lägga dem på förskolan.
Det är självklart.
Så enkelt är det när jag säger att jag tycker att det stjäl resurser. Så tycker jag, för jag
tycker att det är förskolan som ska prioriteras.
Anförande nr 225
B e n g t R o x n e (S): Fru ordförande, ledamöter, åhörare! Jag vill belysa
förskolan från en barnhälsoaspekt gällande ljudnivå utomhus för våra små
medborgare som går på förskolan.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort kartläggningar inomhus förut av ljud- och
luftnivåer och kommit fram till åtgärder som måste genomföras omgående. Så har
skett.
Nu har miljöförvaltningen lagt fram en kartläggning gällande ljudnivån av våra
gårdar som ansluter till förskolan. Barn i förskolan vistas ofta många timmar per dag
på gården. Buller är en miljöfaktor som barnen inte själva kan påverka och en
hälsorisk som måste åtgärdas på samhällsnivå.
Miljöförvaltningen har delat upp denna undersökning i tre nivåer, där de värst
drabbade finns i nivå 1 vilket innebär en ljudnivå som ligger över 60 decibel. Detta
gäller 16 förskolor i staden.
Jag ser inte i den borgerliga budgeten att denna fråga har belysts. Jag frågar därför
ansvarigt borgarråd: Finns det ambitioner och ekonomiska resurser för att omgående
åtgärda detta för våra mest utsatta förskolor, 16 stycken, så att våra små medborgare
kan vistas där i det pedagogiska rummet med en hållbar ljudnivå?
Avslutningsvis yrkar jag bifall till den socialdemokratiska budgetreservationen.
Anförande nr 226
Borgarrådet E d h o l m (FP): Bengt Roxne tar upp en väldigt viktig fråga, nämligen
bullernivåer. Miljöförvaltningen gjorde den här undersökningen för några månader
sedan, och det var ungefär 10 procent av de undersökta förskolorna som hade
ljudnivåer som inte var acceptabla. De måste åtgärdas, särskilt de här 16 förskolorna
som Bengt nämner.
Därmed inte sagt att det alla gånger är stadens eller stadsdelens sak att göra. En del
av de här förskolorna var enskilt drivna, men det kan även finnas andra aktörer som
är ansvariga. Bullret kommer ju från olika håll. Ibland är det bussar, ibland är det
spårvagnar eller tåg och bilar. Det finns mängder av olika förklaringar och också
olika sätt att åtgärda problemen. Men det är självklart att det måste göras.
Anförande nr 227
B e n g t R o x n e (S): Tack för svaret! Det är helt riktigt att det finns flera
aktörer på banan som ska åtgärda detta. Mycket ligger väl på trafikkontoret, kan jag
tänka mig, gällande bullerplank och dylikt.
Det här får inte glömmas bort utan måste åtgärdas för våra små medborgares skull.
Anförande nr 228
J o h a n n a S j ö (M): Det här är en mycket angelägen fråga. Buller kan vara
väldigt skadligt. Därför vill jag framför allt gå upp för att berätta att det händer en hel
del bra saker. Farsta bygger väldigt mycket i förskolemiljö för att bygga bort bullret.
I Enskede-Årsta har alla kommunala förskolor jobbat med detta. Norrmalm har
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vunnit kvalitetspriset med en satsning på personalen, därför att mycket av detta
handlar inte bara om att bygga det rent fysiska, utan det handlar mycket om
pedagogiken. Det handlar om att få barnen att förstå att ljud är bra till en viss nivå.
Det handlar också om hur barnen beter sig mot varandra.
Jag ville alltså bara säga att det händer en hel del saker, och jag tycker att det är
jättebra att även ni uppmärksammar frågan.
Anförande nr 229
B e n g t R o x n e (S): Det är bra att det händer saker och ting, men det finns
fortfarande 16 förskolor som vi måste titta på riktigt ordentligt.
Anförande nr 230
L a r s A r e l l (S): Ordförande, fullmäktige! Det är underbart att höra vilket
engagemang det finns kring förskolan, denna ganska sent tillkomna byggkloss i
välfärdsbygget. Så sent som när jag skulle ha kunnat gå fanns det faktiskt inte
möjlighet för mig att få göra det.
Det här är naturligtvis en verksamhet som inte har nått fulländning när vi står här
2010, utan vi måste fortsätta jobba mot ett Stockholm i världsklass även på det här
området. Förskolan har, som vi redan har kunnat höra i dag, många uppgifter.
Men jag skulle vilja ta upp perspektivet att förskolan också ska ge möjlighet för att vi
ska kunna fortsätta växa. Människor ska kunna ta jobb i ett näringsliv som utvecklas
flexibelt. Både den ensamma mamma som skulle vilja jobba några timmar extra för
att få ihop till en vinterkappa till julen måste veta att det finns en förskola tillgänglig
på de tiderna med kort karens, och den ensamma mamma med eget företag som
redan har sex vinterkappor hemma men som ser en ny affärsmöjlighet och behöver
satsa lite mer – de ska känna att det är en sådan kvalitet och en sådan trygghet att ha
barnen på förskolan så att det aldrig är ett alternativ att avstå. Förskolan är en
grundförutsättning för att alla stockholmare ska fortsätta satsa på att utvecklas.
Kan vi då ha en förskola som möter dessa båda mammors behov, krav och förväntningar? Ja, det måste vi ha. Det tror jag är alldeles självklart, och då är egentligen
bara frågan: Vilken väg leder oss dit? Läser jag budgeten, och jag har förstått att
budgeten innehåller en massa goda tankar som inte riktigt har kommit på pränt – jag
har ju lyssnat på debatten. Men jag har uppfattat det som att det handlar om att man
minskar de reella resurserna lite grann och så har man fri etableringsrätt, och då
kommer det på något slags mirakulöst sätt dessa goda förskolor att uppstå.
Vi har en annan gammal tråkig modell i Socialdemokraterna, där vi sätter upp mål
politiskt, jobbar mot dem och tar in de skattemedel som behövs, och så når vi framåt.
Så har vi jobbat med förskolan. Den kom inte bara någonstans ifrån mirakulöst.
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Vi har hört en massa bra förbättringsförslag här, en del från den borgerliga kanten,
andra från oppositionen, men låt oss gemensamt ta ansvar för att göra förskolan
bättre i alla dessa avseenden och ta politiskt ansvar för att så sker!
Anförande nr 231
Borgarrådet E d h o l m (FP): Lars Arell gör egentligen ett slags historisk exposé
över förskolans utveckling. När förskolorna, eller barnstugorna, började växa fram i
Sverige på 70-talet var det framför allt för att också kvinnor skulle kunna förvärvsarbeta. I dag ser vi på förskolorna på ett helt annorlunda sätt, nämligen som ett väldigt
bra första steg i det livslånga lärandet och som en verksamhet som är till för barnen.
I dag har vi ett regelverk som säger att förskolor ska vara öppna mellan halv sju på
morgonen och halv sju på kvällen, det vill säga tolv timmars öppettider på vardagar.
Föräldrar som inte är nöjda med att deras förskola stänger betydligt tidigare tycker
jag ska höra av sig till utbildningsförvaltningen.
Vi är inte för fri etableringsrätt. Det sker en ganska rejäl granskning av dem som
söker tillstånd för att få bedriva förskoleverksamhet i Stockholm, och till skillnad
från den socialdemokratiska perioden har vi också dragit tillbaka ett antal tillstånd
från förskolor som inte uppfyller de krav som kommunen faktiskt ställer. Det är
viktigt!
Anförande nr 232
L a r s A r e l l (S): Jag tror faktiskt att förskolan måste fortsätta ha den roll som
du beskriver som den ursprungliga även i framtiden. Jag tror att vi har de
förväntningarna från föräldrarna här i staden, och jag tror att omvärldstrycket på
svensk ekonomi och svenskt näringsliv kommer att göra att vi måste kunna ha
föräldrar som känner att de kan jobba vid olika tider och olika saker och känna
trygghet i att barnen hela tiden både får en bra utbildning och en bra omsorg i
förskolan.
Anförande nr 233
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Fru ordförande! Tack, Lotta, för att du förklarade
det här med tillstånden! Jag vill framföra när det gäller hur förskolorna ska bli bättre
beröm för Stockholms stad som har utformat Jämför service. Det var innan vi var i
allians. Det gör att det blir väldigt synligt för brukarna, för stockholmarna, vad det är
för kvalitetskriterier vi väljer. Där ser vi att när man från stadens sida väljer
kvalitetskriterier, till exempel behöriga förskollärare, då anpassar sig enskilda
förskolor, även fristående, för att få en hög behörighetsgrad.
Där har staden en viktig uppgift att fylla, nämligen att göra informationen synlig för
brukarna, synlig och tillgänglig.
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Anförande nr 234
L a r s A r e l l (S): Jag tackar för alla goda och positiva initiativ som strävar efter
att få en bättre förskola. Jag är alldeles lysande glad. Äldreborgarrådet var inte lika
positivt när vi diskuterade den frågan under äldreomsorgen, men då var inte du uppe
i debatten.
Anförande nr 235
E r i k S l o t t n e r (KD): Jag begärde replik när Lars på något sätt insinuerade
att Alliansen minskat anslagen till förskolan. Jag undrar: Vilka resurser har man
minskat? Det här är min fjärde budgetfullmäktige, och jag har tryckt på den knappen
som gjort att man ökat resurserna varje år till just förskolan. Jämfört med de
socialdemokratiskt styrda kommunerna Göteborg och Malmö – de har betydligt lägre
lärartäthet och större barngrupper än i Stockholm. Jag tycker att den bilden inte
stämmer överens med den verklighetsuppfattning som jag har.
Anförande nr 236
L a r s A r e l l (S): Jag har inte suttit i fullmäktige i vare sig Stockholm,
Göteborg eller Malmö under den gångna mandatperioden så jag har inte kunnat
trycka på någon knapp alls. Men jag jämför budgetalternativen i just den här
budgeten. Det är en viss skillnad, det är bara att konstatera.
Anförande nr 5
E r i k S l o t t n e r (KD): Alla har talat väl om förskolans betydelse. Den kören
vill jag stämma in i. Trygga barn skapar en bra grund för ett tryggt samhälle. Barn
behöver uppmärksamhet, barn behöver beröm och uppskattning, de vill bli sedda,
hörda och älskade av kärleksfulla vuxna. Förskolan fyller också en pedagogisk
uppgift och ska i takt med stigande ålder förbereda för en kommande skolstart. För
att kunna ge barnen denna trygghet och förberedelse får inte grupperna vara för
stora, och personalen måste ha tid för varje barn.
Som jag tidigare sade är Stockholms barngrupper små och lärartätheten hög i ett
nationellt perspektiv. Ibland gör man misstaget och tror på oppositionens svartmålningar av Stockholm. Men i Skolverkets sammanställning ser man att Stockholm
ligger riktigt bra till, särskilt om man jämför med Göteborg och Malmö.
Jag är i en ålder och väldigt många i min omgivning för att få det första barnet. Jag
slås som förälder av hur olika mina barn är. Alla tycker naturligtvis att det är
fantastiskt att få barn, men det är olika hur de ser på uppgiften att ta en paus från
jobbet för att vara föräldraledig. Vissa är lika tveksamma och undrar om man ska få
abstinens från jobbet, medan andra gör allt vad de kan för att förlänga föräldraledigheten så mycket som möjligt för att de själva vill men också för att de anser att det är
bra om barnet inte börjar på förskolan i en alltför tidig ålder. Barn är olika, och
föräldrar vill olika, dock med den likheten att de nästan alltid vill sina barns bästa.
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En som fick för möjligheten att stanna hemma längre än vad föräldrapenningen
räcker till är Henrik Lindman, som intervjuades i City för några veckor sedan. Med
hjälp av vårdnadsbidraget stannade Henrik hemma ett halvår med sin son, som
började förskolan när han var 2½ år. Henrik säger: Det vore synd om ett av de
alternativ som finns försvinner. Utan vårdnadsbidraget hade vi nog försökt spara
ihop mer och varit hemma ändå, men det var viktigt för oss, för det underlättade
väldigt mycket. Ta inte bort denna flexibilitet, utan låt den stanna.
Valfrihet är viktig eftersom familjer inte vill lika. Vårdnadsbidraget är ett alternativ
för dem som önskar att deras barn börjar förskolan lite senare. Dagbarnvårdare är ett
annat alternativ för dem som gillar den hemnära miljön. Öppen förskola är ett
alternativ för dem som är hemma men som i mer organiserad form vill träffa andra
barn och vuxna.
Jag är stolt över att bo i en kommun där vi kan erbjuda både en bra förskola och
valfrihet för kommunens småbarnsföräldrar.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 237
M a t t i a s M i r h a g e n (S): Hur trygg blir man i för stora barngrupper? Du
säger att du är stolt över barngruppernas storlek. Men jag kan samtidigt konstatera att
enbart en av fjorton stadsdelar klarar fullmäktiges mål om barngruppernas storlek.
Hur trygg tror ni att Mia är, sju år, som bor i Hammarby Sjöstad, och den förskola
som hon bereddes plats i är i Tensta som ligger 45 minuter bort med SL-trafik från
Hammarby Sjöstad? Hur tryggt är det? Varför vill ni inte satsa tillräckligt med
pengar och andra resurser på förskolan?
Anförande nr 238
E r i k S l o t t n e r (KD): Det här exemplet om en flicka som får åka från
Hammarby Sjöstad till Tensta har inte jag sett, så jag kan inte kommentera det fallet.
Vad jag är stolt över är att jag vill fortsätta att minska barngruppernas storlek. Jag
tycker att det är en viktig målsättning för att barn ska få tryggare tillvaro.
Vad jag är stolt över som Stockholmspolitiker är att vi har antal barn per avdelning
14,7 i genomsnitt när man exempelvis i Malmö har 17,7, i Göteborg 17,8 och i
landets samtliga kommuner som helhet 16,8. Jag är glad över att vi i Stockholm är
bättre det övriga landet.
Sedan bidrar jag gärna till att söka minska gruppernas storlek ytterligare, för det
tycker jag är viktigt.
Anförande nr 239
I n g e r S t a r k (V): Nu är vi i Stockholm, och jag tycker att vi håller oss där.
Barngrupperna ökar i storlek faktiskt. I Farsta är de bra mycket större än genomsnit-
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tet. När man pratar om genomsnitt ser det kanske inte så illa ut, men i vissa
stadsdelar ser det värre ut. De ökar.
Den senaste inspektörsrapporten, som jag tog upp i min inledning, visar oroande
tecken på att kvaliteten skiftar över staden. Det måste bero på något, det måste
analyseras noga. Jag skulle vilja höra vad du har för svar på vad det kan bero på och
vad man ska göra åt det.
Vårdnadsbidraget har jag debatterat redan, men jag vill i alla fall ta upp det igen. Det
är en viktig fråga att diskutera. Det är en kvinno- och barnfälla. Men lyssna på vad
Abebe säger som bor i Rinkeby och är vice ordförande i den nämnden och som
mycket väl vet vad han pratar när han säger att det är ett problem! Barns språkutveckling hämmas.
Anförande nr 240
E r i k S l o t t n e r (KD): Nu är vi i Stockholms kommunfullmäktige, som du
mycket riktigt säger, och därför håller jag mig till den övergripande statistiken och
siffrorna för Stockholms kommun. Vad sedan gäller stadsdelarna får varje stadsdel
svara för sig. Jag sitter inte i Farsta stadsdelsnämnd och kan inte kommentera det.
Frågan är om den procent som ni vill lägga på i förskolepenningen är det som är
mirakelmedicinen för att minska barngruppernas storlek. Så stor skillnad tycker jag
faktiskt inte det är mellan Alliansens och oppositionens budgetförslag. Det är 1
procent. Det tillhör oppositionens favörer att man alltid kan lägga mer, det är inte
något nytt.
När det gäller vårdnadsbidraget och Järva är problemet att man där umgås med för få
svenskar. Det är för segregerat. Språkutvecklingen hos många som går i en förskola i
Järva är ganska dålig, för det är väldigt lite svenskar även på förskolan. Det är många
barn i samma språkgrupper, och hemma pratar de det språket. Det finns andra
problem där.
De här problemen fanns långt innan vårdnadsbidraget kom. Det är inget nytt
fenomen, de problemen har funnits en längre tid. Skyll inte på vårdnadsbidraget för
det här problemet. Vårdnadsbidraget är ett sätt för att utveckla valfriheten.
Anförande nr 241
I n g e g e r d A k s e l s s o n L e D o u a r o n (MP): Jag skulle vilja säga
några saker om vårdnadsbidraget. Jag har träffat själv ett antal kvinnor som bor i de
här förorterna. Vad jag menar är att Kristdemokraternas och hela Alliansens politik
förstärker segregationen. Det gör det på flera olika sätt. Ett av sätten är att förstärka
de patriarkala strukturer som dessa kvinnor lever under.
Det är viktigt att se att det egentligen handlar om gamla traditioner som på olika sätt
måste brytas av oss tillsammans, det är det som Abebe påpekar. Det är ingenting där
man kan prata om valfrihet. Det handlar om att hjälpa dessa kvinnor att få komma ut
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på arbetsmarknaden, att hjälpa barnen att komma ut från sina hem, att hjälpa hela
Stockholm att bli ett mindre segregerat Stockholm.
Anförande nr 242
E r i k S l o t t n e r (KD): Jag håller med om väldigt mycket av det som sades
här. Då är det arbete och åter arbete som är den absolut viktigaste medicinen för
ökad integration, medicin mot segregation, ska jag kanske säga.
Jag noterar dock att Miljöpartiet skriver i sin reservation att många vuxna önskar sig
mer tid med sina barn, större möjligheter att vara hemma med små barn. Jag noterar
också att Miljöpartiet inte ställer upp på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag om att slopa vårdnadsbidraget. Man säger att kortare arbetstid är en modell
för att lösa det här. Vårdnadsbidraget möjliggör att korta sin arbetstid. Många väljer
att stanna hemma, många tar ut vårdnadsbidraget på deltid för att kunna korta sina
arbetstider, jobba kanske fyra eller sex timmar och få lite mer tid hemma och få
livspusslet att gå ihop, få minska stressen i vardagen. Det är det vårdnadsbidraget
också kan hjälpa till med.
Jag känner att Miljöpartiet ganska mycket är på Alliansens sida i den här frågan.
Anförande nr 243
E v a S o l b e r g (M): Ordförande, fullmäktige! Jag blev riktigt glad när jag
vaknade i morse och tänkte att det inte bara är jag som är glad, utan det är tusentals
Stockholm barn och vuxna som är det. Framför allt handlar det om många människor
som har ett arbete att gå till. Dessa människor har barn som i kväll kommer att fråga:
Pappa, vad jobbar du med? De här barnen bor i Rinkeby, i Rågsved eller Högdalen.
Tänk att komma till dagis och kunna säga: Min pappa kan gärna komma hit och
berätta vad han jobbar med. Vi minns alla en lektion i klassrummet där vi skulle
berätta om vad våra föräldrar jobbade med. Tala är guld. Du kan göra det på fler sätt.
De här barnen gör det via att föräldrarna har egen makt i form av en arbetsplats att gå
till.
Utsatta områden finns i alla storstäder och i nästan vilket land som helst. Men i
Stockholm och i andra delar av Sverige handlar utanförskapet om arbetslöshet.
Hur råder vi bot på det? Jo, genom att vi gör det enklare och lättare att komma in på
arbetsmarknaden. Det här gynnar kvinnor i Rinkeby, Tensta, och det gynnar män i
Högdalen. Det gynnar framför allt våra barn, och det är därför de satsningar som
Stockholms stad föreslår i sin budget för förskolorna är så otroligt viktiga.
Utanförskap är kopplat till arbetslöshet och det kopplat till brist på jämställdhet.
Oavsett födelseland, etnisk bakgrund är det fler saker som kommer att hamna på
plats. Etableringslagen som kommer leder till etableringssamtal. Dialog med
idéburna organisationer är en stor del av integrationsfrågorna, liksom fler i arbete
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och fler företagare. Det handlar inte bara om ett vårdnadsbidraget. Det handlar om så
mycket mer, det handlar om jämställdhet, om rättigheter för våra barn och för vuxna.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anförande nr 244
S t e f a n H a n s s o n (S): Du nämnde utsatta områden i ditt anförande. Om det
är något som är ett utsatt område i den här staden är det Hammarby Sjöstad. I min
hand har jag en klasskatalog från Hammarby Sjöstad. Fotona är tagna strax efter
sommarlovet. Det är brunbrända barn, med solskensfräknar på kinderna och i
sommarkläder som bänds och trycks in framför kameran för att få plats i bilden.
I mina döttrars klasser finns familjer med barn som är utspridda på olika förskolor i
staden. Jag vet att föräldrarna Jouko och Eva hämtar ena dottern på Södermalm och
den andra dottern i en sjöstadsskola. De har gett upp hoppet att få en förskoleplats i
Sjöstaden. De har funderat på flytt till ett annat område och en annan skola där båda
döttrarna får plats. Döttrarnas trygghet i vardagen har bytts till en mer praktisk
lösning för hela familjen.
Trebarnsfamiljen Granqvist hämtar sina tre barn på tre olika ställen. De har gjort en
taktikflyttning inom området Sjöstaden för att bo så nära skolan som möjligt för att
möjliggöra platsgaranti framöver.
Min kompis Kenneth bor också i Sjöstaden. Hans dotter erbjöds en plats i Akalla.
Till detta kan vi lägga Linnea, som tidigare har nämnts i debatten, som får en plats
efter 26 månader i Hammarby Sjöstad.
Ni säger att ni har platsgaranti, men några få undantag. Sjöstaden är inget undantag.
Det är katastrofområde. Det är brist på förskolor. Vad tänker ni göra åt det?
Anförande nr 245
E v a S o l b e r g (M): Jag tror att det är fler saker som behöver göras. När det
gäller både Södermalm och Hammarby Sjöstad har det varit tillfälliga problem med
lokaler. Jag kan framför allt svara för Årsta-Vantör. Där har vi sedan förra året
öppnat 13 nya avdelningar.
Många av sådana som du nämner men som jag inte kan kommentera flyttar säkert till
Enskede-Årsta-Vantör. Det är många som flyttar ut till Enskede och tänker: Det här
var ändå så nära staden man kan komma.
Vi bygger, vi utvecklar, vi bygger nya förskoleavdelningar, 13 förra året, totalt 269
förskoleavdelningar på ett stort område. Vi gör verkligen vårt yttersta för att alla ska
kunna få en plats. Men det vi inte heller får glömma är att Stockholm är en otroligt
snabbt växande storstad som lockar människor med arbete och utveckling. Det här
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ska vi vara glada för. Folk vill flytta till Stockholm, man vill föda barn här och bo
kvar här. Utmaningarna är otroligt intressanta.
Anförande nr 246
P e r O l s s o n (MP): Ordförande! När du sade, Ewa, att du var så glad i morse
när du vaknade och att alla barn och vuxna i Stockholm var glada trodde jag att du
menade snön. Det var det inte, utan det var att ha föräldrar som har jobb. Man kan ha
föräldrar som har jobb, de kan jobba på natten, de kan jobba sena kvällen.
När vidgar vi barnomsorgsgarantin så att också de barn som har föräldrar som jobbar
kvällar och nätter har någonstans att gå och vara stolta över att deras föräldrar har ett
jobb? När sker det?
Du säger att du kan svara för stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Då säger jag så här.
Du var med om att knoppa av Kulturkrabatens förskola. Är du nöjd med det? Tycker
du att det blev bra?
Anförande nr 247
E v a S o l b e r g (M): Jag är glad att du också blev glad antagligen i morse när
du vaknade. Jag tänkte så här: Ja, snön kan göra en del, men jag tror att det till
syvende och sist handlar om arbete. Det finns ingen annan väg, ingen annan
möjlighet att hitta nya förskoleplatser, det finns ingen möjlighet att hitta fler lokaler.
Du hittar inte heller andra lösningar om du inte får folk i arbete.
Jag kan hålla med om alla inte jobbar från nio till fem. Men hur hänger det ihop med
en del av oppositionens resonemang som vill gå ned i arbetstid och tycker att sex
timmars arbetsdagar skulle lösa det hela?
Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Anförande nr 248
Borgarrådet E d h o l m (FP): Fru ordförande! År 2011 kommer att vara ett stort
reformår inom skolans område: ny skollag, nytt betygssystem, nya läroplaner och
kursplaner och en ny gymnasieskola. Här i Stockholm kommer vi dessutom att lägga
in en högre växel när det gäller matematik, naturvetenskap och teknik, samtidigt som
vi håller kvar fokus på läsning. För Stockholms skolor innebär det här en utmaning.
De förändringar som nu genomförs i svensk skola är helt nödvändiga. Svenska elever
har halkat efter kunskapsmässigt. Det kanske gäller framför allt matematik. Alla
internationella studier visar detta. Våra egna inhemska studier visar också att svenska
elever är sämre i matte i dag än för 10–20 år sedan.
Vi måste vända den här utvecklingen. Att unga människor får ordentliga kunskaper i
matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande inte bara för deras egen framtid
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utan också för Sveriges möjligheter att fortsätta att vara en nation byggd på
innovation och vetenskap.
Den lässatsning vi initierade under förra mandatperioden börjar nu ge resultat. De
skolor som deltagit aktivt i lässatsningen har nått bättre resultat än skolor som har
stått utanför. Vi går därför vidare och föreslår att utbildningsförvaltningen ska arbeta
på ett likartat sätt när det gäller matematik.
Satsningen på de naturvetenskapliga ämnena måste gälla både de elever som riskerar
att inte uppnå målen i grundskolan och de elever som är riktigt duktiga. I den nya
skollagen skärps kraven på åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte uppnå
målen. Det är ett viktigt uppdrag för våra skolor att upprätta bra åtgärdsprogram för
de elever som har det svårt. Vi måste också arbeta betydligt mer aktivt än i dag för
att öka andelen speciallärare.
Också elever med särskild fallenhet och intresse för ett visst ämne måste få stöd att
utvecklas. Ingen elev ska tvingas att sitta och rulla tummarna på lektionerna. Därför
ska Stockholm aktivt delta i regeringens projekt för spetsklasser inom olika områden.
Stockholm är en segregerad stad. Det syns också på resultaten i skolan. Barn till
välutbildade föräldrar presterar betydligt bättre än barn till föräldrar med låg
utbildning. Inkomst och utländsk bakgrund spelar också in, men inte alls lika
mycket.
Utbildningsnämnden får nu i uppdrag att ta fram en strategi för att förbättra
kunskapsresultaten i de skolor som har lägst måluppfyllelse. Jag tror att de skolor
som år efter år har många elever som inte uppnår behörighet till gymnasieskolan får
hjälp och stöd. Det är också viktigt att poängtera att skolorna måste arbeta för att
uppnå verkliga resultat, inte genom att sätta glädjebetyg som inte motsvaras av
verkliga kunskaper. Betygsinflationen i stadens grundskolor är fortfarande ett
problem, även om betygssättningen långsamt har förbättrats.
När jag tillträdde som skolborgarråd för fyra år sedan var rapporten om betygsskillnader just bara en rapport som inte följdes upp av åtgärder. Men förra majoriteten var
i huvudsak mot betyg. Min uppfattning är att detta betygsmotstånd var huvudorsaken
till att ingen i den majoriteten föreföll särskilt intresserad av att ta fram förslag på
åtgärder för att förbättra betygssättningen.
Nu tar vi ytterligare steg för att förbättra betygssättningen. Bland annat kommer
utbildningsförvaltningen att ta fram ett diagnostiskt prov i matematik till årskurs 1 i
gymnasiet för att se hur väl avgångsbetyget i årskurs 9 avspeglas i riktiga kunskaper.
Självfallet kommer också de fristående skolorna att kunna använda sig av detta prov.
Nästa år får Sverige ett helt nytt betygssystem. Det kommer att ställa väldigt höga
krav på skolorna. När ett nytt betygssystem introduceras finns det alltid en risk för
ökad betygsinflation. Det gäller att skolorna tar ett starkt grepp om betygssättningen
för att det inte ska ske. Dessutom finns det ganska många lärare i grundskolan som
aldrig har satt betyg och som nu måste lära sig det.
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Som sagt: utmaningar på skolans område saknas inte. Jag är glad över att ha fått
ansvaret för den här viktiga verksamheten i ytterligare fyra år, och jag hoppas på ett
konstruktivt och bra samarbete med oppositionen.
Anförande nr 249
C e c i l i a B r i n c k (M): Ordförande, fullmäktige! Jag tänker inte påstå att jag
känner mig påtagligt vemodig, men en liten aning, för jag kommer att sitta kvar i den
här församlingen men inte vara gruppledare längre, så det här blir sista gången jag
uppträder i den egenskapen. Rätt många i salen tycker förmodligen att det är ganska
skönt.
Om skolans uppgift kan vi dryfta länge vilken den är, men jag vill citera Alliansens
budget där det står att skolans uppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma
bildningsarv till de uppväxande generationerna. Det är den uppgiften som står i
centrum för vår skolpolitik i Stockholm. Vi politiker beslutar i olika nivåer om lagar
och författningar, läroplaner och skolplaner och andra styrdokument för skolan samt
om de ekonomiska ramarna.
Vi formulerar uppdraget, vi ger skolorna de verktyg de behöver för att kunna uppnå
målen. Men vi inte detaljstyra, vi petar inte. Vi pekar inte med hela handen åt
rektorer och lärare och annan personal i skolan och talar om hur de ska sköta sitt
jobb. Vi litar på att de kan sitt jobb och att de sköter sitt uppdrag. Det ställer
naturligtvis enorma krav på engagemang och vidareutbildning, motivation hos
medarbetarna i skolan. Det är vårt uppdrag att se till att de får den vidareutbildning
de behöver.
Alla barn i Stockholm ska ha tillgång till en bra skola. Alla våra skolor ska vara bra.
Det kräver kunniga lärare, det kräver rektorer som vill och kan utveckla verksamheten. Det kräver också en skolmiljö som stimulerar till lärande och förkovran. Därför
prioriterar vi arbetet med att förbättra skolmiljön.
Genom kontinuerliga kunskapskontroller skapar vi en skola där man snappar upp
elever som halkar efter och på det sättet på ett tidigt stadium kan gå in och bidra till
att alla elever får den hjälp de behöver för att uppnå det som är vår skyldighet att se
till att de uppnår, nämligen målen.
Nästa år träder den nya skollagen i kraft. Den ställer stora och delvis nya krav på
staden som skolhuvudman. Det är vår uppgift att se till att utbildningarna håller hög
kvalitet, självklart, att de är likvärdiga, oberoende av vem som är huvudman. Därför
måste vi bli mycket bättre än vi är på att analysera, följa upp och bedöma elevernas
resultat. Men friskolor är bra, konkurrens är bra för kvaliteten, även på skolans
område. Vi behöver friskolorna, de är inte längre lite körsbär på toppen i
skolsystemet i Stockholm. De är en viktig, integrerad och fullständigt nödvändig del
i skolsystemet i Stockholm, och vårt uppdrag är att se till att de får möjlighet att
utvecklas på samma villkor som de kommunala skolorna.
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Gymnasieskolan ställs inför stora utmaningar de närmaste åren. Elevunderlaget
minskar, och det ställer krav på effektiv lokalanvändning bland annat. Men vi tror att
den gemensamma gymnasiereformen som Stockholm nu kommer att gå in i är ett
viktigt redskap för att öka utbudet och upprätthålla kvaliteten i gymnasieskolan. Vi
har mer att erbjuda om vi samarbetar. Alla behöver inte uppfinna hjulet hela tiden.
Vår budget har fokus på kunskap och kvalitet i skolan. Därför yrkar jag bifall till
kommunstyrelsens budgetförslag.
Anförande nr 250
Borgarrådet M o g e r t (S). Fru ordförande! Stockholms skolor har haft fyra tuffa
år, fyra år där nedskärning lagts till nedskärning, besvikelse lagts till besvikelse och
brutet löfte lagts till brutet löfte. Nu tvingas man ladda för ytterligare ett tufft år.
Det hände sig för fyra år sedan, strax efter förra valet, att man träffade partikamrater
i skolvärlden som lite rodnande uttryckte att det var ju tråkigt det här med valet, men
nu blir det i alla fall mer pengar till oss i skolan. Låt mig bedyra så säger de inte nu
längre. Det gör i ärlighetens namn inte ni heller. Jag noterade att skolborgarrådet inte
med ett ord nämnde pengar, resurser eller ekonomi. Det närmaste ekonomi hon kom
var att hon nämnde inflation. Men det var betygsinflationen.
Det är en fantastisk 180 graders svängning ni har gjort, från att lova historiska
satsningar till att envetet påstå att mer pengar inte löser några problem. Omvänt
skulle man kanske lite näsvist kunna fråga: Gör mindre pengar det då? Då får man
säga efter att ha studerat era resultat att det inte verkar så. Titta på några av de
förortsskolor som hade en positiv utveckling i början av 2000-talet. Titta på Akalla
där man hade 90 procents behörighet till gymnasiet och som i dag har 65 procent.
Titta på Bagarmossen där man 2006 hade 95 procent behöriga och som i dag har 42
procent. Titta på Bredäng som gått från 85 till 73 procent. Titta på Hagsätra som har
gått från 92 till 72 procent behöriga.
Det finns naturligtvis undantag, men trenden är tydlig över hela staden. Stadsdel
efter stadsdel, skola efter skola går utvecklingen i Stockholm åt fel håll, framför allt i
våra förorter. Då kan man inte säga: Mer resurser löser inte problemen. Det är bara
sant på samma sätt som man kan säga till en som är hungrig eller till en bostadslös
att mer pengar inte löser dina problem. Det är mat och bostad du behöver.
Ja, visst, resurserna i sig löser inga problem, men resurserna kan skapa det som
behövs. Resurser är inte tillräckligt, men resurser är en nödvändighet. Sedan krävs
det en idé om vad resurserna ska gå till. Det är möjligen där majoriteten felar, kan
jag säga när jag ser er budget. Det är en budget som inte bara saknar visioner, utan
den saknar också viljan och ambitionen att göra någonting åt problemen. Tack och
lov finns det ett alternativ.
Bifall till den socialdemokratiska reservationen!
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Anförande nr 251
P e r O l s s o n (MP): Ordförande, fullmäktige! Det känns extra roligt att stå här
just nu inför den stundande debatten om skolpolitiken i Stockholm. Det är här det
händer. Skolan berör som vi vet varenda stockholmare. Man går själv i skolan, man
har syskon i skolan, man har barn i skolan, man jobbar i skolan. Alltsomoftast tas
besluten om skolan inför lyckta dörrar för allmänheten i utbildningsnämnden. Det är
därför jag har sett fram emot den här dagen, att få prata om skolan där alla som vill
kan få lyssna på debatten antingen här i salen eller via webben eller radio. Skolpolitiken borde alltid vara tillgänglig för stockholmarna. Den berör dem allihop.
Fru ordförande! De som i somras gick ut gymnasiet och tog studenten klev ut i
arbetsliv där de tio mest eftertraktade jobben inte fanns för tio år sedan. De ska jobba
med redskap och verktyg som vi inte har uppfunnit än. Det ställer jättehöga krav på
skolan. Det är en föränderlig värld, och då måste vi förändra hur vi ser på lärande
och hur vi ser på kunskapsbildning. Skolan är med och fostrar framtidens
medarbetare men också framtidens medborgare och framtidens medmänniskor.
Vi kan det för prov, vi kan kalla det för nationella prov, vi kan kalla det för Stockholmsprov, de kan vara skriftliga eller muntliga, vi kan rätta dem på skolan eller rätta
dem centralt. Oavsett hur kan det vara ett jättebra tillfälle att stämma av hur det har
gått att nå målen. Vad är det vi behöver göra för att framöver nå målen ännu
tydligare?
Trots detta ska inte skolan förbereda eleverna bara för kommande prov. Vi ska lära
för livet och, det får vi inte glömma bort, för beslutsfattande, självkänsla, att göra sig
förstådd och förstå andra. Miljöpartiet ser ett behov av en bredare syn på kunskap. Vi
sätter eleven i centrum, och vi anser att skolan ska vara en plats för nyfikenhet och
kunskap där barn och unga växer som människor med ökad tilltro till sin egen
förmåga att kommunicera, hantera relationer, att göra val. Då kommer också
resultaten i skolan. När vi mår bra presterar vi bättre.
Vi ska läsa och skriva, vi ska räkna. Men i Miljöpartiets skola finns det också
utrymme att jobba med konflikthantering och kommunikation för en ökad
självkänsla. Dessutom finns det resurser för skolhälsovård och elevhälsa värd
namnet.
Det ska inte behöva gå 1 000 elever per skolsköterska eller en kurator. Men vuxen
ska vara närmare till hands än så. Så skapar vi trygghet, så får vi studiero. Skolan ska
vara meningsfull, begriplig och hanterbar för alla elever.
Det dröjde till 2009 innan vi fick ett paket om tillgänglighetsanpassning av Stockholms skolor, men bara om hur vi tar oss in i lokalerna, inte hur vi tar till oss det som
sägs i lokalerna. Men akustiken är helt avgörande, och vi får inte glömma bort det.
Det är viktigt för alla de elever som har hörselnedsättning, men inte bara för dem.
Nästan 10 procent av eleverna i klasserna i Stockholm har någon form av koncentrationssvårigheter. För dem är också ljudnivån helt avgörande. Det tar så mycket kraft
att försöka ta till sig det som sägs att när vi ska bearbeta det är kraften slut. Så kan vi
inte ha det.
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Sammanfattningsvis presenterar vi i Miljöpartiet ett tydligt alternativ till den rådande
skolpolitiken i Stockholm, ett alternativ som sätter eleven i centrum, med en modern
skola med en politik för livslångt lärande.
Stolt yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservation.
Anförande nr 252
I n g e r S t a r k (V): Ordförande, fullmäktige! För Vänsterpartiet är det
självklart att alla barn och ungdomar har rätt till kunskap och utbildning oavsett
social bakgrund. Kunskap ser vi som något utöver rena faktakunskaper. Det handlar
om bildning i bred bemärkelse, att kritiskt granska all information, att kunna göra sin
röst hörd i både tal och skrift och söka kunskap, växa som människa och utveckla en
mångfald av färdigheter. Detta är grundläggande demokratiska rättigheter.
Det är viktigt att göra rätt från början. Det är i de tidiga skolåren som kunskapsutvecklingen grundläggs. Därför satsar Vänsterpartiet nästan 66 miljoner mer än
Alliansen, varav 54 miljoner satsas på de tidigare skolåren, alltså förskoleklass upp
till årskurs 3.
Klassklyftorna ökat, och Skolverket pekar på att ökande klassklyftor är en av de
viktigaste orsakerna till de försämrade resultaten. Vi gör därför en genomgripande
omfördelning av de socioekonomiska pengarna från förskolan upp till grundskolan.
För att alla barn och ungdomar ska ha samma chans måste skolan vara kompensatorisk.
Vi återställer den socioekonomiska omfördelningen till 2006 års relation mellan
omfördelning och pengen, vilket ger 106,5 miljoner kronor mer i socioekonomisk
omfördelning och motsvarande summa mindre i peng. Alla elever ska lämna
grundskolan med fullständiga betyg. Det ska vara möjligt för alla ungdomar att välja
den utbildning hon eller han brinner för. Skolan ska ha fokus på resultat för alla
elever. Åtgärdsprogram ska sättas in tidigt, och insatser ska utvärderas och grundas
på pedagogisk forskning.
Alla elever har fallenhet för studier bara de får rätt förutsättningar med alternativa
inlärningsmetoder. Vi säger nej till spetsutbildningar. Redan i dag är det möjligt att
på grundskolan läsa in gymnasienivå i exempelvis matematik. Ett ökat samarbete
mellan grundskolor och gymnasieskolor kan göra det möjligt för fler elever att läsa
in gymnasiekompetens redan i grundskolan.
Skolbarnsomsorgen har länge varit eftersatt, för stora barngrupper, för lite personal
och dåliga lokaler. Det behövs en kraftig förstärkning och en långsiktig satsning för
att återfå en pedagogisk verksamhet.
Vänsterpartiet satsar 70 miljoner för att kunna minska gruppernas storlek och
anställa mer personal framför allt fritidspedagoger. Barnskötare ska kunna utbilda sig
till fritidspedagoger. Mellanstadieverksamheten behöver byggas ut, förbättras, och
den bör vara gratis så att alla barn mellan nio och tolv år kan delta.
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Med detta, fullmäktige, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.
Anförande nr 253
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Ordförande, fullmäktigevänner, väljare! Om några
veckor är det dags för terminsavslutning. Då ska lärare och elever tillsammans städa
skolor och skåp. Det känns bra att veta att alla stadens skolor källsorterar.
Genom att barn och unga lär sig miljömedvetenhet i ord och handling kan vi i
framtiden få en riktigt bra miljö. Om tre år ska också minst hälften av skolorna samla
in matrester som kan bli biogas. Varje dag förstår barnen att rester utgör en resurs
och kan bli drivmedel till miljöbilar.
Snart ser lärare och elever tillbaka på alla de kunskaper som eleverna har erövrat och
gjort till sina. Förväntningarna och målen måste alltid vara hundra procent för
rektorer och lärare. Tänk er om tre år när Alliansens politik ytterligare har fått
genomslag ute i klassrummen. Gymnasieeleverna anar att deras utbildning motsvarar
arbetsmarknadens behov, och många har en idé om att starta ett företag. Många har
redan fått testa sin idé i form av ett UF-företag medan andra har fått det i kontakten
med näringslivet. Många har redan haft kontakt med högre utbildning.
Alla elever ska känna sig sedda, för de har behöriga och engagerade lärare som
tillämpar ett entreprenöriellt lärande som bekräftar elevens initiativ och kreativitet i
undervisningen som bygger på verkligheten och känns meningsfull.
De elever som under terminen har haft ett behov av särskilt stöd i något ämne har fått
det, inte för att pekas ut utan för att få stöttning. Den som vill jobba på lite snabbare
har fått göra det eftersom han eller hon tillåts vara duktig. Den som har haft riktigt
stort intresse och fallenhet för till exempel matematik eller språk har haft möjlighet
att gå i en spetsklass. När han eller hon försvann från sin klass var det nya förmågor
som fick bli de bästa i klassen och visa framfötterna. Problemet i Sverige har inte
varit att vi har haft för många som har varit duktiga utan att man inte har fått vara
duktig.
När varje elev speglar sig i de vuxnas förväntningar ska de känna: Jag kan nå målen,
jag kan bli det jag vill, min dröm går att förverkliga. Då får barnen ny drivkraft och
utbildningsnämnden når målen.
Anförande nr 254
E r i k S l o t t n e r (KD): Fru ordförande! I den här debatten kommer vi säkert
att få höra många gånger att Alliansens skolpolitik har havererat, den är misslyckad,
resultaten låter vänta på sig.
Jag tror inte att det finns en enda seriös bedömare som på allvar tror att genom ett
enda klubbslag i riksdagen eller i kommunfullmäktige ska kunna ge revolutionerande
effekter året därefter. Att få skolpolitiska resultat verkligen ge effekt tar tid, och det
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tror jag alla egentligen vet och förstår. Jag hävdar att Alliansen både här i Stockholm
och i Sverige har lagt en väldigt bra grund för att både staden och landet ska växa
som kunskapsnation.
Stockholm har bra skolor, och Stockholms elever presterar väl. Jämfört med andra
storstadskommuner har Stockholms grundskoleelever högre meritvärden, och
andelen elever som går vidare till gymnasiet är större. Detta ska vi vara stolta över,
även om vi naturligtvis kan bli ännu bättre.
Skillnaderna mellan Stockholms olika skolor är stora, för stora. I socioekonomiskt
utsatta områden är resultaten sämre, generellt sett alldeles för låga. Därför betonas i
budgeten att särskilt fokus ska riktas just mot dessa skolor. Samtidigt är det viktigt
att säga att det inte finns någon automatik, att elever i socioekonomiskt utsatta
områden presterar sämre. Det finns skolor i dessa områden som sticker ut och har
betydligt bättre resultat än andra jämförbara skolor. Av dessa skolor måste vi dra
lärdom.
Jag är övertygad om att genom tidiga och täta kunskapsuppföljningar kan vi sätta in
hjälp och stöd i tid, och på så sätt får vi fler som klarar kunskapskraven. Genom
tidigare betyg, genom skriftliga omdömen blir signaler tydliga både till elever och till
föräldrar.
När jag ändå är inne på föräldrar vill jag betona vikten av att skolan har ett nära
samarbete med hemmen. Skolan ska inte ta över föräldrarnas roll, men skolan har
ändå en fostrande uppgift. Att lära barn och ungdomar att ta ett personligt ansvar är
väldigt viktigt. Skolan måste också vara en trygg arbetsplats. Arbetsro i klassen och
trygga skolgårdar, fria från mobbning är viktiga beståndsdelar i en trygg kunskapsskola, där barn och ungdomar kan växa både socialt och kunskapsmässigt.
Jag är väldigt glad att Alliansen fick minst ytterligare fyra år, och den glädjen känner
jag inte minst för skolans skull. Att vända en skuta som har kört i fel riktning under
lång tid tar betydligt längre tid än fyra år. Jag känner stor tillförsikt i att fortsätta med
det arbete som har grundlagts under den gångna mandatperioden för en skola med
både trygghet och kunskap.
Anförande nr 255
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Att förmedla kunskap är skolans viktigaste
uppgift, och det har vi hört i många anföranden här, och det håller alla med om. Men
för att kunna göra det måste man vara i skolan. Förutsättningen är att man deltar i
undervisningen. Just därför är viktigt att kampen mot skolk är så aktiv som den är
och att man kan skriva in skolk i betyg.
Men det finns en annan grupp som kanske inte alltid uppmärksammas och som har
uppmärksammat i vår budget. Det är väldigt intressant att just i dag har Barnombudsmannen uppmärksammat den gruppen. I dag har Fredrik Malmberg och den
kända forskaren Bo Vinnerljung som forskar i socialt arbete och som många av er
säkert känner till presenterat en rapport och skrivit i Sydsvenskan att de omhänder-
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tagna barnen får sämre utbildning. Det är oerhört allvarligt. Det är Statistiska
centralbyrån som har visat att i genomsnitt placeras minst ett barn i varje skolklass
någon gång under sin uppväxt i familjehem eller på institution. Mer än hälften av
pojkarna som växer upp i samhällets vård misslyckas i skolan. Bland tjejerna är det
lite färre.
Samtidigt kan man konstatera att skolbetygen har en avgörande betydelse för hur det
går senare i livet för de placerade barnen. Det är alltså en väldigt stor skillnad mellan
fosterbarn som har låga eller ofullständiga betyg i årskurs 9 jämfört med placerade
barn som inte hade misslyckats i skolan.
Därför är jag glad att kunna konstatera att i vår budget har vi uppmärksammat detta,
och jag tänker citera ur budgeten. Där står det tydligt så här: Barn som omhändertagit
av socialtjänsten har samma rätt till en bra utbildning som alla andra
Stockholmsbarn. Stockholms stad ska ställa höga krav på placerade barns skolgång.
Elevens gamla skola ansvarar tillsammans med stadsdelsnämndernas socialtjänst för
att följa upp elevens utbildning efter placering på HVB-hem, familjehem eller
särskilda ungdomshem. Staden ska ha som mål att alla placerade barn får sin
utbildning i en kommunal eller fristående skola med tillstånd från Skolinspektionen
eller genom avtal med en sådan skola. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att
tillsammans med stadsdelarnas socialtjänst genomföra en granskning av placerade
barns situation.
Vi har tagit de här barnens situation på allra största allvar. Jag vill påstå att det
faktiskt är första gången det händer i Stockholm och på många andra ställen.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. Jag tycker att det här är
någonting som vi ska vara glada och stolta över.
Anförande nr 256
Borgarrådet M o g e r t (S): Ordförande, fullmäktige! Jag tog replik angående den
första delen om skolk i betyg. Nu gör vi alla dessa tuffa saker som vi otäcka
flumpedagoger inte gör. Ni tar ifrån eleverna mobilen och kepsen och noterar skolk i
betygen, ger betyg i ordning och reda. Jag vet inte om ni hämtar dem med polis om
de inte kommer till skolan som de ska.
Men jag undrar: När kommer resultaten av det här? Nu är resultaten i grundskolan så
låga som de var på Björklunds tid. När kommer vi att se resultaten? Vi kan ha
respekt för att det inte händer över en natt, som det sades här. Men när kommer de?
Anförande nr 257
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): Jag tycker att det var ganska intressanta och
insinuanta påståenden som att man skulle hämta barn med polis och annat. Det har
väl inte förekommit och kommer inte att förekomma heller.
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Ordning och reda i klassrummet är väl någonting som du måste hålla med om är en
förutsättning för en bra studiemiljö. Om du hade lyssnat på Lottas anförande hade du
hört problemen med betygsinflation. Sedan talade du om att resultaten har sjunkit.
Det intressanta är att just i de skolor som du tog upp har man haft problem med att
sätta betyg. Det är de nationella proven som räknas. Vad kan man verkligen?
Betygen höjs. Du talar om betygen. Vi talar om de faktiska kunskaperna. Det kanske
är lite omvänt än vad ni trodde.
Anförande nr 258
P e r O l s s o n (MP): Hej! Jag tänkte ta fasta på det här med skolk. Olovlig
frånvaro från skolan är ganska allvarlig. Ni noterar skolk i betyg och så vidare.
Kanske inte polis, men skolborgarrådet har i en debattartikel hävdat att man borde
tvångshämta elever med socialtjänst som inte är i skolan. Då kan jag undra om det är
någonting som kan göra skolan mer meningsfull för de här eleverna och få dem att
känna glädje över att lära sig mer.
Skolplikten är framför allt en rättighet, det är inte en skyldighet. Det är inte lika
starkt en skyldighet som en rättighet.
I Sundbyberg har man lyckats få tillbaka 24 av 25 elever utan tvångsmetoder. Så jag
tänkte föreslå att vi åker till Sundbyberg tillsammans och lär av dem. Så ser vi vad vi
kan göra i Stockholm utan de här tvångsmetoderna och få tillbaka elever till skolan.
Anförande nr 259
A n n - K a t r i n Å s l u n d (FP): För det första tycker jag att det är intressant
att du jämför socialtjänst och polis. För det andra är det intressant att varken du eller
Roger Mogert över huvud taget har kommenterat de allra mest utsatta barn som
huvuddelen av mitt anförande handlade om. Det handlar om att under er majoritet
har man misskött de barnen, man har inte tagit ansvar för de barn som placerats i
familjehem. Nu blir det en ändring. Det tycker jag är mycket anmärkningsvärt.
Anförande nr 260
G u l a n A v c i (FP): Fru ordförande! Förra veckan blev 21-åriga Jian mördad
av sin far för att hon ville leva sitt eget liv och ta egna beslut. Nu tvingas Jians två år
gamla dotter att växa upp utan sin mamma. Mänskliga rättigheter, jämställdhet och
frihet måste gälla alla människor som bor i Sverige. Vi måste visa nolltolerans mot
hederskulturen.
I Stockholms stads kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket uppger
var tionde tjej i årskurs 9 att hon lever med hedersrelaterade problem. De får till
exempel inte delta i undervisning i sex- och samlevnad eller välja egen partner att
gifta sig med. Hela samhället har ett ansvar att bekämpa medeltida traditioner, men
problemen försvinner inte över en natt. Det krävs långsiktigt arbete och politiskt
mod.
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I den nya skollagen kommer möjligheten till dispens från undervisningen att
begränsas kraftigt. Grundskolan är obligatorisk, och alla barn har rätt till
undervisning i alla ämnen. Utbildningsnämndens beslut att ge endast rektorer
befogenhet att besluta om undantag från undervisningen är välkommet, och det
kommer att stärka elevernas rättigheter. Fler kommer att lämna grundskolan med
slutbetyg, eftersom det i framtiden kommer att krävas minst godkänd i ämnen för att
söka till gymnasieprogram. Det handlar om dessa killars och tjejers framtid till
utbildning och karriär.
Skolan är en viktig arena för jämställdhetsarbete. Just nu pågår jämställdhetsintegreringsprojekt som framför allt riktar sig till de skolor där många ungdomar utsätts för
hedersrelaterat förtryck. Skolans värdegrund ska vara ryggraden i det arbetet.
Skolans personal måste få mer kunskap om hederskulturen och agera därefter.
Samarbetet mellan polisen och socialtjänsten måste stärkas. När en elev inte dyker
upp i skolan efter sommar- och juluppehållen och där misstanke finns att en flicka
eller en pojke har förts till det gamla hemlandet för att giftas bort måste skolan agera
omedelbart. Skolan har en skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten precis på
samma sätt som man har anmälningsskyldighet i andra fall när en elev far illa.
Rektorn kan till exempel säga nej till extra förlängd jullov.
Tyvärr ser vi att alla oppositionspartier inte tar de här frågorna på allvar. Framför allt
tycks Miljöpartiet vara tämligen ointressant av att diskutera hedersfrågorna. I
Miljöpartiets budgetförslag nämns inte hederskulturen med ett enda ord. Detta vittnar
om samma gamla attityd som Miljöpartiet visat upp i debatten kring heltäckande
slöjor i undervisningen.
Via en vänsterpartistisk europaparlamentariker Eva-Britt Svensson fick vi i går veta
att det är rasistiskt att tala om hederskulturen. Snacka om att ge rasisterna vatten på
sin kvarn! Tydligen är det viktigare att värna reaktionära förtryckande värderingar
och strukturer än att stå upp för de flickor och pojkar som förtrycks på grund av att
de vill leva ett liv med egna beslut.
Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 261
I n g e r S t a r k (V): Jag vill börja med att säga att jag instämmer i vartenda ord
av vad du har sagt. Det vet du mycket väl. Jag tycker att vi måste jobba med den här
frågan gemensamt. Det krävs helst ett enigt fullmäktige för att få kraft i det hela. Att
det nu har inträffat ett nytt hedersmord, på Jian i Katrineholm, är fruktansvärt. Vad
jag just nu känner är att vi går bakåt igen. Här har det lagts locket på. Det skrivs inte
så mycket. Det var en helt annan diskussion, även om det kanske inte var så mycket
som man skulle önska, när Abbas mördades för fem år sedan.
Sedan vill jag också säga att jag beklagar djupt att Eva-Britt Svensson sagt detta. Det
är inte min åsikt. Det enda jag skulle vilja tillägga är att jag tycker trots allt att ni har
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gjort en jättebra kartläggning, men jag tycker att ni satsar för lite pengar på det. För
det kostar pengar, det är ett långsiktigt arbete som kräver ganska mycket pengar.
Anförande nr 262
G u l a n A v c i (FP): Fru ordförande! Jag har väldigt stor respekt för Inger
Stark, och jag är medlem i det nätverk där du är engagerad, till och med ordförande,
för att bekämpa hedersförtryck. All eloge för ditt arbete under alla dessa år.
Men det som jag tycker är problematiskt i debatten om hederskulturer är att vi ser
väldigt ofta från vänsterdebattörer, inte alltid, att man inte kan skilja på våld som
begås på kvinnor i nära relationer i kanske svenska familjer och på de fall där unga
flickor och pojkar till och med utsätts för olika slags förtryck. Man måste kunna se
de mekanismerna och kunna förstå att det i det hedersrelaterade förtrycket finns ett
kollektiv. Det är en hel familj, en hel släkt, ibland hela omgivningen som
kontrollerar vartenda steg man tar.
Jag tycker att hela samhället har ett stort ansvar, specifikt skolan. Här görs väldigt
mycket, och min förhoppning är att det ska göras ännu mer.
Anförande nr 263
P e r O l s s o n (MP): Jag är ledsen att du får det att låta att Miljöpartiet inte tar
avstånd från hedersförtrycket. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Så klart gör vi det.
Beträffande heltäckande slöjor är det rätt länge sedan som Skolverket utfärdade en
rekommendation där man sade att burka inte ska bäras i skolan. Det gör knappt
någon i skolan. När en skolminister lägger en massa tid på det tycker vi känns lite
onödigt helt enkelt.
Jag hör att du är inne på niqabfrågan. Då kan säga så här: Varje människans makt
över sitt liv lägger grunden för ett fritt och öppet samhälle. Jag förespråkar verkligen
inte användandet av niqab, men jag kan inte heller stå för ett förbud, jag kan inte
heller stå för att man ska förbjuda människor att gå i skolan för att de bär det.
Eventuellt förtryck eller tvång som ligger bakom att man bär en niqab kommer vi
inte åt genom en politik mot symbolerna, för det blir bara en symbolpolitik.
Pedagogiska utmaningar som finns i klassrummet för att någon elev bär en sådan får
vi komma åt genom en dialog lokalt. Genom att vägra en människa utbildning, som
vi gjort i det här fallet, stänger vi inne den här människan och skapar ett stängt
samhälle. Det är en politik som vi verkligen tar avstånd ifrån.
Anförande nr 264
Gulan
A v c i (FP): Fru ordförande! När det gäller niqabfrågan i
undervisningen
finns
det
ett
ärende
som
har
legat
hos
Diskrimineringsombudsmannen i snart två år. Problemet är att de regelverk som du
hänvisar till är otydliga. De går att tolka på många olika sätt. Skolledningarna
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befinner sig i ett juridiskt vakuum; man vet inte vad som gäller. Det är därför ärendet
fortfarande ligger hos DO. Det är bra om det kommer ett beslut inom kort.
Undervisning handlar om kommunikation lärare och elever emellan. Då är det
otroligt viktigt att man också ska kunna se vem det är man har framför sig. Jag tycker
inte att det då är passande med en slöja framför ansiktet. Det kan man ha i sin privata
sfär.
Jag tycker att det är oroväckande att det före detta oppositionsborgarrådet i
budgetdebatten i fullmäktige 2009 sade att det var destruktivt att tala om
hederskulturen. Det vittnar om att det tydligen finns en splittring inom Miljöpartiet
när det gäller hur man ser på hederskulturen och hur man vill agera i fortsättningen.
Anförande nr 265
M a r k u s N o r d s t r ö m (M): Fru ordförande, fullmäktige och kära stockholmare! Det känns fantastiskt roligt att stå här för första gången och få tala om
utbildning. Jag ber om ursäkt på förhand för att jag är lite hes; jag hoppas att jag ska
höras ändå.
Jag tillhör de ledamöter i fullmäktige som kanske har de mest uppdaterade egna
erfarenheterna av att vara elev i en grundskola och gymnasium i Stockholm. Jag gick
i en bra grundskola och ett bra gymnasium. Jag upplevde att lärarna såg mig. Så är
det tyvärr inte för alla. Detta att se varje elev handlar om så mycket. Men jag tror att
det bland annat handlar om att ge förutsättningar för att alla elever, och inte bara
några, ska få alla verktyg de bara kan få för att utvecklas så långt som möjligt och
växa så mycket som möjligt utifrån sina egna intressen och förutsättningar – utifrån
sig själva.
Ett exempel är att se dem som har en särskild fallenhet för ett speciellt ämne. I
budgeten talar vi om spetsklasser som en möjlighet att erbjuda sådana utmaningar för
dessa elever. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej.
Socialdemokraterna nämner ordet spets ett par gånger i ert budgetalternativ. Det är
spetsteknik för klimat, spetskompetens för Stockholms Stadshus AB och det talas
också om satsningar på spetskultur. Vad det inte talas om är spetsmöjligheter för
elever som vill lära mer. Om man bläddrar igenom Miljöpartiets budgetalternativ
hittar man inget alls om detta. Vänsterpartiet nämner faktiskt ordet spetsklasser, men
då för att deklarera att ni är emot.
Regeringen har aviserat att ett försök med spetsklasser från årskurs 7 ska inledas.
Utbildningsnämnden kommer att göra sitt bästa för att uppmuntra en eller flera
Stockholmsskolor att delta. Självfallet ska det finnas hjälp och stöd för alla elever
som behöver det. Det är inte där skiljelinjen går, och det är inte detta det handlar om.
Men ibland – och tyvärr alltför ofta, tycker jag – känns det som att skoldebatten
handlar mer om att dra tillbaka dem som kanske har gått lite längre och läst lite mer.
Det handlar snarare om detta än att hjälpa dem som har det lite svårt.
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Vad är motsatsförhållandet i att erbjuda utmaningar för en elev som har en särskild
fallenhet i ett särskilt ämne och att erbjuda hjälp till elever som behöver stöd? Vad är
så skrämmande med att en elev får chansen att dyka lite djupare och utforska lite
mer? Vad är det som är så skrämmande med att en elev som är duktig på att räkna får
extra matematik? Extra matte ska väl inte bara finnas till för dem som har det svårt?
Dessa frågor skulle jag vilja ha svar på.
Anförande nr 266
Borgarrådet M o g e r t (S): Ordförande! Välkommen till fullmäktige, Markus
Nordström! Jag tänkte egentligen först bara vara artig och begära replik eftersom det
är trevligt. Sedan tyckte jag att du förde ett bra resonemang. Den stora utmaningen i
skolan är att möta alla barn och unga på den nivå där de är. Vår kritik mot de
spetsutbildningar eller elitklasser som ni införde gällde att de var alldeles för snäva.
Man hade inte ambitionen att få så många som möjligt att ta emot och tillgodogöra
sig utbildning på denna nivå. Det var detta vår kritik gällde. Det var ett egenvärde för
er att det skulle vara just en elit, och målet var inte att möta så många barn som
möjligt på den nivå där de var.
Jag vill vända på det hela. Du säger att vi är överens om att vi ska ta hand om dem
som hamnar efter. Men det ni har gjort är att skära i den socioekonomiska schablonen. Ni tar från de skolor som har stora behov för att ge till de skolor som har något
mindre behov. Ska jag tolka dig som att det är en omsvängning på gång?
Anförande nr 267
M a r k u s N o r d s t r ö m (M): Ni skriver i ert eget yttrande i frågan att det är
viktigt att varje enskild elev i skolan ges de utmaningar och det stöd som krävs för
att garantera en positiv utveckling på individnivå. Förklara gärna för mig hur det
försvårar för någon som till exempel har svårt för naturvetenskap att någon som har
lätt för detsamma tillåts att fördjupa sig i ämnet! Tvärtom är allt fokus på kunskap
som skolan kan ha bra fokus. Vi behöver mer kunskap, och inte mindre.
Detta är en ganska märklig inställning. Sverige är nästan unikt i världen i den
bemärkelsen. Tänk er att en elev kommer fram till sin lärare och säger: Vad kul!
Vilket fantastiskt ämne! Jag känner att jag har talang för det här och jag vill lära mig
mer! I stället för en knuff framåt får eleven då en klapp på huvudet och man ber
honom eller henne sätta sig ned bara för att några politiker i Stadshuset har beslutat
att eleven inte ska få chansen att lära mer. Det är politiker som eleven aldrig har
träffat, och det är ni.
Anförande nr 268
M a t t i a s E r i c s o n (V): Hej Markus! Fullmäktige, åhörare och 08poltwittrare! Jag vill också få in Twitter här. Det gäller inte bara Madeleine.
Jag undrar en sak. Jag har pluggat i ungefär tusen år. Sedan har jag jobbat i skolan.
Jag har aldrig varit med om att en elev har hållits tillbaka för att han eller hon är
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duktig. Hur många exempel kan ni räkna upp på personer som hålls tillbaka för att de
är duktiga? Det är klart att det finns elever som inte kan leva ut hela sin potential på
grund av att det inte finns tillräckliga resurser i skolan. Men då måste man ju se till
att det finns resurser i skolan, och inte plocka ut toppeleverna och sätta dem i en liten
egen klan – i en segregerad klass.
Jag skulle fortfarande vilja veta: Hur många är de elever som hålls tillbaka medvetet
av skolan? Du säger att man står och klappar dem på huvudet och säger: Nej, nej –
du får inte lära dig mer! Under den tid jag har varit lärare har jag aldrig träffat en
kollega som gör så. Jag har aldrig mött någon som har gnällt över att man har
alldeles för duktiga elever i sin klass.
Anförande nr 269
M a r k u s N o r d s t r ö m (M): Jag håller med om att elever ska få chans att
utvecklas. Du pratar om att alla elever ska få chans att utvecklas. Men då måste man
nog också ställa sig frågan huruvida man är för eller emot mångfald. Först kanske
man ska ställa sig frågan om huruvida man ser elever som ett kollektiv eller som
individer. Är alla likadana och har samma intressen eller är de faktiskt individer?
Jag tycker att det här är ganska intressant. Vänsterpartiet har varit emot i stort sett
varenda mångfaldsreform sedan tidigt 70-tal, speciellt vad gäller skolan. Den största
mångfaldsreformen, friskolereformen, var ni till exempel emot. Den ger elever olika
inriktningar, olika pedagogik och en chans att lära sig utifrån sina egna intressen och
utifrån sig själva. Det tror jag är det allra viktigaste om man vill att elever ska
utvecklas, vilket vi verkar vara överens om.
Anförande nr 270
F r i d a J o h a n s s o n M e t s o (FP): Nu blev man sugen på att tala om hur
många gånger man inte fick uttrycka sig i klassrummet därför att man kunde lite mer
än grundkunskaperna.
Men jag har kommit för att tala om någonting annat, nämligen den revolution som
har hänt på skolans område och som ingen talar ordentligt talar om. Det är den nya
skollagen, där man tydligt skriver att det inte bara är skolläkare och skolsköterska
som ska vara obligatoriskt utan att skolorna också måste tillgodose det psykosociala
stödet. Det är en revolution som vi inte talar ordentligt om, men som vi har slagits för
ganska länge och som den borgerliga regeringen har infört.
Det verkar trots allt som om många människor inte riktigt uppfattar vad social och
psykisk ohälsa egentligen innebär. Om vi tittar på människor i åldersspannet mellan
15 och 45 år vet vi att var tredje person – jag ska inte börja räkna bland er som sitter
här nu – kommer att drabbas av psykisk ohälsa, mer eller mindre allvarlig.
Jag har vid något tillfälle haft olyckan att höra äldre beslutsfattare – jag ska inte säga
från vilket parti, för det skulle vara oartigt – diskutera en ung tjej som precis hade
fått diagnosen depression. De raljerade lite sinsemellan och sade: Vad har hon att
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vara ledsen för? Vad har hon, som är så ung, att vara deprimerad över? Har
pojkvännen gjort slut, eller vad kan det vara för någonting?
Det finns en total okunskap om att psykisk ohälsa handlar om en sjukdom – en
sjukdom som man har rätt till vård för precis som cancer eller andra svåra sjukdomar
– och att den är mycket allvarlig, och inte sällan dödlig. Vi ser det i uttryck som
speglar hur vi ser på den psykiska ohälsan. Vi talar om att vara sjuk i kroppen – det
är en sak. Men att vara sjuk i huvudet är definitivt någonting helt annat.
Nu tar vi i den nya skollagen detta på allvar. Vi har diskuterat hvb-hemmen här
tidigare. Just denna grupp barn behöver någon som är utbildad för att utreda dem, för
att hjälpa dem och för att ge dem stöd. Där har vi de utbildade psykologerna, som
måste kunna göra detta. Vi kan ta in en könsaspekt i det hela. Den blir lite stereotyp,
men den är likväl sann. De pojkar som har adhd och aldrig får någon diagnos blir
mycket utåtagerande och får aldrig en chans eftersom lärarna ger upp och tycker att
de är stökiga. Ännu värre är det med flickorna, som ofta har andra symtom på adhd.
De blir inåtagerande, men mår sedan dåligt över att skolgången har varit så plågsam
för dem. De får senare ångeststörningar eller depression, och det hela upptäcks först
då.
Det är mycket viktigt och en stor framgång att detta nu finns i den nya skollagen. Jag
vill vända mig till Alliansen och säga att det är mycket viktigt att vi funderar över
den skrivning som psykosocialt stöd egentligen innebär. Den här inte helt spiktydlig.
Vi och vår regering har tagit steget, men vi måste också i Stockholm fundera över
hur vi bäst mäter detta. Nya indikatorer kom i mars 2010. Men vi måste fortsätta
arbeta med hur vi kan se på skolan när det gäller elevhälsan. Låt oss se detta som en
uppmaning till Alliansen. Vår regering har tagit steget och gjort det som
socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister aldrig lyckades göra, det vill
säga att jämställa den somatiska och den psykiska ohälsan. Låt oss nu ta detta i mål!
Anförande nr 271
P e r O l s s o n (MP): Hej Frida! Så glad jag blev över ditt anförande! Jag har lite
grann längtat efter att få begära replik på dig, för jag tycker att du är en så otroligt
duktig debattör.
Jag tycker att det är kul att du tar upp skollagen och den förstärkning av skolhälsovården som den ställer krav på. Jag har i nämnden de senaste fyra åren legat på
ganska mycket i mina reservationer om att jag tycker att Stockholm borde ta detta
steg och erbjuda också kuratorer och psykologer i större utsträckning. Vi behöver
det.
I Sverige händer det någonting när man går från att vara barn till att bli ung. När man
är barn i Sverige mår man jättebra i relation till andra barn, till exempel i Europa.
Men när man blir 14–15 år rasar man i mätningarna, framför allt om man är tjej.
Detta är jätteallvarligt.
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Den förra skolöverläkaren i Stockholm gick ut med ett uttalande under mandatperioden och sade att vi saknar 25 miljoner för att nå upp till lagkraven, såsom skollagen
var tidigare. Och nu ändras den. Hur ska vi klara av att nå upp till skollagen när den
nu förstärks?
Anförande nr 272
F r i d a J o h a n s s o n M e t s o (FP): Jag tycker att du också är en bra och
trevlig debattör, Per! Det är trevligt att ta ett replikskifte med dig. Med smicker
kommer man mycket långt, så det är bra att du inleder med det.
Jag tycker att det är bra att du fortsätter att stå fast vid att man pratar om elevhälsan
på det här sättet och nämner både kuratorer och psykologer. Jag vet många som
pratar mycket om bara kuratorer, som är något billigare än psykologer. Det är viktigt
att man ser till att båda finns. Det är två olika yrkeskategorier som båda gör bra saker
och som båda måste användas.
Den tidigare kritik som har kommit har inte upprepats på senare tid. Det ser jag som
ett gott tecken. Vad man nu har gjort från och med mars 2010 är att man har tagit
fram nya indikatorer. Jag vet att du har haft synpunkter tidigare på antalet skolläkare
och skolsköterskor per elev och så vidare. Men så länge man lever upp till sina
indikatorer och klarar av alla de vaccinationer och allt man ska göra tror jag ändå att
vi kan lita på det. Å andra sidan håller jag med dig om att det är viktigt att man då
utvecklar indikatorer just för det här ganska nya ämnet.
Anförande nr 273
C e c i l i a B r i n c k (M): Ordförande, fullmäktige! Jag blir lite oroad av det
utbyte av vänligheter som sker här. Roger nickar instämmande, ser jag. Så här kan vi
ju inte ha det! Jag tänkte nu sätta stopp för det, åtminstone lite grann, och ägna mig
åt en liten stunds valanalys – så kanske man kan kalla det.
Jag hade i min förmodligen enfald och åtminstone naivitet inbillat mig att
oppositionen hade lärt sig lite grann av det faktum att man har förlorat valet. Vi har i
mitt parti också förlorat val. Vi har faktiskt förlorat rätt många fler val än vad ni har
förlorat, och vi vet hur tungt, smärtsamt och plågsamt det är. Vi vet hur jobbig den
process är som man måste sätta i gång efteråt när man måste vända på varenda sten
och ompröva precis allt. Det gjorde vi efter valet 2002. Det framgick väl något då
hur fruktansvärt arbetsamt och smärtsamt det var. Men det var fullständigt
nödvändigt.
Jag tycker liksom inte riktigt att det verkar som om ni har kommit dit där ni ens
förstår att detta är nödvändigt i den här debatten. Det är samma politik, det är samma
politiker – ska jag säga! – och det är samma retorik. Under hela valrörelsen i
Stockholm mötte jag företrädare för de olika oppositionspartierna på torg efter torg
och i flygblad, affischer, foldrar och debatter. Varje gång var det precis samma sak.
Ni målade upp en bild av skolan i Stockholm som ingen kände igen – ibland inte ens
era egna valarbetare, verkade det som. Det var en bild av det fruktansvärda elände
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som Alliansens politik hade störtat Sverige och Stockholm ned i på fyra korta år. Allt
var fasansfullt. Borgarna hade raserat allt ni hade byggt upp.
Den enkla frågan är: Tycker ni att den tekniken funkade? Nej, den gjorde ju inte det.
Det är därför ni sitter där och vi sitter här. Den bild ni målade upp stämde inte med
det som människor såg när de gick ut och tittade. Den stämde inte med det intryck
som människor hade av skolan. Det är klart att det finns problem. Jag vore ju en idiot
om jag stod här och påstod att allting i skolan är fantastiskt lyckat och att det inte
finns några förbättringsmöjligheter. Det är klart att det gör det. Det finns för stora
variationer i kvalitet. Förutsättningarna skiftar för mycket från skola till skola och
från stadsdel till stadsdel. Vi måste jobba mer med det. Alltför många elever lämnar
grundskolan utan att ha uppnått målen. Alltför många elever lämnar grundskolan
utan att vara gymnasiebehöriga. Därmed har de mycket sämre förutsättningar längre
fram i livet. Alltför många lämnar gymnasiet utan högskolebehörighet, antingen för
tidigt eller med för dåliga betyg.
Detta måste vi jobba med. Vi måste förbättra kvaliteten i skolbarnsomsorgen. Det
gör vi i vår budget. Vi måste arbeta med skolmiljö. Vi måste intensifiera arbetet mot
mobbning och mot kränkande behandling i skolan. Jag har sagt många gånger i den
här talarstolen, och jag säger det en gång till – möjligen den sista: Inga barn i
Stockholm ska behöva vara rädda för att gå till skolan. Jag hoppas att jag inte
behöver säga det fler gånger.
Vi måste bli bättre på att använda våra lokaler. Vi måste förbättra våra instrument för
uppföljning och kvalitetsredovisning – de mätinstrument vi har för att mäta kvalitet.
Men vi måste utgå från den skola vi faktiskt har, och inte något slags för
valkampanjssyften uppfunnen vrångbild.
Anförande nr 274
Borgarrådet M o g e r t (S): Herr ordförande! Jag måste erkänna att jag precis innan
jag gick upp tänkte: Vad skönt! Nu är det slut på myset – här kommer Cecilia
Brinck!
Jag är naturligtvis ledsen att jag är samma politiker som säger samma sak till samma
motståndare. Men vi ska ju båda byta nämnd till nästa år, vad jag har förstått. Men
saken är den att det finns samma problem i skolan. Det är tyvärr så. Oppositionens
sak är att påpeka de problem som finns. Ni för samma felaktiga politik. Jag tror mig
veta att jag aldrig har tillhört dem som skriker katastrof i falsett, mer än någon
enstaka gång. Men jag vill nog påstå att det finns en problematik när ni tar från de
skolor som har höga resultat och något mindre utmaningar och ger till de skolor som
har … Jag har sagt det så många gånger att jag har rört ihop det. Men ni vet vad jag
menar, så jag behöver inte ens säga det.
Anförande nr 275
C e c i l i a B r i n c k (M): Nu vet jag inte riktigt vad jag ska replikera på, men
det får väl bli på det som jag tror att Roger menade snarare än det som han sade.
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Vi gör inte så! Det är en fullständigt felaktig verklighetsbeskrivning. Vi gör inte alls
så som du säger. Vi lägger mer pengar på skolan i majoritet än vad ni någonsin har
gjort i majoritet. Vi ska också komma ihåg i den här salen – och detta har vi också
sagt många gånger – att vad Socialdemokraterna säger att de ska göra i opposition
aldrig har någonting att göra med vad de faktiskt gör vid de tillfällen då de hamnar i
majoritet.
Anförande nr 276
I n g e r S t a r k (V): Cecilia! Jag får lov att säga att jag ändå kommer att sakna
de här holmgångarna. De är rätt trevliga – rakt på sak och pang bom! Jag byter nog
också nämnd, tror jag.
Men om vi ska titta lite ut över staden och se hur det ser ut märker vi att vi inte
förlorade valet i alla stadsdelar, eller hur? I Farsta, till exempel, har vi ändå
majoritet. Jag tror att det handlar ganska mycket om att skolor i ytterstaden har större
problem än skolor i innerstaden. Ni har faktiskt urholkat den socioekonomiska
omfördelningen. Det råder ingen tvekan om det, Cecilia. De problem vi pekar på
finns där. Och vi fortsätter envetet att peka på dem, för vi är fortfarande i opposition
– tyvärr. Vi hade naturligtvis önskat att vi inte hade varit det.
Vi kunde kanske ha varit tydligare, mer konkreta, bättre och allt det där. Men det får
väl vi ta och fixa till nästa gång – för då vinner vi valet, förstår du, Cecilia!
Anförande nr 277
C e c i l i a B r i n c k (M): Det får vi väl se då, det. För min del byter jag inte
bara nämnd; jag byter till och med hus. Jag vet inte vad man kan dra för mer
djupgående slutsatser av det.
Vi urholkar det socioekonomiska stödet, säger Inger Stark. Det gör vi inte alls!
Skolborgarrådet talade i sitt inledningsanförande om detta. Det har varit uppe i andra
debatter också. Beräkningsnycklarna är komplicerade. Det vet vi allihop. Vi tittar på
dem kontinuerligt för att få dem att fungera så bra som möjligt. Det är inte så
förfärligt många år sedan ett skolborgarråd som inte tillhörde den här sidan av
rummet plockade över 20 miljoner från skolorna i Bromma i ett slag eftersom man
bestämde sig för att ändra fördelningsnycklarna för det socioekonomiska stödet. Det
var en väldigt plågsam process då.
Det finns i själva verket ingen fördelningsmodell som funkar konstant över tid utan
att någon gång någonstans ge effekter som inte var önskvärda från början. Därför
måste vi titta på detta hela tiden.
Anförande nr 278
P e r O l s s o n (MP): Cecilia! Vad jag minns backade ändå Moderaterna i
Stockholm i det här valet. Jag representerar trots allt det parti som gick framåt allra
mest. Jag tolkar det som att den konstruktiva kritik av och de nya visioner för skola,
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lärande och kunskapsutveckling som jag har framfört under mandatperioden har fått
ganska god respons. Jag lovar att fortsätta.
Anförande nr 279
Cecilia
Brinck
(M): Moderaterna fick 34,4 procent och
Socialdemokraterna fick 22,6 procent. I min värld är det ganska tydliga siffror. Men
det är klart att man kan laborera med dem, bryta ned dem i stadsdelar och så vidare.
President Bartlett har ett replikskifte med Leo när presidenten vill anställa en
republikansk jurist som han hade sett på CSI – så fick vi med det också – vilket Leo
tycker är en extremt dum idé. Leo säger då till presidenten: Men du – vi vann och de
förlorade! Det innebär att de får sitta på den bakre bänken under de närmaste fyra
åren.
Vi vann. Ni förlorade. Ni får sitta på den bakre bänken i fyra år.
Anförande nr 280
P e r O l s s o n (MP): Herr ordförande! Jag vet inte om jag vill ha fler liknelser
med Vita huset. Men jag gillade det den här gången, i alla fall.
Ordförande! Målet måste vara att alla elever går ut grundskolan med godkända
betyg, så klart. Just därför är det viktigt att undervisning i kärnämnen kan ges på fler
språk än svenska. I ämnen som till exempel matematik är det framför allt ett
avancerat språk. Det viktiga är att vi lär oss problemlösningen och det matematiska
tänkandet, och inte språket det lärs ut på. Undervisning fungerar bara om den är helt
begriplig för eleven. Tillsammans med en integrerad modersmålsundervisning kan
undervisning på andra språk i kärnämnen göra att språk inte längre behöver vara
anledningen till att man halkar efter i skolan.
Ordförande! Före sommaren låg 4 000 ansökningar på utbildningsförvaltningen från
skolor gällande extra medel för barn i behov av särskilt stöd. Halvvägs in på
höstterminen 2010 väntade över 1 000 barn fortfarande på besked om ifall deras
skola skulle kunna garantera dem det stöd som de har rätt till. Alla barn har rätt att nå
så långt de bara kan i sin utveckling i skolan. De har rätt att utmanas och uppmuntras
att tänja sina gränser. Men barn är olika, och elever har olika förutsättningar för
lärande och för studier. Miljöpartiet vill se en politik för skolan där alla elever får det
stöd som de behöver.
I Stockholm har vi sedan länge en fantastisk enhet i St Örjans resursskolor där
massor med kompetens för barn som har olika typer av behov av särskilt stöd finns.
2009 försvann 20 tjänster från St Örjans skolor. Nu i höstas lade man ned sju
enheter, och skolorna är stängda för intagning under året.
Jag undrar: Vad är skolborgarrådets vision för St Örjans skolor? Vilken roll ser
skolborgarrådet att dessa skolor ska spela i Stockholm i framtiden?
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Anförande nr 281
Borgarrådet E d h o l m (FP): Herr ordförande! Det socioekonomiska stödet är
drygt 1 miljard – ungefär 1,1 miljard kronor. Den skola som får minst per elev får
ungefär 1 500 kronor per år och elev. Den skola som får mest per elev och år får
ungefär 52 000 kronor. Det är alltså en väldigt stark omfördelning vi gör, och jag
tycker att den är rätt och riktig.
Men det finns också barn som går i skolor som får mycket lite socioekonomiskt stöd
men som själva ändå har stora behov. Det var därför vi valde att ta en lite större del
av det socioekonomiska stödet och se till att man skulle kunna söka det stödet för
barn i behov av särskilt stöd. Det blev fler ansökningar än man hade kunnat vänta.
De kommer att avgöras nu. Nästa år kommer det sannolikt inte alls att bli samma
tillströmning, för då kommer man att veta var gränserna går för vad skolorna ska
betala själva och vad som är rimligt att ta ur potten.
Jag skulle också bara vilja tillägga att vi nu håller på att göra en jättestor utvärdering
av det socioekonomiska stödet. Förhoppningsvis kommer nämnden i början av året
att få förslag till hur man kan förändra det.
Anförande nr 282
P e r O l s s o n (MP): Jag noterar att skolborgarrådet här tar upp det socioekonomiska stödet. Det var inte det jag pratade om, utan jag pratade om de pengar som
finns för barn i behov av särskilt stöd. Det handlar om barn som finns inom Aspergers–autismspektrumet och så vidare. Det socioekonomiska stödet beror ju på
föräldrarnas utbildningsnivå och så vidare. Det är delvis en annan sak.
Jag tycker att det är bra att man halvvägs in i mandatperioden insåg att skolpengen
inte kan täcka allt. Alla barn kan inte kosta lika mycket. Någon måste få kosta lite
mer. Därför har man den särskilda potten, vilket jag tycker är jättebra. Det var bara
synd att man inte upptäckte detta i tid och att man inte kunde hantera ansökningarna i
tid. Men jag är också säker på att varken du eller jag ville att de här barnen skulle
behöva vänta så länge på sitt besked. Jag hoppas att vi har en lösning på detta
framöver så att vi slipper se den här situationen igen.
Jag ser fram emot att få svar om St Görans resursskolor och deras roll vid ett annat
tillfälle.
Anförande nr 283
C e c i l i a B r i n c k (M): Ordförande! Jag ska fortsätta det här med att hålla
med i replikväxlingarna. Jag tycker nämligen att det Per säger om
ämnesundervisning på modersmål är bra. Det finns på många ställen goda
erfarenheter av att jobba på det sättet, och jag tycker absolut att det är någonting som
vi måste fortsätta med, och utveckla.
Detta kan vara en väg in både i svenska språket och i förbättrade ämneskunskaper
där man hoppar över det som för tillfället är det krångligaste och kan gå rakt in för
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att förbättra kvaliteten i undervisningen. Jag tror att det är väldigt bra, och vi har
goda erfarenheter från Stockholm av att detta kan fungera.
Det här blir lite fånigt, men jag håller i alla fall också med om att de långa
väntetiderna är helt oacceptabla. Det är klart att inga barn ska behöva vänta så länge
på att få besked.
Anförande nr 284
P e r O l s s o n (MP): Det är kul att Cecilia också hänger med i skaran som
smickrar och är kompisar. Det var roligt, och jag fick medhåll.
Jag skulle vilja ägna mina 40 sekunders talartid åt att säga att det är jättebra med
kärnämnen på andra språk. Men jag vill också slå ett slag för någonting vi pratar
sällan om. Det handlar om att modersmålsundervisningen blir integrerad i den
vanliga undervisningen och att man har en modersmålslärare som finns med på
samhällsvetenskapslektionen eller naturvetenskapslektionen och kan förklara
centrala begrepp. Läraren kan finnas med i inledningen för att reda ut olika
sammanhang. Det gör att man finns med från början – från starten. Det gör också att
man kan få följa med och lättare klarar av att hantera ämnet och de lektioner som
kommer senare. Detta hoppas jag också att vi kan återkomma till och få en strategi
för i Stockholm.
Anförande nr 285
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Det är våra rektorer som leder de självständiga
skolorna. Det är kunniga, engagerade personer som vill barnens bästa. Jag antar att
de följer forskning och att de följer skollagen där det står att studiehandledning är en
rättighet för de barn som vill ha hjälp i ämnena på sina modersmål och att de barn
som önskar modersmålsundervisning också får detta.
36 procent av Stockholms elever är berättigade till modersmålsundervisning. Men
det är inte alls så många som får det. Det kan handla om attityder från hemmet och
olika andra orsaker. Men jag antar att våra duktiga rektorer sköter sina uppdrag på
bästa sätt, och då måste vi politiker visa ett förtroende för dem och inte gå in och
detaljstyra med pekpinnar hur det ska se ut i klassrummen.
Anförande nr 286
P e r O l s s o n (MP): Jag tycker också att vi ska ha stort förtroende för och höga
förväntningar på våra rektorer. Vi är helt eniga om detta. Men rektorerna behöver
också ha förutsättningar. I Stockholms stad finns det till exempel en
modersmålslärare som undervisar på romani chib – en enda. Det finns otroligt många
barn som skulle behöva modersmålsundervisning just på romani chib. Och det finns
otroligt många dialekter, så det är inte så att bara för att man kan språket kan man
också få undervisning i det. Vi har inte resurserna i Stockholm för detta, till exempel.
Vi kan inte leva upp till dessa lagkrav och vi kan inte garantera alla barn den
undervisning som de behöver.
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Så visst ska vi ha höga förväntningar på rektorerna – absolut! Men staden kan inte
backa undan från sitt ansvar. Det är vi som har ansvaret, och vi måste se till att det
finns förutsättningar för dessa rektorer att garantera sina elever deras rättigheter.
Anförande nr 287
J o h a n n a S j ö (M): Herr ordförande! Fler skolor måste bli bättre på att skapa
en bra miljö för lärande och utveckling. Det handlar om trygghet och studiero, om
god mat i en aptitlig miljö och inte minst om att varje elev måste möta uppgifter och
utmaningar som är avpassade efter dennes förmåga. Det räcker inte att vilja väl i
arbetet mot mobbning och kränkande beteende; metoderna måste också fungera. Här
finns fortfarande mycket metodutveckling att göra.
I detta sammanhang skulle jag vilja lyfta fram samverkan mellan socialtjänsten och
skolan, där vi gör en särskild satsning i budgeten på 25 miljoner. Trygghet är
ingenting som bara kan skapas i skolan av skolledare. Ett exempel på bra samverkan
är det som görs på Östermalm – Fussion. Det står för fräsch, ung, smart, snygg,
intelligent och nykter. Fussion ger information och förebyggande insatser till
samtliga elever och föräldrar i årskurs 7 till 9. På föreläsningarna får ungdomarna
lära sig om hur grupptryck påverkar dem själva och om ungdomars alkoholvanor i
stort. Föräldrarna får samma information, och de får lära sig att tillsammans med
andra föräldrar sätta gränser. För att projektet ska leva vidare i verksamheterna
erbjuds skolorna möjligheten att ta över metoden.
Med en senare alkoholdebut och med tryggare föräldrar och tryggare elever blir
förutsättningarna för trygghet och studiero bättre i skolan. Med förbättrad och
fördjupad samverkan mellan skola och socialtjänst ökar möjligheterna till en trygg
uppväxt och en bra utbildning.
Tillgången på god och näringsrik mat i en miljö som är tilltalande är någonting som
vi vill driva inom äldreomsorgen, i barnomsorgen och i skolan. Näringsrik mat som
klarar kvalitetskrav från både allergiker och hälsoskyddsinspektörer är en viktig
grund för den som ska jobba hårt en hel dag. En lugn och trivsam miljö gör att både
maten och eleverna kommer bättre till sin rätt.
Förskolan och skolan ska rusta sina barn för livet som ansvarstagande och självförsörjande vuxna. För att det ska bli möjligt måste skolan ge uppgifter och utmaningar
som är avpassade till våra unga. Och skolan måste se eleven – inte bara gruppen. En
ökad flexibilitet i tempo och krav måste till där de som kan och vill gå fortare fram
måste få utrymme till det.
Här är det viktigt att lära elever studieteknik. De måste lära sig att de måste
anstränga sig, och att det lönar sig att anstränga sig. Jag satt häromkvällen och talade
med en grupp lärare på Åsö komvux. Någonting alla var eniga om var att dagens
unga behöver mer disciplin och utmaningar som gör att de behöver anstränga sig i
unga år. Annars kommer alltför många att inte klara av de krav som ställs högre upp
i utbildningssystemet och vuxenlivet eftersom de har trott att de kan glida igenom.
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Det är också viktigt att skolbarnsomsorgen finns där, som ett stöd för att uppnå
skolans mål bland annat genom läxläsning. Inte minst finns det mycket att göra för
att lära sig bra studieteknik. Vi satsar 43 miljoner på skolbarnsomsorgen. Duktiga
lärare, kompetenta skolledare och tydligt fokus på lärande och kunskap är också
grundläggande. Men allt hinns inte med på tre minuters talartid. Med denna budget
kommer Stockholms elever att få bättre chanser att klara sig i livet.
Anförande nr 288
Å s a W e s t e r (S): Jag tycker att det är bra att ni vill satsa på tryggheten. Men
du talar också om samverkan mellan socialtjänsten och skolan. En sak att påpeka är
att den har försämrats en hel del sedan skolan flyttades från stadsdelsnämnderna till
utbildningsnämnden. Där kunde man inte längre ha det samlade grepp som man hade
tidigare.
Tryggheten i skolan handlar mycket om personaltätheten. Med era minskade resurser
har personaltätheten under den senaste tiden försämrats i våra skolor. Jag undrar bara
var i er budget resurserna finns till allt annat du beskriver.
Anförande nr 289
J o h a n n a S j ö (M): Till att börja med finns 199,3 miljoner till grundskola och
särskola och 59,8 miljoner till gymnasieskola. Det är ganska mycket pengar.
För att vara lite självkritisk kan jag säga när det gäller stadsdelsnämnder och skola
att allting inte blev bättre när vi flyttade över grundskolan från stadsdelsnämnderna.
Många saker blev bättre, och en del saker blev det inte. Det naturliga mötet mellan
olika professioner som kanske kunde ske på förvaltningen blev inte bättre. Samtidigt
vet vi att en del av mötena inte skedde helt i enlighet med hur sekretesslagen är
skriven.
Det fanns problem med detta redan tidigare. Det är viktigt att vi löser dessa problem
och överbryggar dem, men att det sker så att det följer sekretesslagen och inte
kränker någons integritet på vägen. Men visst finns det problem. På många håll var
det enklare förr, även om det kanske inte alltid skedde på rätt sätt.
Anförande nr 290
I n g e g e r d A k s e l s s o n L e D o u a r o n (MP): Du pratar om flera
viktiga miljöpartifrågor, bland annat skolmaten. Du säger att det handlar om mer
krav och mer disciplin. Det tycker vi i Miljöpartiet också, men vi tror att det grundar
sig på helt andra saker än kontroll. Vi tror mer på moroten än på piskan. Vi tror mer
på att lära sig att det faktiskt är roligt att arbeta – inte för att man ska få ett bra betyg
utan för att det är roligt att lära sig saker.
Själv har jag erfarenhet av att ha varit lärare i många, många år. Jag har sett hur
tokigt det blir när eleverna börjar lära sig för betyg i stället för att de lär sig för att
det är så himla kul. Jag har nämligen jobbat på flera olika stadier. Jag tror att det är
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viktigt att bygga på detta, för annars kommer vi att få vinnare och förlorare. Jag
kommer tillbaka till detta senare.
Anförande nr 291
J o h a n n a S j ö (M): När det gäller skolpolitiken är ni helt klart mitt
favoritoppositionsparti. Jag tycker att ni gör jättemycket bra saker på skolområdet.
Jag håller i mycket med om att det inte är kontroll som i första hand är det som ska
finnas. Men disciplin och studiedisciplin – att lära sig bra studieteknik – är en viktig
sak som faktiskt inte alla lär sig nu. Det har tappats bort lite grann. Man ska lära sig
att det är roligt att arbeta och att det tar lång tid att lära sig en ny sak men att trägen
vinner. Det är jätteviktigt!
Jag är helt med på att morötter är bättre än piskor. Vi kanske kommer att behöva
både och. Men jag tror att det är jätteviktigt att över huvud taget lyfta upp möjligheten att gå framåt och vikten av att man lär sig hur man gör det. Det är jättebra att lära
sig för sin egen skull; det måste man göra. Det var viktigt när jag gick i skolan, och
det är viktigt i dag. Jag hade många kompisar som lärde sig därför att deras föräldrar
ville det. Jag håller helt med om det här. Det är viktigt, och vi ska jobba för det.
Anförande nr 292
K a r i n E h l i n K o l k (S): Ordförande, fullmäktige! Den borgerliga
majoriteten skriver i sin budget: Årets budget innebär en ökad satsning på
skolbarnsomsorgen.
Problemen med skrivningen är två: För det första antyder den att ni har satsat på
skolbarnsomsorgen under tidigare år. För det andra är det inte mycket till satsning i
år heller. Efter pris- och kostnadsökningar är det inte mycket kvar, framför allt inte
när man ska kompensera för tidigare års nedskärningar.
2002 gick det 15,1 barn per årsarbetare i skolbarnsomsorgen. Fyra år senare hade vi
fått ned siffran till 14,5. Nu, ytterligare tre år senare, är siffran uppe i 16,8. Antalet
barn per avdelning visar samma utveckling för de senaste fyra åren. 2006 lämnade vi
över med 34,9 barn per avdelning. 2009 var siffran uppe i 45,3.
Det har varit fyra år av ökade grupper och sänkt kvalitet i fritis. Det säger sig självt
att möjligheten för en bra pedagogisk verksamhet minskar när personalen blir färre
och barnen blir fler. Någonstans vid någon gräns blir det inte omsorg och pedagogik,
utan förvaring.
Man kunde ändå ana lite av självförebråelse i augusti när valprogrammen kom fram
och vallöftena haglade. Bland Moderaternas vallöften hittade man inte mindre än sju
stycken som rörde skolbarnsomsorgen. Hos Folkpartiet var det åtta. Vart tog de
vägen? De lyser tyvärr med sin frånvaro i den budget ni nu lägger fram. Problemet är
att det kräver resurser, och då är det lättare att tala än att faktiskt genomföra.
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Skolbarnsomsorgen är viktig. Det är en jätteviktig del för att ge Stockholms barn
möjlighet att lära sig och utvecklas. Fritis ska vara ett komplement till skolan i att
stödja barnens utveckling. Inte minst är en bra verksamhet viktig för de barn som
behöver extra stöd och för dem har svårt att få stöd hemifrån. Alla barn borde
erbjudas denna möjlighet. I fritidshemmens uppgift ingår att förena omsorg och
omvårdnad i vid mening med en god pedagogisk verksamhet. Tror ni att detta går att
genomföra med allt större barngrupper?
Och nej, vi tror inte att mer pengar löser alla problem. Vi tror att man måste
kombinera mer pengar med en aktiv skolpolitik. Ni gör varken eller.
Bifall till den socialdemokratiska budgetreservationen!
Anförande nr 293
Borgarrådet E d h o l m (FP): Herr ordförande! Vi lägger på lite mer pengar på
skolbarnsomsorgen än på övriga pedagogiska verksamheter. Det gör vi just för att
kunna förbättra kvaliteten i verksamheten. Karin sade på slutet att hon inte trodde att
det handlade om enbart pengar utan även om andra saker för att förbättra kvaliteten.
Men hon lyckades inte säga någonting om vad dessa andra saker skulle kunna
innebära.
Vi fick i utbildningsnämnden för något år sedan en stor rapport om kvaliteten i
skolbarnsomsorgen. Den visar på stora skillnader trots att pengarna är ungefär
desamma. Den stora skillnaden mellan de verksamheter som håller en hög kvalitet
och dem som håller en lägre kvalitet är måttet av integration med den övriga skolan.
Det finns mycket att lära av denna rapport. Jag hoppas att fler skolor läser den och
ändrar i sin verksamhet. Större integration mellan skola och skolbarnsomsorg ger
betydligt högre kvalitet.
Anförande nr 294
K a r i n E h l i n K o l k (S): Vi kan tänka oss en rad sätt att förbättra skolbarnsomsorgen. Vi vill införa pedagogisk läxhjälp. Vi vill öka personaltätheten. Vi vill
överlag öka de pedagogiska inslagen i skolbarnsomsorgen. Vi vill höja andelen
behörig personal. Vi tror att det är viktigt att det ingår både omsorg, omvårdnad och
pedagogik och att man ska knyta samman fritis och skola. Men det nämns inte alls i
den budget ni lägger fram.
Anförande nr 295
C e c i l i a B r i n c k (M): Ordförande! Jag blev lite nyfiken när du först
berättade för oss att ni inte tror att mer pengar löser alla problem, Karin, och sedan
meddelade att det måste kombineras med någonting som du kallar för aktiv
skolpolitik. Jag vill då helt enkelt veta: Vari består den aktiva skolpolitiken?
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Anförande nr 296
K a r i n E h l i n K o l k (S): Min poäng var att man behöver både mer pengar
och en aktiv skolpolitik. Lotta Edholm nämnde i sitt anförande saker som är exempel
på detta. Det är jättebra om man jobbar med och genomför det. Tyvärr visar inte
budgeten något initiativ för att göra detta. Men det är jättebra om man vill utveckla
skolbarnsomsorgen. I övrigt handlar det om att höja andelen behörig personal så att
de kan genomföra en mer pedagogisk verksamhet. Det ska inte bara vara förvaring,
utan vi tror på ett större syfte med skolbarnsomsorgen.
Anförande nr 297
I n g e r S t a r k (V): Ordförande, fullmäktige! Jag skulle vilja prata lite mer om
elevhälsoarbetet, som ska vara förebyggande och systematiskt integreras i hela
skolan. Det innebär att det behövs fler skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och
psykologer. Det Frida tog upp för några inlägg sedan är jätteviktigt. Det handlar om
det som står i skollagen.
Men om vi ska kunna se alla de barn och ungdomar som har problem, både psykiska
och fysiska, och som behöver ganska mycket hjälp av elevhälsovården krävs det att
det finns fler skolsköterskor, till exempel, som de kan gå till och prata med. Det
krävs att det finns kuratorer och psykologer. Det vi absolut säger nej till i
Vänsterpartiet – och antagligen blir ni inte ett dugg förvånande när jag säger det här
– är att lägga ut detta på entreprenad. Vi menar att den här personalen ska finnas på
skolorna.
Även ett aktivt jämställdhetsarbete måste genomsyra all verksamhet i skolan. Det
måste finnas långsiktiga strategier för detta arbete. Jämställdhetspedagoger ska
anställas och ges goda möjligheter att arbeta. De ska användas som spjutspetsar i
jämställdhetsarbetet. Det bör finnas en jämställdhetspedagog på varje skola, från
grundskolan till gymnasiet. Livskunskap är ett mycket viktigt ämne som vi vill se
både på grundskolan och gymnasiet.
Låt oss återvända till den ganska korta diskussion som vi hade om hedersrelaterat
våld och att ganska många barn och ungdomar lever ett hedersrelaterat liv. Det är
viktigt att skolan verkligen uppmärksammar de flickor och pojkar som är utsatta för
begränsningar i sin livsföring på grund av att de lever i familjer från hederskulturer.
Jag tycker att Alliansen har gjort mycket som är bra när det gäller det här. Framför
allt vill jag peka på den kartläggning som har gjorts och som är mycket bra och
användbar. Men det räcker inte. Vi har bra satsningar också i bland annat flera
gymnasieskolor. Det är ett sådant arbete som jag skulle vilja se mer av.
Det står i er budget om en satsning på hedershus. Jag tycker att det är en bra satsning,
men det är trots allt ganska oklart hur den ska genomföras. Jag skulle vilja veta lite
mer om detta. Vi har ju barnhus som fungerar väldigt bra. Det är bara det att det
saknas resurser. Om man ska satsa på hedershus måste det bli bra och då måste det
också tillföras resurser. Jag vet att det kommer att ske ett samarbete med Operation
kvinnofrid, landsting och allt sådant. Det är bra. Men hur mycket resurser satsas?
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Anförande nr 298
F r i d a J o h a n s s o n M e t s o (FP): Jag är glad över att Inger är glad över
att den nya skollagen ser ut som den gör och att vi kommer att jobba med den. Det
replikskifte jag hade med Per gällande indikatorer tror jag ligger som ett bra svar till
det, även om du inte är helt nöjd pengamässigt.
Jag begärde replik därför att jag tycker att det är bra att du tar upp de utsatta
grupperna i skolan. Jag skulle vilja komma med lite av en vädjan till Vänsterpartiet i
de här frågorna. Jag har noterat i er reservation att ni tar upp de gömda barnen och
deras rätt till skolgång, vilket jag tycker är otroligt bra. Det tycker också hela
Alliansen, och hela utbildningsnämnden är alldeles enig om att det är jättebra att
dessa barn ska få gå i skolan.
Ni har skrivit att man ska ha en uppsökande verksamhet för att hitta barnen så att de
kan få gå i skolan. Jag vill understryka hur olyckligt det kan bli när man ger sig ut
och letar efter dem som har goda skäl att hålla sig gömda. Jag håller med dig om att
detta är en rättighet barnen har och att de alltid kommer att må bättre om de får
utbildning. Vi är eniga om detta. Men jag har sett lärare och läkare som har angett
elever. Jag har sett poliser som ligger utanför skolor och väntar tills eleverna går
hem, följer efter dem och sedan utvisar dem och deras föräldrar. Jag ber
Vänsterpartiet: Var lite försiktiga med de här löftena! Det är viktigt med utbildning
för de här barnen, men det är betydligt viktigare att de kan få vara gömda.
Anförande nr 299
I n g e r S t a r k (V): Jag kan inte annat än instämma, Frida. Du har helt rätt i det.
Det är ungefär samma diskussion som man måste ha när det gäller barn som lever
hedersrelaterade liv. Jag har förut diskuterat till exempel skolk. Det är jätteviktigt att
komma åt skolket. Det är viktigt att kontakta föräldrarna. Men när det gäller de här
flickorna och pojkarna kan det vara livsfarligt. Det här är naturligtvis precis samma
diskussion. Jag tar till mig den; det är självklart. Det är viktigt att vi för denna
diskussion, och vi skulle behöva föra den mycket oftare än vi gör.
Anförande nr 300
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Jag har en fråga till Inger. Du pratar om
livskunskap. Vilken kursplan skulle det ämnet ha? Skulle det vara betyg i det ämnet?
Och skulle det finnas behöriga och utbildade lärare?
När det gäller hur uppgifter sköts, det vill säga att skolsköterskor finns på skolan, att
det finns modersmålslärare och hur dessa tas in måste det vara upp till våra kompetenta rektorer. Det viktigaste är att våra rektorer följer skollagen och de intentioner
som utbildningsnämnden har. Sedan har vi en egen skolinspektion som inspekterar.
Vi har jämförservice, som jag har hyllat tidigare i dag, där man kan gå in och titta på
graden av olika indikatorer och vad som finns och inte finns. Skolorna presenterar
sig där.
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Anförande nr 301
I n g e r S t a r k (V): Jag blev lite förvirrad nu. När det gäller livskunskap, om det
ska vara betyg och det ena och det andra är väl det något som professionen klarar av.
Och det är klart att det ska vara behöriga lärare; det är jätteviktigt i ett sådant här
ämne. Du säger ju att professionen ska klara av allt annat, men nu helt plötsligt var
det tydligen inte gångbart.
När det gäller elevhälsovården och att jag inte tycker att den ska läggas ut på
entreprenad är anledningen bland annat att det är viktigt att det på varje skola finns
en skolsköterska anställd som tillhör arbetslaget som finns på skolan. Jag tror att det
är viktigt att det finns en kurator och en psykolog på varje skola också. Därför ska
det inte läggas ut på entreprenad.
Jag tycker att resonemanget om livskunskap blev ganska märkligt, måste jag säga.
Anförande nr 302
E r i k S l o t t n e r (KD): Ordförande! Stockholm satsar mycket på sina skolor.
Skolpengen är hög jämfört med andra kommuner. Enligt en undersökning från
Lärarnas riksförbund går också en stor andel av Stockholms skolpeng till just
undervisning, och en mindre andel till byråkrati. Det är ett väldigt gott betyg, tycker
jag. Att pengen följer eleven ökar rättvisan och valfriheten. Nu ligger makten hos
eleverna och hos föräldrarna. Ingen skola kan ta någon elev för given, utan skolorna
måste ligga i framkant och vara attraktiva för att locka nya elever.
I Aktuellt för någon vecka sedan sändes ett reportage om två pojkar, boende i Järva,
som hade valt en skola på Östermalm. Deras pappa körde in dem varje morgon. I
Aktuellt blev vinkeln negativ, och man sade att så kallade läshuvuden valde skolor
på Östermalm – hur nu journalisten kunde veta att just denna sjuåring var ett
läshuvud. Stämpeln skulle tydligen sättas i reportaget.
Att kunna välja skola är en möjlighet för alla. Stadsdelsarresten är nu ett minne blott,
och ska förhoppningsvis aldrig komma tillbaka. Fristående skolor spelar en viktig
roll för valfriheten. En stor andel elever väljer att gå på en fristående skola. Också
dessa skolor har kommit för att stanna, även om en hel del politiker muttrar
emellanåt. Fortfarande finns det krav här i salen på etableringsstopp. Vi kan se att
fristående skolor många gånger presterar bättre och har nöjdare elever. Det vore helt
fel väg att gå att sätta stopp för dessa skolor.
Nästa höst får vi en ny gymnasieskola. Äntligen lyfts de yrkesförberedande programmen fram. Eleverna som går där får ett erkännande av att deras utbildning och
kunskap är viktig och värdefull. Genom de nya yrkesprogrammen kommer förhoppningsvis avhoppen från gymnasieskolan att minska och färre unga människor att
hamna i utanförskap. Lärlingsprogrammen kan komma att få mycket stor betydelse,
och jag hoppas verkligen att de ska slå väl ut. Även omstuvningen av de individuella
programmen ska förhoppningsvis bidra till att fler klarar gymnasiet och att fler får ett
jobb.
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Vi behöver en skola för alla – både teoretiker och praktiker, både studiemotiverade
och studietrötta. Jag har stora förhoppningar om att de förändringar som nu kommer
att ske nästa höst kommer att vara en mycket viktig pusselbit i detta arbete.
Anförande nr 303
Borgarrådet M o g e r t (S): Erik! Du säger att du hoppas att allt så småningom ska
gå bättre. Men hittills har er tid bidragit till att förstärka problemen, framför allt på
grundskolan där ni har hyvlat ned anslagen till skolan år från år. Ni har urholkat de
socioekonomiska anslagen.
Du sade tidigare i dag att detta inte händer över en natt. Jag köper det, men jag måste
upprepa frågan: När kommer effekterna av er politik att synas? Hittills rasar vi i
mätningarna. Resultaten är nere i det lägsta sedan Björklund styrde staden. Det är en
statistik som möjligen har sina svagheter; det vet jag. Men det är den statistik vi har.
När kommer vi att se resultaten av er politik? Hur länge ska vi vänta?
Anförande nr 304
E r i k S l o t t n e r (KD): Mogert säger att vi hyvlar anslagen till grundskolan.
Jag kan läsa: 3,7 procent plus, 5,1 procent plus året efter och 3,5 plus igen. Sedan ser
man ett litet minustecken – hoppsan! Jaha, det var under Socialdemokraternas tid. Vi
hyvlar inte. Vi har ökat för fjärde året i rad. Detta är det fjärde året jag sitter i
fullmäktige, och vi har hela tiden ökat anslagen till grundskolan.
Du säger att vi urholkar det socioekonomiska tillägget. Under den första budgetdebatten jag hade med dig, Mogert, var du orolig över de låga anslagen i Bromma,
minns jag. Det var en väldig diskussion när vi införde det nya fördelningssystemet. I
mer välbeställda områden fick man för liten skolpeng, sades det. Problemet var
egentligen sällan pengarna i mer socioekonomiskt utsatta områden. Det var inte den
upplevelse jag hade när jag besökte dessa skolor. Det handlade om en större oro för
att det finns elever med särskilda behov även i Bromma och på Östermalm. Vi har
inte minskat det socioekonomiska tillägget, men vi har ökat skolpengen lika mycket
över hela staden under senare år. Nu återställer vi det socioekonomiska tillägget
igen, för nu ser vi att det behövs.
Anförande nr 305
E m m a L i n d q v i s t (S): Ordförande, fullmäktige och alla stockholmare! Ska
vi fortsätta prata om det socioekonomiska stödet? Den senaste mandatperioden har
varit tuff för Stockholms skolor. De budgetpåslag som inte räcker till för att klara av
de ökade kostnaderna för skolorna har satt press på deras ekonomi. Lärartätheten har
minskat i de kommunala skolorna, och andelen elever som klarar
gymnasiebehörighet har minskat. I dag får inte alla elever en likvärdig utbildning i
Stockholm, och det är något som Skolverket tidigare har kritiserat Stockholm för.
Framtidschanserna och möjligheterna att få goda kunskaper avgörs utifrån elevers
bakgrund. Alla elever får inte det stöd eller den stimulans som de behöver, vilket
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innebär att Stockholm faktiskt bryter mot skollagen. Elevers möjlighet att klara
grundskolan är starkt beroende av deras föräldrars bakgrund. Bara 67 procent av
elever i Stockholm vars föräldrar har en förgymnasial utbildning klarar
gymnasiebehörigheten mot 96 procent av de elever som har minst en förälder med
högskoleutbildning. Nästan lika stor är klyftan beroende på svensk eller utländsk
härkomst.
I dag finns en stor spridning i resultaten mellan Stockholms skolor. I vissa skolor i
stadens ytterområden klarar knappt hälften av eleverna Godkänt i kärnämnena
svenska, matte och engelska. Samtidigt klarar 99 eller 100 procent av eleverna detta i
20 skolor i staden. Olika skolor möter olika svåra utmaningar. De behöver olika
mängder resurser för att kunna hantera dem. Därför är det socioekonomiska stödet så
oerhört viktig. Men under den senaste mandatperioden har den borgerliga
majoriteten minskat det med 16 procent. Det är en ganska kraftig nedskärning av det
socioekonomiska stödet.
Detta är allvarligt, för även om man absolut inte löser alla problem i skolan genom
att kasta mer resurser över den innebär dessa minskade resurser mycket sämre
förutsättningar för skolan att klara av sitt uppdrag på ett bra sätt. Det innebär större
klasser. Det innebär att varje elev får mindre uppmärksamhet och det innebär en
större belastning för alla lärare.
Konsekvensen av att sänka skatten med ett par ören innebär i verkligheten en djupt
orättvis politik. Det här visar sig i resultaten hos skolorna. Andelen
gymnasiebehöriga elever minskar i 41 grundskolor i Stockholm. Av de tio skolor
som har störst försämringar ligger samtliga i ytterstaden. Av de samtliga 41 skolor
som tappar resultat ligger 35 i ytterstaden. Ett av de allra tydligaste exemplen är
Rinkebyskolan, som i dag har 12 fler elever men 7,2 färre lärartjänster än 2006.
Samtidigt har andelen gymnasiebehöriga elever minskat från 68 procent till 48
procent under mandatperioden.
Det här är en ojämlik och orättvis fördelningspolitik som får ökad segregation som
konsekvens. Segregeringen mellan Stockholms skolor måste minska. Alla elever har
rätt till en likvärdig utbildning. Därför yrkar jag bifall till den socialdemokratiska
budgetreservationen.
Anförande nr 306
Borgarrådet E d h o l m (FP): Herr ordförande! Då ska vi ta lite siffror. Lärartätheten 2006 var 8,4 lärare på 100 elever. Lärartätheten 2010 var 8,4 lärare på 100 elever.
Lärartätheten i ytterstadsskolorna 2006 var 10,9 lärare på 100 elever. Lärartätheten i
ytterstadsskolorna 2010 var 10,9 lärare på 100 elever. Det är exakt samma siffror i
dag som 2006.
Tittar vi på resultaten mätt i nationella prov har resultaten höjts i tre av de fyra
nationella prov som ges. Betygen har sänkts något – det är helt sant. Då finns det en
del människor som möjligen kan tro att det beror på betygsinflation och att ett antal

Yttranden 2010-11-25 § 3

178

av Stockholms stads skolor nu, till exempel Akallaskolan, har börjat ta itu med detta.
Att ge godkänt till elever som inte har godkända resultat är bara att luras.
Anförande nr 307
E m m a L i n d q v i s t (S): Absolut – det är viktigt att man sätter rättvisa betyg
och att man inte ger betyg till någon som inte klarar av att uppnå målen. Däremot ser
jag inte hur man ska klara av att uppnå målen lättare i en skola om den skolan ges
mindre resurser. Om det är så att ytterstadsskolorna, som det nu är, fortfarande visar
upp sämre resultat än innerstadsskolorna, hur kommer det sig då att de i relation till
innerstadsskolorna nu får mindre resurser? Tycker du att det är okej att man fördelar
om pengar från ytterstadsskolor till innerstadsskolor där man har lägre resultat?
Anförande nr 308
C e c i l i a B r i n c k (M): Vi brukar inte ställa frågor i kontrarepliker, för man
kan inte besvara dem.
Det som händer när skolor tappar elever är att de också förlorar pengar. Det är den
fullständigt oundvikliga konsekvensen av ett system där skolorna är finansierade
med skolpeng, vilket ni socialdemokrater är för, såvitt jag förstår. Därför blir jag lite
nyfiken på hur ni tycker att systemet borde vara utformat med bibehållen skolpeng
för att den effekten inte skulle uppstå. Den enda konsekvens jag kan se av ditt
resonemang är att detta inte ska få hända. Vi omfördelar inga pengar från
ytterstadsskolor till innerstadsskolor. Det som kan hända är att eleverna flyttar på sig,
och då följer pengarna med dem.
Anförande nr 309
E m m a L i n d q v i s t (S): Rinkebyskolan, som jag tidigare tog som exempel,
har fått fler elever och färre lärare än den hade 2006. Det finns även exempel på
skolor där det är det motsatta, som du tar upp.
Du säger att man inte flyttar pengar från ytterstaden till innerstaden. Om det enda
som man har räknat upp under mandatperioden är den allmänna skolpengen, som alla
elever får lika stor del av, kommer relationen mellan vad ytterstadsskolorna och
innerstadsskolorna får i resurser att förändras. Man har valt att inte satsa, när man nu
har minskat det socioekonomiska stödet med 16 procent, och det har minskat
resurserna till ytterstadsskolorna, de skolor där eleverna har lägst resultat, där
elevernas föräldrar har lägre utbildningsnivå, har det sämre ställt socioekonomiskt
och har utländsk härkomst.
Anförande nr 310
E r i k S l o t t n e r (KD): Fru ordförande! När Emma går upp och börjar prata
låter det väldigt bra. Jag håller med om bilden att ett socioekonomiskt tillägg är
viktigt och att elever med invandrarbakgrund får mer pengar än svenskfödda elever
därför att vi vet att de många gånger har ett större behov. Därför ger vi också ett
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socioekonomiskt tillägg med en kraftig omfördelning till just elever i behov av
särskilt stöd. Men det följer eleverna. Det är det nya, och det är också det som är det
rättvisa.
Sedan ska vi komma ihåg att det skiljer oerhört mycket mellan skolor också i dessa
områden som vi pratar om. Det visar att det inte bara är pengar, utan det handlar
också om ledning och arbetsmetoder eftersom det skiljer väldigt mycket. Det var
därför jag sade i mitt inledningsanförande att det är viktigt att skolor med sämre
resultat lär sig av skolor med bättre resultat.
Sedan kan jag inte låta bli att kommentera skatterna. Om vi har en skattesats på
17:48 klarar sig inga skolor, och då är det orättvisa och går ut över stockholmarna.
En skattesats på 18:08 är den optimala skattesatsen, som gör att Stockholms barn och
unga mår bra. Jag tycker att det är en väldigt överdriven argumentation.
Anförande nr 311
E m m a L i n d q v i s t (S): Jag tycker att det är att nonchalera de problem som
finns att säga att en förändring i skattesatsen inte skulle påverka Stockholms skolor,
Stockholms ekonomi och de välfärdstjänster som Stockholm faktiskt utför. Det är
självklart att vad man kan få ut av den välfärd vi har handlar om hur mycket pengar
man har att fördela. Jag tycker att det är cyniskt att säga det om skolorna.
Det handlar om att av 41 skolor som har en mindre andel gymnasiebehöriga ligger 35
i ytterstaden. De handlar om de skolor som har fått försämringar i det socioekonomiska stödet, och det kan inte heller vi förneka.
Anförande nr 312
H e l e n T ö r n q v i s t (C): Det är väldigt lätt att tro att det hänger ihop med
resurser och att resurser är det viktigaste. Men det finns egentligen inga undersökningar som visar det, utan snarare tvärtom – det handlar om hur man jobbar.
Framgångsfaktorerna är en stark, medveten och tydlig ledning med klara mål, att
man har lärare som är kunniga och engagerade och som jobbar på en relation med
eleven och hela tiden ihop med stoffet och målen, det man ska lära sig. Men det är
också en tydlig kunskapsuppföljning.
Där blev jag väldigt glad när jag läste Socialdemokraternas budget, för vad jag
förstod är det här en framgång i synen på skolorna. Ni skriver: Uppföljning av
elevernas kunskapsutveckling är viktig och borde vara självklar. Det är den dock
inte, och därför behöver arbetet med utförliga omdömen från första klass utvecklas
och garanteras. Omdömena ska på ett tydligt och konkret sätt beskriva elevens
utveckling i förhållande till kunskapsmålen, och så vidare.
Det är en framgång, för förut tyckte ni att det här var någon form av betyg och att
man inte skulle peka ut eleverna.
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Anförande nr 313
E m m a L i n d q v i s t (S): Jag håller absolut med om att det är jätteviktigt att
man ser alla elever och lyfter fram goda exempel. Men om man tittar på den
tillgängliga skolforskning som finns, enligt en sammanställning av Skolverket som
gjordes 2009, visar den samtidigt att de tillgängliga resurser som finns spelar en
särskilt stor roll just för kunskapsinhämtningen hos barn med utländsk bakgrund eller
som är missgynnade vad gäller socioekonomi eller utbildningsnivå hos föräldrarna.
Man kan gå in på Skolverkets hemsida och titta på det efter debatten.
Anförande nr 314
Borgarrådet E d h o l m (FP): Fru ordförande, fullmäktige! En av de största
förändringarna i gymnasiereformen är uppvärderingen av yrkesutbildningarna. När
den förra gymnasiereformen sjösattes innebar det en kraftig försämring av yrkesutbildningarna. Trots att utbildningarna förlängdes från två till tre år ökade inte antalet
timmar i karaktärsämnena, det vill säga de ämnen som är specifika för just den
utbildningen. I stället teoretiserades utbildningarna kraftigt. Resultaten lät inte vänta
på sig. Mängder av ungdomar hoppade av gymnasieskolan eller gick ut med
ofullständiga betyg.
De långsiktiga följdverkningarna ser vi nu. Inom många hantverksyrken är det en
skriande brist på arbetskraft. När jag för några veckor sedan delade ut gesäll- och
mästarbrev här i Stadshuset fick jag höra att det i dag är betydligt färre gesäller och
mästare än tidigare. Dagens gymnasieutbildning har alltså inneburit färre jobb för
unga men också sämre möjligheter att anlita professionell arbetskraft när det behövs.
Nu förändras den här politiken. De yrkesinriktade programmen blir något mindre
teoritunga till förmån för det yrkesspecifika. Samtidigt införs en rättighet för alla
elever att läsa in högskolebehörigheten under gymnasietiden eller efter. Lärlingsprogram inrättas också för de elever som vill få en större del av sin utbildning förlagd
till en arbetsplats.
Jag vet att Socialdemokraterna avskyr den här utvecklingen. Av någon obegriplig
anledning tror partiet att samhället skulle bli bättre om alla blev akademiker.
Utbildning är förvisso viktigt, men yrkesutbildningar är också viktiga för att ett
samhälle ska fungera. Som tur är finns det socialdemokrater som bejakar den nya
gymnasieskolan. LO har varit starkt pådrivande för att återinföra
lärlingsutbildningar. Så sent som häromdagen beslutade sig också IF Metall för att gå
med på något lägre löner för yngre arbetskraft som samtidigt får utbildning. Jag tror
att det är rätt väg att gå. Självfallet ska en äldre, mer utbildad person ha bättre betalt
än en yngre som inte har samma utbildning och erfarenhet.
Att satsa på hantverksutbildningar i en region som skriker efter duktiga hantverkare
är smart. Här finns en stark efterfrågan på denna typ av tjänster. Socialdemokraterna
uppmärksammade själva den här efterfrågan i sitt beramade utspel om butler i
tunnelbanan. Jag hoppas att Socialdemokraterna nu förstår att om man verkligen vill
möta denna efterfrågan krävs det ungdomar som vill utbilda sig inom tjänstesektorn.
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Anförande nr 315
M a t t i a s E r i c s o n (V): Hej Lotta! Det här med att göra alla till akademiker
– det låter lite lustigt när du säger så. Det är inte så att vi vill att alla ska vara
akademiker. Så är det faktiskt inte. Nu var det i och för sig sossarna du nämnde, men
jag tror att du säkert tänker på oss i Vänsterpartiet också,
Det vi vill är att alla ska ha möjlighet att bli akademiker om de ändrar sig senare i
livet. Vi tycker att det är mycket begärt att kräva att de som är 15–16 år ska
bestämma sig redan då. Man kanske är jätteskolträtt och tänker att man aldrig
någonsin ska sätta sin fot i skolan igen. ”Jag måste gå ut gymnasiet, men jag tänker
fan inte plugga vidare.” Ursäkta språket, men jag citerade en student som är trött.
När han har gått sin lärlingsutbildning och varit ute och jobbat några år kanske han
känner att det inte var så dumt att plugga och att han vill ha en högre utbildning. Då
är det väldigt bra om lärlingsutbildningarna är akademiskt grundande.
Anförande nr 316
Borgarrådet E d h o l m (FP): Detta är fantastiskt, Mattias Ericson! Det är precis det
som den nya lärlingsutbildningen och yrkesutbildningen innebär, nämligen att
eleverna själva får välja hur mycket teoriinnehåll de vill ha. Och om de är så
skoltrötta som din kompis är har man rätt att läsa in detta efter gymnasieskolan.
Det som den nuvarande gymnasieutbildningen leder till är att mängder av elever
hoppar av, inte för att de tycker att de praktiska inslagen är för tråkiga eller att de
inte lär sig något, utan för att de teoretiska inslagen är så tråkiga och att man är trött
på skolan. De nya lärlings- och yrkesutbildningarna innebär större chanser för elever
att ta igen kunskaper efteråt, och det gynnar särskilt dem som har varit väldigt
skoltrötta.
Anförande nr 317
Borgarrådet M o g e r t (S): Jag hade inte tänkt gå upp nu eftersom det har varit
mest rikspolitik, och det är ju rikspolitik som vi inte är överens om och inte behöver
tjafsa om. Jag kan bara konstatera att jag tycker att det är väldigt tråkigt.
Jag är den förste i en familj som består mestadels av hantverkare som har fått
möjlighet att sätta sin fot på ett universitet eller en högskola. Det ni nu gör är att
vrida klockan långt tillbaka, och det är väldigt långt bort från ett liberalt
bildningsideal. Jag tror att historiens dom kommer att falla hårt över det ni gör.
Anförande nr 318
Borgarrådet E d h o l m (FP): LO är en kraftig förespråkare för de nya lärlingsutbildningarna. En bakgrund till det är naturligtvis att man har sett att det är så många
ungdomar som hoppar av dagens yrkesutbildningar, inte för att de tycker att det
praktiska innehållet i dem är för dåligt utan för att de är väldigt skoltrötta. Då är det
väldigt viktigt att hela tiden skapa nya chanser att komma igen. Antingen läser man
in det teoretiska under gymnasietiden om man vill det, eller också får man möjlighet
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att göra det på komvux senare i livet. På det sättet tror jag att vi skapar
yrkesutbildningar som leder till att vi får fler snickare, målare och andra
hantverksyrken här i Stockholmsregionen.
Anförande nr 319
P e r O l s s o n (MP): Tillbaka till Stockholm. När betygen höjs beror det på ens
egen politik. När betygen inte höjs beror det på att ens egen politik har lyckats
komma till rätta med glädjebetygen. Nu vill jag inte beskylla bara dig för det, för så
tycker jag ofta att det låter från alla håll.
Jag tyckte tidigare att jag hörde från dig, Lotta, och från andra i Alliansen att den
socioekonomiska pengen var till för barn som har behov av särskilt stöd. Den
socioekonomiska pengen är till för att kompensera för att föräldrar har olika
utbildningsnivåer eller för att man har kommit sent till Sverige. Det särskilda stödet
är till för barn som har en diagnos, inom Aspergerspektrumet och så vidare. Men jag
hoppas att det var ett missförstånd.
Sedan tänkte jag upprepa min fråga om din vision om S:t Örjans resursskolor. Här
har vi en nyckelkompetens, en jättestark kompetens i Stockholm som vi har haft
jättelänge. Nu har de 20 tjänster borta 2009, 7 enheter nedlagda hösten 2010 och
stängt för intagning under året. Jag vill veta: Vad är din vision för S:t Örjans
resursskola?
Anförande nr 320
Borgarrådet E d h o l m (FP): Fru ordförande! S:t Örjans resursskola är inte en
skola man väljer, utan det är en skola som elever placeras i. Det är rektorerna på den
ordinarie skolan som bestämmer om den placeringen. Efterfrågan har på senare år
minskat, bland annat mot bakgrund av att det i dag finns fler alternativ än när S:t
Örjan en gång i tiden startades.
När det gäller det socioekonomiska stödet hade vi tidigare olika påsar för detta. Vi
hade en modersmålspeng, en svenska 2-peng och en peng till barn i behov av särskilt
stöd. Sedan slog man ihop alla de här och fick det system som vi har i dag. Det
systemet har inte jag hittat på, utan det har funnits ganska länge. Av det tar vi en del
och lägger i en särskild pott som skolorna kan söka. Det var det du var inne på
tidigare, att där har det varit alldeles för långa köer. Jag hoppas att de snart är
avhjälpta.
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R VIII KULTUR- OCH FASTIGHETSROTELN
Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stockholms Stadsteater
AB, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Verksamhet för barn
och ungdom
Punkt 9, 30, 4)
Anförande nr 321
Borgarrådet S j ö s t e d t (FP): Kära kvällströtta fullmäktige! Låt oss prata kultur!
Jag tillhör dem som tycker att konsten är viktig, och därför tycker jag att kulturpolitiken är viktig. Därför har jag valt att vara kulturpolitiker. Jag brukar ofta tala om mina
erfarenheter från att jobba med bistånd hur diktaturer ser på kulturen och att det är
därför man förstår kulturens kraft. Nu räcker det med att se oss om i Sverige. Vi har
ett nytt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, som genast utmålade kulturen som ett av
huvudmålen för sina angrepp. Därför är det extra viktigt att prata om detta ämne i
dag.
Vid sidan av skolan är kulturen ett av de allra viktigaste områdena för att människor
ska kunna ta makten över sina egna liv. Men det kräver att det kulturliv som vi
erbjuder unga människor är av högsta kvalitet.
När jag växte upp erbjöds jag en möjlighet att träffa människor som inte tyckte att
det var nog att jag stod och shakade till Cool Candys framför en spegel utan sade: Du
ska öva på positionerna, både ettan, tvåan, trean, fyran och femman, för att bli en bra
dansör. Jag mötte en människa som sade att det inte var nog att spela Spanien är ett
land på blockflöjten, utan han hade en klarinett och ledde mig in på att kunna spela
Mozarts klarinettkonsert. Jag mötte bibliotekarier som sade: Stanna inte vid De tre
musketörerna! Gå vidare och läs Kapuściński! Då gjorde jag det. Det gav mig en
insikt i en ny värld som jag aldrig någonsin hade mött om jag inte hade träffat dessa
människor. Det var människor som tyckte att det inte var nog att ägna sig åt det som
hade en ganska låg kvalitet utan att man måste höja ambitionerna. Och det gjorde det
för mig. Och det ledde till mitt politiska engagemang.
Det här måste vi ha även i dag. Därför duger det inte att vi i Stockholm ska ha
bibliotek där inte alla är välkomna. Det duger inte att ha en kulturskola som inte kan
ta in fler elever. Det duger inte att från oppositionen prata om kreativa näringar men
inte prata om tillväxt inom konsten och att den måste växa. Det finns ett obehagligt
von oben-perspektiv inom kulturpolitiken som stör mig oerhört. Det handlar mycket
om att kulturpolitiken är till för dem som är inne i den, inte för dem som vill in, om
att det smala inte kan nå fler och att de som får offentligt stöd är lite finare än de som
inte får det.
Vår politik handlar mycket medvetet om att vända på detta. Det är hög tid att inse att
det inte finns någon motsats mellan hög kvalitet och stor publik och ett starkt
deltagande. Det är precis tvärtom. De fria teaterscenerna blir inte kommersiella bara
för att de får bonus om de når några fler. Fråga Moment och Tribunalen får ni se! På
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biblioteken är det inte så att medborgarna lånar bara deckare för att det blir lättillgängligt. Nej, de står i kö för att låna Augustpristagaren Sigrid Combüchen. Och på
Stadsteatern är det inte så att folk bara går och ser det som är allra mest lättuggat och
lättillgängligt. Nej, där står folk i kö för att se en föreställning som Sex roller söker
en författare. Det är en föreställning ur Aristoteles formlära. Förstår ni det? Detta är
en del av det som folk vill ha. Folk vill ha hög kvalitet. Folk är inte korkade.
Den här budgeten fortsätter på den politiska linje där vi betonar att det är viktigt med
hög kvalitet och stor tillgänglighet. Tillväxt i kultursektorn når man genom att nå
fler. Därför har vi kulturbonusen. Utställningsverksamheten i våra olika institutioner
får mer pengar med fri entré som följd, vilket också når fler. Stadsteatern får ett
kraftigt påslag eftersom Stadsteatern visar att det är möjligt att förena något som
många människor uppskattar men som också är väldigt speciellt och som ger ett stort
intryck. Biblioteken får fortsatt mer resurser därför att det är där som man kan nå de
nya bildningssträvandena, som man gjorde i början på 1900-talet. Det ska man kunna
göra på biblioteken i dag också. Vi ser över verksamhetsstöden så att fler kan komma
in.
Fokus i denna budget, mina vänner, är på det som är allra viktigast. Det viktigaste för
kulturen och konsten är de som vill in, de som knackar på, de som vill göra
bildningsresan. Det är dem vi ska titta på, inte på dem som redan är där.
Anförande nr 322
C e c i l i a B r i n c k (M): Ordförande, fullmäktige! Kulturlivet i Stockholm är
en fantastisk blandning av allting, av spets och bredd, stort och smått, brett och
smalt. Det finns någonting för alla – alla hittar något. Utbudet är dessutom så
omfattande och så tillgängligt att man om man är intresserad utan bekymmer kan
fylla hela sitt liv med sitt kulturella intresse. Det är bra – så ska det vara och så ska
det fortsätta att vara. Därför för vi en aktiv kulturpolitik som syftar till att stimulera
breda samarbeten, mångfald, kvalitet och valfrihet.
Kulturnämndens uppgift är inte bara att bevara och förmedla stadens kulturhistoriska
värden – det är också en viktig uppgift – utan också att stimulera till nysatsningar,
konstnärlig förnyelse och kvalitetsarbete. Vi menar att vi gör det bäst dels genom att
fokusera på våra kärnuppgifter, dels genom att utveckla stödformer för det fria
kulturlivet som fungerar för att stimulera deras kreativitet. Kultur binder samman
människor. Genom den gemensamma berättelsen kan vi formulera en historia om hur
vår värld är konstruerad. Vi vill vara med och bidra till det.
Men det betyder inte – och det är väl detta som är den riktigt viktiga kulturpolitiska
skiljelinjen – att det nödvändigtvis är vi politiker som är bäst lämpade att formulera
den berättelsen, eller ens formulera villkoren för den. Jag är medveten om att detta är
en svår insikt för många av oss, men jag säger det nu så får ni falla medvetslösa
bakåt eller göra vad vi vill. Vi vet nämligen inte nödvändigtvis bättre än andra vad
som är bra för dem. Det kan strida lite grann mot vår affärsidé om att vara politiker,
men jag tror att ju förr vi inser att det är så, desto lättare blir resten av vår politiska
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tillvaro. Vi är inte utrustade med större förstånd eller större klokskap än andra
människor, åtminstone inte alla av oss, åtminstone inte hela tiden.
Oppositionen tycker alltid att kulturpolitik är ett spännande område att leka flotta
Viktor med andra människors pengar i. Det är kul att vara generös. Det som är kul
för stunden ska få mer pengar. Allt annat ska också få mer pengar. Prioritering är för
fegisar. Kassakistan är fullständigt bottenlös. Man vill heller aldrig riktigt erkänna att
kulturlivet i Stockholm består av väldigt många saker som existerar helt utan att vi
har varit inblandade någonstans. Det köps böcker, gås på bio och konserter, och det
dansas, spelas, sjungs och målas, utan att det någonsin har fattats ett enda politiskt
beslut om det. Det tycker vi är bra – mer sådant!
Men vi har ett stort ansvar som en viktig kulturpolitisk aktör. Vi ska fortsätta att
arbeta med kultur för barn och unga. Vi vill ha bibliotek där folk vill ha dem, och de
ska vara öppna på tider när folk kan gå. Vi vill utveckla Stadsteatern, Stockholms
konst, Kulturskolan, Kulturhuset, våra museer och arbetet med att utveckla formerna
för att stödja det fria kulturlivet, incitamentsstrukturen för det fria kulturlivet, för att
ytterligare stärka kraften och självständigheten. Det är mångfald, kvalitet och
valfrihet som är ledorden i Stockholmsalliansens kulturpolitik, och vårt ansvar är att
fortsätta att erbjuda stockholmarna detta.
Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 323
Borgarrådet M o g e r t (S): Ordförande, fullmäktige! Om jag räknar rätt är det här
min sjunde kulturbudgetdebatt, och jag tror att jag har använt alla de andra till att tala
om vikten och nödvändigheten av allas tillgång till kulturen. Jag måste tyvärr medge
att även om vissa tror att det är flugor som gäller tänker jag prata om ungefär samma
sak denna gång också. Det är inriktningen på vår budget och, vill jag påstå, inriktningen på all modern kulturpolitik som är av intresse.
Kulturen har inte bara ett starkt egenvärde. Den är inte bara ett socialt kitt, ett
samhällets samtal eller en skapande process. Den är inte bara en spegel av samhället
eller en hammare att forma det med. Kulturen är inte bara allvar, utan den är också
jäkligt rolig. Nu vet jag – det kan man ju ana av budgettabellen om inte annat – att
det sitter en och annan i konsulthögern här som tänker ”aha, det var precis som jag
trodde – de har roligt också” och som nog misstänker att den där kulturen kanske
rent av är en lyx. Till er vill jag säga: Ni har alldeles rätt! Kulturen är en lyx. Den är,
för att citera Bertolt Brecht, ”den lyx vi människor behöver för att leva”.
Men, ordförande, fullmäktige, kulturen är mer än så. För att citera den danske
författaren Klaus Rifbjerg, en av dem som kanoniserades i vårt grannland: ”Kultur är
inte en snuttefilt eller ett gipsförband att staga upp dinglande lemmar med. Kultur är
bensin och eld i baken, att inte kunna sitta stilla utan hela tiden flytta sig.”
Sådan är kulturen. Och därför måste den vara tillgänglig för alla.
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Men jag ska väl också tacka er i borgerligheten i Stockholm för att ni visat att
kulturpolitiken kan vara någonting annat. Den kan vara en smula platt och innehållslös, andefattig och tvådimensionell, ganska tråkig och visionslös. Här är ett
budgetförslag en installation, en provokation och en hyllning till tristessen, där det
enda riktigt spännande är att diskutera hur många bibliotekarier som får sparken i år,
hur många kulturskolepedagoger som får gå och hur mycket mer man kan skära på
våra institutioner.
Bifall till den socialdemokratiska reservationen!
Anförande nr 324
M a t s B e r g l u n d (MP): Fru ordförande, fullmäktigeledamöter! Vårterminen
2008 steg siffran över antalet barn som slutade i Kulturskolan med över 20 procent
jämfört med tidigare år. Det var alarmerande siffror, och så småningom kom en
rapport som talade om varför. Vi visste det nog redan innan, för vi hade alla sett den
mejlflod som strömmade in med brev från elever som inte kunde få spela Mozarts
klarinettkonsert, från föräldrar och pedagoger som talade om att det var just
avgiftshöjningen men också att lärarna hade fått sluta och kurser lagts ned på grund
av de sänkta resurserna som kom direkt efter det borgerliga maktövertagandet och
som har fortsatt i varje budget sedan 2007.
Årets budget är inget undantag. Utebliven pris- och lönekompensation kommer att
leda till ytterligare åtstramningar, färre pedagoger och färre elever. Men nu räknas
inte längre antalet elever. I det borgerliga nyspråket används begreppet elevplatser,
för då kan man dubbelräkna samma Östermalmsunge som går två kortkurser i stället
för en helterminskurs. Varför säger jag då Östermalm? Jo, där har antalet elevplatser
ökat. Mönstret gäller för hela innerstaden. Det är samma sak på Kungsholmen,
Norrmalm och Södermalm men också de välbeställda områdena Bromma och Älvsjö.
I de här stadsdelarna deltar 9, 10 och upp till 14 procent av alla barn och unga i
Kulturskolans kurser. Och det är jättebra. Men i Skärholmen är det bara hälften så
många, 6 ½ procent, i Spånga-Tensta 7,3 procent och i Rinkeby-Kista 4 ½ procent.
Det var därför som vi hade den uppsökande verksamheten på Kulturskolan, i skolan,
med baslag, projekt som Attack, Grimstaskolans projekt, pröva på-verksamhet och så
vidare.
I Miljöpartiets Sverige ska alla barn ha rätt att ägna sig åt en kulturverksamhet. Det
är också vad som är förenligt med FN:s barnkonvention om barnens rätt som vi vill
upphöja till lag. Miljöpartiet avsätter 10 miljoner kronor för att stärka Kulturskolan
och ytterligare 4 miljoner för att sänka avgifterna till samma nivåer som de var 2006.
Det här ingår i Miljöpartiets satsning på barn och unga. Där vill vi också ha fler
mötesplatser, mer kultur för unga ute i stadsdelarna. Det kan vara lokala kulturhus,
fritidsgårdar, replokaler och så vidare. Många sådana här miljöer försvann under
förra mandatperioden, och vi avsätter 14 miljoner i vår budget för att rätta till det.
Tumultet i tunnelbanebiblioteket i Bredäng visar till exempel att det behövs fler och
inte färre mötesplatser för unga.
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Bland Miljöpartiets satsningar i budgeten för 2011 finns också en stärkt kulturmiljöavdelning. Det är jätteviktigt att Stadsmuseet är med i den snabba expansion av
Stockholm som sker nu när det ska byggas 15 000 nya bostäder. Stadsmuseet måste
in tidigt i planprocesserna. Vi vill stärka föreningslivet och närdemokratin dels med
ett breddat kulturstöd, dels genom att rusta upp våra samlingslokaler. Vi satsar 3
miljoner på filmen, och vi vill säkra Unga Klaras ekonomi och fortsatta verksamhet.
Bifall till Miljöpartiets reservation!
Anförande nr 325
A n n M a r i E n g e l (V): Ordförande, fullmäktige, stockholmare! Runt om i
Europa växer det nu fram nationalistiska och främlingsfientliga partier, och i precis
samma takt skär man ned i kulturbudgetarna, ganska brutalt på många håll. Det
hänger naturligtvis ihop. Kultur är en del av demokratin och bidrar till att skapa ett
öppet och tolerant samhälle. Även i vårt land finns det nu populistiska krafter som
angriper kulturen både för att vara elitistisk och för att vara radikal. I sådana tider är
det extra viktigt att vi satsar på kulturen, att vi värnar om de värden som är omistliga
och som inte går att mäta i pengar, att vi välkomnar alla kulturer och alla kulturarbetare.
Vi är stolta över Stockholms kulturliv, men vi kan konstatera att det fortfarande är
kulturarbetarna själva som är huvudsponsorer till kulturen och att det fortfarande är
väldigt många stockholmare som inte har en självklar väg till kulturupplevelserna.
Här är steget från den borgerliga retoriken, som Madeleine drog nyss, till praktiken
väldigt stort, precis som gapet mellan människor med olika levnadsvillkor växer i
staden. Vi vet att under er tid har kulturbudgeten skurits ned varje år, och nästa år
blir det så igen. Dels gör man några direkta besparingar, dels försöker man med lite
trolleritrick få oss att tro att man kan spara på central administration och att färre ska
bli sjuka. Man skär direkt ned nästan 18 miljoner, och sedan har man utebliven prisoch lönekompensation. Det är alltså nästan 36 miljoner mindre kultur. Samtidigt gör
man en satsning på bibliotek, vilket är bra – men den är redan intecknad, såvitt jag
förstår – och en satsning på utställning som jag inte riktigt vet vad det är. Det får du
gärna berätta, Madeleine. Det finns inga satsningar på kultur eller barn- och
ungdomsverksamhet i stadsdelarna, bara minussiffror. Ordet fritidsgård nämns inte
ens.
Vi satsar från Vänstern däremot sammanlagt nästan 123 miljoner: 56 miljoner till
kulturnämnden, 24 till kultur i stadsdelarna och 35 i investeringar för ett nytt
kulturcentrum på Järva, 3 miljoner till Stadsarkivet, och Stadsteatern får ytterligare 5
miljoner för Parkteatern, alltså 225. Det är inte så att vår kasskista är bottenlös, men
vi prioriterar annorlunda än vad ni gör.
Vänstern vill att Stockholm ska präglas av mer kultur och mindre kommers. Då
behövs det förstås pengar, men det behövs också en annan politisk inriktning som
handlar om att skapa mer kultur i förorten, anställa kultursamordnare, skapa
kulturhus för barn och unga. Vi vill på sikt ha en avgiftsfri kulturskola, och till att
börja med måste avgiften sänkas. Det fria kulturlivet måste få möjlighet att överleva.
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Vi vill öppna upp den stängda scenen Kilen i Kulturhuset som en fri scen. Vi vill ha
ett nytt hyressättningssystem så att staden slutar leka marknad med sig själv. Vi vill
ha bort nolltoleransen mot affischering och graffiti. Vi vill ha en öppen stad, och det
ska finnas plats för kultur och mer plats för alla de värden som präglar kulturen.
Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation.
Anförande nr 326
J o n a s N a d d e b o (C): Ordförande, fullmäktige! Vi som politiker tror oss ofta
ha svaren på de flesta frågor, men vad som är fin kultur eller mindre fin kultur har vi
som politiker inte svaret på, och det vill jag inte heller att vi ska ha. En sak som vi i
den här salen kan vara eniga om är att vi vill att fler ska få ta del av den kultur som vi
har i staden. Där utgör Parkteatern ett bra exempel på verksamhet som når många
fler människor än de som vanligtvis rör sig i teaterns salonger. Vi vill att fler ska få
möjlighet att ta del av kulturen. Vi vill helt enkelt ha mer kultur för pengarna. För att
det som vi kallar det fria kulturlivet också fortsättningsvis ska kunna vara fritt är det
viktigt att stadens stöd till verksamheten bidrar till att göra den mer självständig. Då
måste stödet främja ökade egenintäkter.
För att kulturen ska kunna göra verkan måste den delas med andra. Genom att forma
ett kulturstöd på detta sätt leder det till att fler får ta del av kulturen, och det blir helt
enkelt mer kultur för pengarna.
Centerpartiet är ett parti som uppmuntrar företagande i alla former, och därför vill vi
också vara garanten för att kommens stöd till kulturlivet inte ska utformas så att det
missgynnar kulturföretagandet i staden. Det skulle vara improduktivt, och det skulle
leda till att mindre kultur utövades och att vi fick mindre kultur för pengarna.
Det är många med mig som har glatt sig åt biblioteket på Östermalms tunnelbanestation. Det är ett exempel på att bibliotek inte bara behöver förknippas med damm och
gamla böcker. Bibliotek kan också vara en modern mötesplats som möter dagens
medborgares behov. En moderniserad biblioteksstruktur med ökad tillgänglighet ger
också mer kultur för pengarna.
Ordförande! Jag vet att jag nu kommer att ådra mig oppositionens öron och intresse,
men: Att kulturnämnden arbetar med att öka sponsringens inslag i kulturen tycker vi
är mycket positivt. Idrotten, som är en närstående verksamhet till kulturen, klarar det
här på ett mycket bra sätt. Jag är övertygad om att Stadsteaterns uppsättning av I
väntan på Godot inte blir sämre för att biljettpriset är sponsrat med 10 kronor. Det är
väl ingen här som upplever Marcus Hellners OS-guld som mindre värt för att
sändningen sponsrades av Vattenfall eller för att Crafts varumärke syns på Hellners
kläder? Nej, fram för mer sponsring till kulturen! Det ger också mer kultur för
pengarna.
Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Anförande nr 327
E r i k a J o s b r a n t (KD): Det här är mitt första fullmäktigesammanträde i
denna sal. Jag är här för att prata om kultur, precis som de andra – och många kloka
ord har sagts i denna fråga. Jag började min unga politiska bana som kulturpolitiker i
Luleå, och när jag hör Roger Mogert prata om kulturen i Stockholmsområdet som en
kall natt i Nikkaluokta med dagens politiska klimat kan jag säga att det för mig som
tidigare norrbottning känns mer som en dag i Rio när jag kommer hit, med mycket
trevliga saker.
Kulturen behövs. Kulturen är det som håller ihop oss från vår historia genom det vi
är och det vi gör, hur vi blir trygga som människor framöver och hur andra
människor blir trygga som kommer från andra kulturer när de kan bottna i den
bakgrund och den kultur som de kommer ifrån. Det är viktigt att också ha en
helhetssyn på kulturpolitiken. Den påverkar alla områden i samhället, och jag tycker
inte att man ska stänga in den i en sektor eller i en nämnd, utan vi måste låta den
genomsyra all form av verksamhet, oavsett om det handlar om äldrevård eller
någonting annat.
Vi ska i första hand med kulturpolitiken stödja och inte styra det som händer och
sker. Vi ska vara ett stöd och en växtkraft både för de professionella kulturskaparna
och för amatörerna. Men återigen är det viktigt att komma ihåg att det inte är
styrning vi ska hålla på med utan uppmuntran och stöd.
Föregående talare tog upp en väldigt viktig sak. Detta med ansvaret för kulturen,
vem är det som har det egentligen? Jag tycker att både det offentliga och det privata
ska gå hand i hand här. Jag tror att det är en viktig nyckel i det civila samhället att
förena de här två krafterna. Vi ska inte separera och alltid se kultur som någonting
som ska komma med statsbidrag eller någonting liknande, utan jag tror att det finns
andra sätt att utöva det.
Kulturplanering: Jag tror att Kristdemokraterna om några väldigt tydligt vill värna
barnkonventionen i det sammanhanget. Några exempel på hur man skulle kunna
utveckla det här med barnkonventionen är att ta vara på lekplatser och annat, att på
sommaren till exempel ha barnbibliotek i lekparkerna. Varför inte hitta helt nya
former? Det har också tagits upp andra saker här, som tunnelbanebibliotek, som är
mycket intressant och viktigt. Det är också på gång Kulturvision 2030. Det kommer
att bli spännande.
Jag vill slutligen nämna att kultur också måste komma in i livets slutskede när man
som äldre befinner sig på ett äldreboende eller i någon annan fas i livet. Man slutar
inte behöva kultur för att man blir äldre.
Med det vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 328
A r i a n e B u c q u e t P o u s e t t e (M): Fru ordförande, fullmäktige!
Theodor Heuss sade en gång att politiken aldrig kan bestämma kulturen, men
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däremot kan kulturen bestämma politiken. Kultur i någon form är livsviktigt för de
allra flesta stockholmare. Och i en stad som är en av världens musei- och
teatertätaste städer och där det finns en mångfald av olika kulturella upplevelser
erbjuder vår stad kulturella upplevelser för de allra flesta.
Viktigt för mångfalden är dock att kulturpolitiken präglas av en samverkan mellan
kultur, näringsliv, yttrandefrihet och entreprenörskap, konstnärlig förnyelse och vård
av kulturarven.
Kulturnämndens uppgift är bland annat att bevara, levandegöra och förmedla stadens
kulturhistoriska värden till stockholmarna, stadens besökare, våra barn och morgondagens stockholmare. Men offentligheten kan inte göra allt. Det civila samhället,
näringslivet, frivilligkrafter och den enskilde individen har en stor betydelse för
kulturen. Därför skulle jag vilja blicka bakåt och uppmärksamma en man som har
betytt mycket för Stockholms kulturpolitik.
Artur Hazelius, som ni vet vem det är, byggde med privata medel upp både Skansen
och Nordiska museet. På sin tid var han omtalad av Heidenstam och Strindberg.
Vissa ansåg att han rent av var den viktigaste personen för den nationalromantiska
tidsandan. Det här var i slutet av 1800-talet, och då präglades kulturpolitiken till stor
del av privata stöd, stiftelser och donationer.
Jag skulle vilja tillägna honom resten av anförandet som en hyllning och samtidigt
passa på att efterlysa en ny eller många fler män eller kvinnor som skulle kunna vara
2000-talets Artur Hazelius. Men för att vi ska kunna få fler män eller kvinnor som
kan verka som Artur Hazelius tror jag att en viktig fråga är avdragsrätten för
kultursponsring, något som vi tyvärr inte bestämmer från detta stadshus, men det är
absolut en fråga där vi kommer att vara pådrivande för att möjliggöra det. Jag tror att
bättre än skattehöjningar är att blanda pengar från det offentliga med pengar från
näringslivet och självfallet från publiken. Jag är övertygad om att Stockholm
kommer att kunna vara norra Europas kulturtätaste huvudstad, och det kommer jag
och mina kolleger i Stockholmsalliansen att aktivt arbeta för.
Sist men inte minst: Det finns ingen given motsättning mellan kommersiell bärkraft
och konstnärlig kvalitet och frihet. Det visade Artur Hazelius på 1800-talet, och det
kan vi visa nu.
Med dessa ord vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Anförande nr 329
Borgarrådet M o g e r t (S): Det var intressant, och möjligen väntat, att höra en
moderat kulturpolitiker prata om kultur och näringsliv. Men jag måste fråga,
eftersom det är obegripligt för mig: Varför är ni så ointresserade av de kreativa
näringarna? Varför händer det så lite i Stockholm nu kring film, mode, design,
litteratur och andra områden där det finns viktiga kontaktytor mellan kultur och
näring, där det vore logiskt för er att ta initiativ? Varför händer det ingenting?
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Anförande nr 330
A r i a n e B u c q u e t P o u s e t t e (M): Fru ordförande! Jag tror att det
händer väldigt mycket, men jag tror inte att det alltid är offentligheten som ska lägga
sig i. Stockholm är en designhuvudstad. Det finns fantastiska svenska designer som
av egen kraft har lyckats nå en världspublik för de kläder de tillverkar.
Sedan pratade du om film. Jag håller med: Vi kan bli en bättre filmhuvudstad. Jag
tror att Millenniefilmerna kommer att vara en utmärkt marknadsföring för att
fortsätta att göra film i Stockholm. Det får man titta på.
Anförande nr 331
A n n M a r i E n g e l (V): Det var många vackra ord om kulturen, och det är ju
bra. Det var mycket om kombinationen näringsliv–yttrandefrihet, som känns lite
lustigt. När det gäller personer som Artur Hazelius har det funnits många runt om i
Sverige som har donerat stora summor till kulturen, och det har varit jätteviktigt för
att bygga upp våra kulturinstitutioner. Jag tror i och för sig inte att han hade någon
avdragsrätt, utan det gick bra ändå. Det är väl din regering du får prata med om
varför de inte har åstadkommit någon avdragsrätt för kultursponsring. Det finns ju en
viss avdragsrätt, som du vet, samma som för reklam.
Men det är tyvärr så att det inte går att år efter år hänvisa till att man ska finansiera
kulturen med sponsring, för det står inga sponsorer i kö, med eller utan avdragsrätt.
Det gör det faktiskt inte. Uppdraget har givits många år i rad av er majoritet till
kulturlivet, men de finns inte.
Man behöver inte alls sätta kommersiell bärkraft i motsats till kvalitet. Men all den
kultur som finns, som handlar om böcker och film och så, behöver inte vårt kulturpolitiska stöd. Kulturpolitiken handlar om vilket stöd samhället ska ge, och det är inte
det som har mest kommersiell bärkraft.
Anförande nr 332
A r i a n e B u c q u e t P o u s e t t e (M): Men det är det som är frågan: Är det
du som ska bestämma vilka som behöver det stödet? Vilken del av samhället är det
som bestämmer vilka som behöver det? De näringar som lyckas växer av egen kraft.
Jag är inte säker på att vi politiker alltid ska lägga oss i.
Anförande nr 333
E w a L a r s s o n (MP): Ordförande! Jag kan inte låta bli, för jag blir så förvånad
när två av Alliansens företrädare talar sig varma om avdragsrätt för kultursponsring.
Det var en fråga som jag drev i riksdagen för Miljöpartiet redan i slutet av 1990-talet.
Varför har ni inte genomfört det? Thomas Östros var uppe i debatten och sade att han
skulle ta Skattekontoret i Stockholms stad i örat för att de har sämre bedömningar än
vad de har i Göteborg som ju är mer vana vid kultursponsring. Genomför det! Prata
med Maud och gör något!
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Anförande nr 334
A r i a n e B u c q u e t P o u s e t t e (M): Jag har ingen kontrareplik på det. Jag
håller visserligen med om att vi är många som har diskuterat den här frågan under en
längre tid och att det är dags att det händer något.
Anförande nr 335
B i r g i t t a H o l m (M): Ordförande, fullmäktige, stadsteaterbesökare! Jag fick
ett mejl från en kvinna i Eskilstuna häromdagen som frågade mig vilka
föreställningar på Stadsteatern jag kunde rekommendera. Det är roligt när mitt
bloggande om kultur leder till att människor utanför Stockholms stad läser om och
vill åka till Stockholms Stadsteater. Jag svarade henne: Pride, De tre musketörerna,
Djungelboken, Måsen, Aniara, Kvinna klädd i solen, Maria Callas, Rut och Ragnar,
Sista sommaren, Gengångare – Ibsen och Strindberg. Det finns mycket mer, men jag
har inte hunnit se allt.
Stockholms Stadsteater, denna internationella scen i det nationella samhället, är
naturligtvis en angelägenhet för alla stockholmare men även för alla andra som vill
se dessa fantastiska föreställningar som visas här.
Men kultur är naturligtvis mångfasetterad. Och vad bra kultur är beror på intresse,
smak och person. Här har vi förmodligen en stor skillnad mellan den nuvarande
majoriteten och den nuvarande oppositionen. Kultur är så mycket mer än Stadsteatern, Operan, Hovet, kyrkobesök, att gibba och att se på en dvd-film. Det enda vi kan
säga är att i den här staden sjuder kulturlivet.
Låt mig ta ett mycket bra exempel: Fotografiska museet. Har ni varit där? Inte en
enda skattekrona, inte ett endaste fullmäktigebeslut – och denna fantastiska verksamhet! Hamnen som är hyresvärd har gjort något fantastiskt. Jag är helt lyrisk över detta
fotografiska museum. Och ingen politiker i den här salen har varit med och beslutat
om detta. Det är helt fantastiskt. Det är i linje med den borgerliga kulturen.
Nog är Stockholm en kulturstad i världsklass. Och jag hoppas, om jag får beträda
mark i kulturnämnden och Stadsteaterns styrelse, att det ska sjuda ännu mer av kultur
i denna stad.
Bifall till kommunstyrelsens förslag!
Anförande nr 336
A n n M a r i E n g e l (V): Man blir lite orolig, Birgitta, när du anser att det
bästa med kulturen är att den inte har fått några skattekronor.
Det är väl jätteroligt att du har sett så många bra föreställningar på Stadsteatern. Det
har jag också gjort. Du och jag tillhör de privilegierade som har fribiljetter till
Stadsteatern, men det har inte alla stockholmare. Jag tycker att det är lite bedrövligt
att ni år efter år ger direktiv till Stadsteatern som handlar om att de ska höja sina
biljettpriser, minska behovet av koncernbidrag, bredda finansieringen och
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sponsringen, vilket de har försökt men som helt har misslyckats. Tycker du att det är
rimligt att alla andra stockholmare ska få högre biljettpriser så att det blir svårare för
dem att gå på Stadsteatern, om du nu tycker att det är så himla roligt? Skattekronor
har väl gått bland annat till att bygga om Tullhuset, såvitt jag vet.
Anförande nr 337
B i r g i t t a H o l m (M): Jag tror att du kommer att vara orolig i kulturnämnden
när vi kommer in där och ska driva på under kulturborgarrådet Sjöstedt. Jag ser fram
emot det.
Det är jättekul att du säger att vi har fribiljetter. Det fick jag veta ganska nyligen, och
det är totalt ointressant för mig. Jag väljer vad jag använder mina pengar till. Om jag
vill köpa en flaska vin, om jag vill hyra en dvd, om jag vill köpa en ståplatsbiljett på
Hovet och skrika Heja Djurgården eller vad jag vill göra med mina pengar är faktiskt
mitt bekymmer.
Anförande nr 338
Borgarrådet M o g e r t (S): Ordförande, fullmäktige! Jag tycker att det är lite
märkligt när du pratar om att det pågår så mycket viktiga saker här utanför som vi
inte har lagt oss i och frågar varför vi inte pratar om dem. Jag kan känna att varje dag
lär sig mina och andras barn saker hemma. Varje dag går gamla människor
promenader alldeles av sig själva. Varför är det ingen som lyfter upp det här i
utbildningsdebatten eller äldredebatten? Varför är det bara i kulturdebatten som det
är viktigt att betona att det händer saker som vi inte har med att göra och inte är
inblandade i? Jag förstår inte, men ni kanske kan förklara det för mig.
Anförande nr 339
B i r g i t t a H o l m (M): Ja, Roger Mogert, det beror på att jag inte kunde
komma in i äldredebatten. Hade jag kommit in i äldredebatten skulle jag ha berättat
en massa sådana saker.
Anförande nr 340
M a t s B e r g l u n d (MP): Jag kan hänga på den frågan. Vad tycker du: Ska inte
politikerna ta ansvar för de pengar vi trots allt lägger på kulturen? Tillhör du dem
som tycker att politiker inte ska vara med och fördela pengar till kulturen och inte
kunna ta ansvar för skattepengarna? Det handlar om hur vi beslutar om kulturstöden.
Jag vill också fråga, när du pratar om Stadsteatern: Hur blir det med Unga Klara? Får
Unga Klara vara kvar? Vad gör ni åt Unga Klara och Suzanne Osten? Jag tar inte
gärna ordet världsklass i min mun, men i det här fallet är det berättigat.
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Anförande nr 341
B i r g i t t a H o l m (M): Jag ska blotta min totala okunnighet i kulturfrågor. Jag
kan naturligtvis inte allting. Jag vet inte så mycket om Unga Klara mer än det jag har
läst och det man kan läsa i vår budgettext.
Det är klart att vi ska ta politiskt ansvar. Men det kan inte vara så att politiker vet
bäst vilken kultur jag ska ägna mig åt. Vi tycker att vi kan använda mer sponsring.
Kultur kan vara bra oavsett om det är kommunala pengar eller privata pengar som
bekostar den.
Anförande nr 342
A n n M a r i E n g e l (V): Madeleine och andra talar gärna om kultur i
världsklass och om att vi behöver fler internationella relationer. Då undrar jag några
saker. Unga Klara är vår mest världsberömda scen för barn och unga. Jag vet hur
berömd den är i hela världen. De är nu utkastade från stadens finansiering. De har en
väldigt osäker framtid som fri grupp. Det som står om dem i er budget går väldigt
fort att läsa, för det är nog lika med noll, Birgitta. Men vi lägger pengar på dem i vår
budget. Det gör alla oppositionspartier. Jag undrar om du är beredd att stödja Unga
Klara så att de kan fortleva.
Den andra frågan handlar om Strindbergsjubileet 2012. Staten kommer inte att satsa
ett öre på detta. Det har man sagt. I budgeten ger ni ett uppdrag till Stadsteatern men
inga pengar. I vår stad har vi Strindbergs Intima teatern och Strindbergsmuseet som
skulle kunna ta ett ansvar för det här jubileet. Det är också en internationell världsfråga som jag tycker att ni helt försummar.
Ännu viktigare är förstås det fria kulturlivet. Ni skryter gärna med att det finns ett
brett, vitalt kulturliv i Stockholm. Det får inte ett öre mer i budgeten. Det får ingen
uppräkning alls. Däremot fortsätter ni att använda en del av pengarna till det faktiskt
prilliga bonussystemet. Det är ett väldigt ovärdigt sätt att finansiera. Det är väldigt
impopulärt även hos dem som har fått en lite skärv av detta. Du sade att vi skulle
fråga Moment och Tribunalen. Det gör jag gärna. Jag vet vad de tycker om det här
förslaget.
Sedan har vi fonden Innovativ Kultur. Den är värd en egen mässa, och den ska vi ta i
nämnden. Den har också fullständigt misslyckats i sitt uppsåt att skaffa några pengar
från näringslivet. Inte en krona har kommit såvitt jag vet.
Vi diskuterade Stadsteatern nyss. Jag tycker att det är jättebra att ni lagt 10 miljoner
på den, men de kommer förmodligen att slukas av den nya jätten Gluffgluff här i
staden som heter GS-IT. Den finns i ganska många verksamheter, och den kommer
att sätta förskräckande spår nästa år. Det ska vi också återkomma till. Ni har som
sagt trista ägardirektiv som vanligt, det vill säga att man ska minska behovet av
bidrag och hitta annan finansiering, man ska minska personalen och öka intäkterna.
Sedan förstår inte jag en sak, Madeleine. Du säger att du vill nå dem som knackar på.
Det var lite oklart för mig om du menade publik eller konstnärer, men det kanske är
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båda delarna. Varför satsar ni då ingenting på kultur i stadsdelarna? Varför satsar ni
ingenting på barn- och ungdomsverksamhet, ingenting på lokala kulturhus och
ingenting för att nå alla dem som har en högre tröskel in till kulturlivet och som
verkligen skulle vilja stå och knacka på? De finns inte i er budget. Kan du förklara
det?
Anförande nr 343
U l r i k a F r a n c k e (FP): Jag tänkte förklara vad vi på Stadsteatern har gjort åt
Unga Klara. Under förrförra året erbjöd vi Suzanne Osten och Unga Klara olika
alternativ för deras verksamhet. Under den tiden kom staten fram till att Unga Klara
var en nationell angelägenhet. Vi var överens med dem om att de hade en sådan klass
och en sådan ställning att de också borde vara en nationell angelägenhet. De har fått
ett visst bidrag från staten, och det räcker inte. Vi har bidragit med de praktiska
förutsättningar vi kan hjälpa till med genom att ge dem lokaler och allt praktiskt för
att de ska kunna vara på teatern. Det är vad vi har gjort. Sedan får vi invänta och se
vad staten gör när det gäller övriga bidrag till Unga Klara. Vi är ganska överens om
att det är en nationell angelägenhet och inte en Stockholmsangelägenhet.
När det gäller övriga verksamheter på teatern har vi tyckt att vi inte ska lägga pengar
på lokaler utan på verksamhet, och därför har vi i Folkpartiet inte varit särskilt
angelägna om att bygga upp nya scener. Vi tycker att det är bättre att göra scenen vid
Sergels torg mer tillgänglig. Därför har styrelsen bett direktören att han ska ta fram
fler möjligheter för att ta in ungdomar på teatern på andra tider. Det har att göra med
hur man använder alla scener på dagtid. Den ligger vid Sergels torg mitt i
Stockholms knutpunkt. Det är ganska enkelt att ta sig dit. Vi får ut mest för pengarna
om vi inte lägger mer pengar på teatern.
Anförande nr 344
A n n M a r i E n g e l (V): Jag tror att både du och jag känner till den
bedrövliga historien om Unga Klara. Unga Klara är uppbyggd av Stockholms stad
inom Stockholms Stadsteater som en självständig konstnärlig verksamhet.
Stockholms Stadsteater sade upp samarbetet. Då var staten tvungen att gå in och ta
ett ansvar. Det var inte så att man tyckte att den skulle vara nationellt, utan för att
den inte helt skulle gå i graven var man tvungen att gå in med några miljoner. Jag
tror att det pågår samtal mellan staten och staden, och jag tror att alla är väldigt
förvånade över att Stockholms stad inte tar sitt ansvar när man har en sådan unik och
världsberömd verksamhet som Unga Klara. Stadsteatern har släppt ansvaret nu, och
därför är det inte dig jag frågar utan kulturborgarrådet. Varför tar ni inte ansvar för
att säkra deras verksamhet framöver?
Vi initierade den nya scenen i Skärholmen. Vi tycker att det var väldigt
framgångsrikt. Det var visserligen ett vallöfte från bland annat Folkpartiet under den
förra valrörelsen att den skulle stängas, men det gick inte sedan eftersom den visade
sig vara så pass populär. Vi kräver inte fler scener vid Sergels torg, men vi vill att
man ska projektera en scen till på Järvafältet. Vi tycker att Stadsteaterns viktiga
verksamhet ska nå fler människor runt om i staden.

Yttranden 2010-11-25 § 3

196

Anförande nr 345
C e c i l i a B r i n c k (M): Snälla Ann Mari Engel, vad är det för prat om att det
inte satsas några pengar på kultur i stadsdelarna? Det satsas massor av pengar på
kultur i stadsdelarna, till exempel i Skarpnäck och i många andra stadsdelar. Det är
något slags myt som ni har skapat och sedan vidaresprider och vidareför till alla
kommande generationer av vänsterpartister även om jag inte ser så många ur den
kommande generationen just här och just nu, men någon gång kommer de väl. Det är
faktiskt rätt trist. Det händer fruktansvärt mycket. Sedan har vi också det här att det
händer väldigt mycket som vi inte är inblandade i, men det räknas väl inte riktigt.
Detta är lite ironiskt. Om vi inte ökar anslagen särskilt mycket är det naturligtvis
jättefel. Om vi ökar dem lite mer är det också fel men inte fullt så fel. Om vi ökar
dem väldigt mycket är det också fel, för då går alla pengarna till GS-IT. Hur tänker
ni nu?
Anförande nr 346
A n n M a r i E n g e l (V): Det sista förstår du väl själv, Cecilia. Det är jättebra
att man anslår mer pengar, men det är tråkigt om man säger att de ska gå till att
utveckla verksamheten och de i stället måste gå till GS-IT. Det är det ju en bluff. Det
var det jag försökte säga.
Det finns väldigt tydliga siffror. Läs stadens egna kulturrapporter år för år om hur
pengarna till kultur i stadsdelarna har minskat! De pengar ni satsar i stadsdelarna, det
vill säga under stadsdelsnämnderna, innebär inte någon krona i ökning i år, utan de
får en minskning. Det handlar om den besparing som alla får göra. De pengar som
stadsdelarna har kunnat satsa på lokal kultur och som de har haft för det lokala
kultur- och föreningslivet har minskat väldigt mycket under åren. Det kan inte vara
någon myt. Det är bara att läsa siffrorna eller fråga vem som helst som är verksam
ute i någon av förorterna hur mycket kulturpengarna i stadsdelarna har minskat.
Anförande nr 347
Borgarrådet S j ö s t e d t (FP): Det här med stadsdelarna är intressant. Det är som
om det finns en del av staden som inte är en del av en stadsdel. Det är jätteintressant.
Det är något slags metafysisk stad som finns någon annanstans. Jag vill försäkra Ann
Mari Engel om att det finns bibliotek och kulturskola. Vi gör historiska satsningar på
biblioteken. De ligger i stadsdelar. Jag försäkrar dig om det. Det sker oerhört mycket
på det här området.
Sedan vill Ann Mari Engel prata om Unga Klara. Jag försökte prata om det nya
kulturlivet, det som vill in, och vad väljer Ann Mari Engel då? Då vill hon prata om
Suzanne Osten. Det gör vi gärna. Suzanne Osten erbjöds att bli chef över
Stadsteatern i Skärholmen. Det ville inte Suzanne Osten. Hon ville i stället ha en
egen scen. Hon ville ha en egen grupp. Då fick Suzanne Osten ha det. Staden har gått
in och subventionerat denna lokal, och staten har lagt pengar på detta. Hur mycket
ska man göra för att tillfredsställa en människas yppersta önskningar? Det undrar jag.
Staden och staten har gått in med 7–8 miljoner till Unga Klara. Vi kan jämföra med
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vad vi gör för det övriga teaterlivet. Vi ger kanske 12 miljoner totalt till alla fria
teaterscener vi har. Det måste finnas proportioner.
Anförande nr 348
A n n M a r i E n g e l (V): Om du lyssnade på vad jag sade, Madeleine, hade du
hört att jag pratade om den bedrövliga uteblivna satsningen på det fria kulturlivet. Ni
väljer att satsa de små pengar ni har på den här fonden som inte har gett någon
utdelning hittills. Jag förstår att du inte vill prata om Unga Klara, för det är en väldigt
bedrövlig historia. Du stod här alldeles nyss och sade att politiker inte ska styra och
lägga sig i hur kulturen ska vara. Sedan säger du att om hon inte vill ha den tjänst
som hon blev erbjuden ska inte hennes grupp vara kvar på Stadsteatern. Det är väl du
som försöker styra och lägga dig i den konstnärliga verksamheten. Det är så, du
kommer inte ifrån det, Madeleine, att staden har svikit denna teater. Om du tycker att
du vill satsa på annat, så säg det då, men låtsas inte att ni har gjort någon satsning.
De har fått hyra lokaler av Stadsteatern, och de har fått ett bidrag av staten. Staden
har inte gett dem något verksamhetsbidrag. Det är en skandal och ganska ifrågasatt
runt om i världen. De har faktiskt ett enormt rykte.
När det gäller stadsdelarna talade jag om pengarna som redovisas som kultur i
stadsdelarna i stadens egen kulturrapport som skrivs år för år. Där visas en nedåtgående kurva över hur mycket pengar som har satsat på kultur i stadsdelarna. Det finns
naturligtvis vissa kulturinstitutioner i stadsdelarna som bibliotek, men det är tyvärr
alldeles för få. Det är det bidraget jag talar om som ni inte har ökat på flera år
eftersom ni är totalt ointresserade av kulturen utanför Stockholms city.
Anförande nr 349
S a l a r R a s h i d (S): Tack för ordet!
kom å gå i mina skor, kho, kom å häng med mig
fattiglapp jaga peng med mig
här e en sång för er som aldrig fått det givet
men fått nobb vart vi än går i livet
det e inte lätt men vi står här, födda till en hård värld
med ett udda namn å en mörkare hårfärg
där många får tid å rulla på
genom å gendish, sprit å puffa på
för ingen hör när vi skriker längre
var å en för sig, ingen bryr sig längre
Ordförande, ledamöter! Denna text är en bit ur låten Håll huvet högt av Ison och
Fille. Det är kanske de mest uppskattade rapartisterna i Sverige i dag. Det som är
anmärkningsvärt med denna låt är inte att den har förgyllt svensk hiphop utan att
budskapet från dessa artister väcker känslor och skildrar hur tillvaron och livet ser ut
för många ungdomar i vår stad.

Yttranden 2010-11-25 § 3

198

Ordförande, ledamöter! Jag kommer från en förort där tiden verkar stått still, där
segregationen bitit sig fast i ett allmänt cementerat och oföränderligt tillstånd, där
arbetslösheten kantas av en stigmatiserad social apati och där möjligheterna till en
bra och god fritid samt ett bra kulturliv begränsats allteftersom man skurit ned på
stadens kulturverksamhet. De största förlorarna är just barn och unga i våra socialt
och ekonomiskt utsatt områden.
Den borgerliga majoriteten har gjort en generell besparing på 3,3 miljoner som rör
barn och unga och en neddragning på kultur- och föreningsliv på 1 miljon i
stadsdelsnämnderna. Det har inneburit att ungdomsgårdarna har fått det allt svårare
att klara av ekonomin samtidigt som ungdomarna i vår stad efterfrågar fler
fritidsgårdar i sina stadsdelar.
I majoritetens förslag till budget står det så här: Kulturnämnden ska följa och främja
utvecklingen av kulturlivet i staden och inom sitt verksamhetsområde ombesörja
stadens bidragsgivning till kulturverksamhet samt stödet till allmänna
samlingslokaler, hemmagårdar och den kommunövergripande verksamheten i Akalla
by och Husby Gård. Vad mer? Vill man inte skapa några fler icke-kommersiella
samlingslokaler? Var försvann fritidsgårdarna? Vi ser ju att de behövs. Jag tyckte om
våra affischer med Carin Jämtin där det stod att en fritidsgård kostar, men att en
stängd fritidsgård kostar ännu mer.
Jag vill påstå att om vi i Stockholms kommunfullmäktige vill främja och skapa ett
rikt kulturliv som ska vara möjligt att nyttja för alla Stockholms invånare måste vi se
vad Stockholm är. Man kan inte blunda för segregationen. Man kan inte blunda för
de socioekonomiska aspekterna. Vi måste sluta begränsa och börja främja i stället.
Ordförande, ledamöter! Vi socialdemokrater menar att kulturen har ett egenvärde
och att en stad med ett rikt kulturliv bidrar till en utveckling av sina invånare. Genom
att möjliggöra ett rikt kulturliv ger vi även invånarna möjlighet att forma sitt
Stockholm, sin stadsdel och sin identitet. Detta ska inte vara förbehållet endast de
förnämaste i samhället.
Bifall till Socialdemokraternas budgetförslag!
Anförande nr 350
E w a L a r s s o n (MP): Ordförande! I budgeten kan vi läsa att kulturnämnden
ska utveckla metoder som underlättar analys av var och hur kulturens kraft kan spela
en avgörande roll. Det är bra. Det har gjorts i flera europeiska städer, bland annat i
Tyskland, avseende kulturturism och näringslivsutveckling. Jag hoppas att kulturens
kraft för människors allmänna välbefinnande kommer med i mätmetoderna av
kulturens kraft för utveckling av innovativt tänkande och görande. Man kan också
säga så här: Kan mer kultur göra fler människor lyckliga? Nej, men fler lyckliga
människor kan göra mer kultur.
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Ordförande! Stadens kulturarbetare tillhör samhällets mest välutbildade och mest
lågavlönade grupp. Jag hoppas att vi tillsammans kan ge dem mycket jobb och att
deras utövande också tränger ut i hela staden.
Stadsteatern i Skärholmen är en bra bit på väg. Att vi har fritt inträde på våra museer
i Stockholm är något som jag är mycket stolt över. Men hyran ska också betalas. Jag
noterade i går att Madeleine Sjöstedt tror att det finns möjligheter att vi i Stockholm
kan bli först i landet med ändamålsfastighetshyra för kultur och idrott. Det hjälper vi
i Miljöpartiet gärna till med. Det vore verkligen jätteroligt.
Sist men inte minst ser vi kultur som en del av skolans dagliga verksamhet. Att
matematik och musik hör ihop vet väl de flesta här i fullmäktige, och barn lär mer
med kultur varje dag. Den ska inte vara som en främmande fågel på besök.
Jag vill också tala om att det i helgen är öppen träff på biblioteket i Björkhagen. Det
ligger i Skarpnäck ifall någon undrar. Det kommer att samtalas om hur samverkan
kan ske mellan samhället, frivilligorganisationer och kyrkan för att biblioteket där
ska kunna hållas öppet mycket mer i stället för att läggas ned och stängas helt. Sedan
kom jag på att det är Svenska Bostäder som äger fastigheten. Där skulle man kunna
tänka sig ett sänkt avkastningskrav. Det skulle underlätta för biblioteket att hålla
öppet.
Anförande nr 351
Borgarrådet S j ö s t e d t (FP): Jag kan försäkra dig att så länge jag är kulturborgarråd kommer inga bibliotek att läggas ned i Stockholm, Ewa. Det var roligt att höra
dig. Det var bra och jättetrevligt. Jag har verkligen känt en förundran. Jag påpekade
det i går när Per Bolund pratade om näringslivet och hur viktigt det är. Jag har varit
oerhört förvånad över att Miljöpartiet har röstat nej till alla förslag som har inneburit
mer pengar och tillväxt i kultursektorn. Miljöpartiet har röstat nej till fonden
Innovativ Kultur som är ett samarbete mellan näringslivet och kulturen för att få in
mer pengar. Man har röstat nej till livecheckar som går ut på att musiker ska få betalt
när de spelar. Man har röstat nej till kulturbonusen. Man har röstat nej till hela vårt
växtprogram på 10 miljoner kronor som bara har som mål att främja tillväxt och
näringsliv i kulturlivet. Det är det enda sättet för att kulturarbetarna ska få mer betalt.
Det räcker inte med offentliga medel, utan vi måste vara många som betalar.
Miljöpartiet har sagt nej till detta gång på gång tillsammans med Vänsterpartiet. Det
vore jätteroligt om jag fick se en förändring på den punkten.
Anförande nr 352
E w a L a r s s o n (MP): Jag tittar på Mats Berglund här, och han ruskar på
huvudet. Han kommer säkert att gå upp och tala om vad som är rätt och riktigt i
denna fråga. Det kan inte jag göra, för jag var inte med då. Jag tänker inte stå till
svars för denna tirad av anklagelser, utan jag tänker fortsätta att räcka ut vår öppna
hand. Vi hjälper gärna till för att se till att Stockholms stad blir först i Sverige med
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att införa avkastningskrav på ändamålsfastigheter och försöker definiera vad det är
för någonting. Det ska bli ett sant nöje.
Anförande nr 353
C e c i l i a B r i n c k (M): Jag blev också lite orolig för biblioteket i Skarpnäck,
men inte för att det ska läggas ned, för det vet jag att det inte ska. Är det ytterligare
en myt som ni sprider att de otäcka borgarna tänker lägga ned biblioteket i Skarpnäck?
Anförande nr 354
E w a L a r s s o n (MP): Björkhagen ligger i Skarpnäck. Det kan ju vara lite
förvirrande. När ett bibliotek är öppet väldigt kort tid är det inte så många som har
möjlighet att komma dit, i synnerhet om det är öppet just den tid då flesta är på
jobbet eller på andra ställen. För att ett bibliotek ska kunna vara kvar och man ska ha
råd att ha det kvar behöver man också se till att det kommer fler människor dit. Då
måste öppettiderna se helt annorlunda ut. Det tror jag inte bara gäller vårt bibliotek,
utan jag tror att det gäller alla bibliotek. Det är lämpligt att de har öppet under de
tider som människor är hemma från sina arbeten.
Anförande nr 355
E r i k a J o s b r a n t (KD): Tack för ordet! Det är lite svårt att som nykomling
ge sig in i en debatt om hur det har varit de senaste 20 åren. Jag känner mig inte helt
bekväm med det. Jag hoppas att det är okej att jag håller mig lite mer till här och nu.
Jag ska dock återvända till min egen historia. Den känner jag däremot väl till och
känner mig bekväm med. Jag är uppväxt i en mycket traditionell norrbottnisk
arbetarfamilj. Jag hoppas att ni socialdemokrater förstår vad jag talar om. Jag kände
ingen kulturbrist trots denna brist på akademiskt arv. Det fanns en hemmagjord
pappersteater, det fanns tillgång till bibliotek och det fanns andra former av kulturyttringar som jag var mycket tillfreds med. Alla kanske inte har förmånen att ha en
familj som kan underhålla det som jag betraktar som kulturvärden, men där har
skolan en viktig roll att fylla.
Vänsterpartiet har talat sig varma för att vi borde ha byggnader som vi sponsrar såväl
till Suzanne Osten som ute i förorterna, men jag har lite svårt att se att vi ska vara
med och styra över att det just ska vara byggnader som har det värdet. Jag tror att det
finns andra former av kulturyttringar där inte byggnader behöver vara det stora
fundamentet och den stora manifestationen över kulturens framgångsrika era i
Stockholm. Jag tror att det finns helt andra former att jobba med.
Jag skulle också vilja säga något om innovativa bibliotek. Ni har pratat lite om
öppettiderna. Jag kan sympatisera med att man ska ha bra öppettider och sunda tider
i förhållande till när folk når biblioteken. Men jag tror också att biblioteken måste
tänka ett steg vidare. Hur kan man göra sin utlåning och sin tillgänglighet på ett
annat sätt? Jag tror att vi måste komma ifrån den traditionella biblioteksformen och
titta lite mer på det innovativa tekniska planet när det gäller Internet till exempel. Jag
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tror att det finns mycket att hämta där. Man skulle till exempel kunna prenumerera
och ha en läsplatta och få böcker den vägen.
Det finns mycket kvar att göra, men jag lär mig allteftersom. Jag försöker att förstå
Vänsterpartiet med flera. Jag gör mina försök, men det går lite långsamt och trögt här
känner jag.
Jag yrkar bifall till majoritetens förslag och hoppas att bli mycket klokare när det
gäller vad ni avser med era väggar och hus.
Anförande nr 356
A n n M a r i E n g e l (V): Jag är rädd att du kanske lyssnade lite dåligt. Jag tror
inte att jag har talat om byggnader. Jag talade om Unga Klara, och de har ett
gammalt garage som heter Lagret i Kulturhuset som de nu hyr av Stadsteatern. Jag
har inte krävt att de ska få någon ny byggnad.
Sedan talade vi om ytterstaden och behovet av icke-kommersiella träffpunkter, kultur
och fritidshus för unga där. Jag tror inte att vi har tänkt oss att det ska vara några nya
stora skrytbyggen. Det är faktiskt inte i vår budget som det står att man ska satsa på
ett nytt operahus och ett nytt vikingamuseum, utan det är i den borgerliga budgeten.
Verksamheten är självfallet viktig, men det måste också finnas någonstans att vara.
Jag tror att alla ungdomar ute i förorterna som nu går in på biblioteket för att spela
dataspel vill ha någonstans att vara. Det behöver inte vara några nya hus, men det
behövs lokaler. Vi har sedan många år tillbaka i vår budget krävt ett nytt hyressättningssystem. Jag är väldigt glad om Madeleine vill driva det nu och om Miljöpartiet
är med på det.
Anförande nr 357
E r i k a J o s b r a n t (KD): Jag tycker att det är en sund inställning att ungdomar
ska ha någonstans att ta vägen. Däremot tycker jag inte att det är sunt att man tänker
att man ska inrätta olika fack och där ska ungdomar ha sina ungdomsgårdar och där
ska vi ha något annat. Jag tror att den tiden är förbi. Jag tror att det är mycket
viktigare att titta på hur vi kan nyttja en och samma lokal under flera av dygnets
timmar. Varför inte göra någonting av bibliotekslokalen och försöka hitta
möjligheter att använda den på flera sätt? Man skulle möjligen kunna använda den
långt in på natten och ha lanträffar. Vi får inte bli fyrkantiga, och jag känner att
Vänsterpartiet fastnar väldigt mycket i det spåret. Jag tror att vi kan vara mer
innovativa än så.
Anförande nr 358
Borgarrådet M o g e r t (S): Fru ordförande! Jag vill återkomma till Nikkaluokta
där jag förstod att Erika kände sig trygg. Jag måste erkänna att jag aldrig har varit
där. Jag tycker att det låter ganska läskigt. Jag brukar bli nervös norr om Uppsala och
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är helt säker på att Stockholm inte bara inte bara är Rio utan faktiskt nästan Aruba i
jämförelse med detta.
Min poäng när jag pratade förut var inte att det råder något slags kulturskymning i
Stockholm och att kulturen i Stockholm är tråkig. Min poäng är att er politik här och
nu, den som du faktiskt står för, är tråkig och grå – inte Stockholms kulturliv. Jag har
faktiskt varit i Luleå, som ju är något slags stad. Där satsar man kulturen, på filmen
och på Kulturskolan. När vår kulturskola sjönk till 235:e plats på den nationella
rankningen steg Luleås till 10:e. Du och jag kan kanske hitta en plats där vi kan lära
något från mörkret i norr. Det kanske kan vara något att sänka avgiften i Kulturskolan.
Anförande nr 359
E r i k a J o s b r a n t (KD): Tack för den klokskapen, Roger! Med 30 års
erfarenhet av Luleå och kulturpolitiken där vill jag säga att under kanske 15–20 års
tid motionerade och kämpade oppositionen i Luleå, det vill säga de borgerliga, för ett
kulturhus. Det tog in på 2000-talet innan vett och sans vaknade hos det socialdemokratiska kommunalrådet, från Skåne vill jag påpeka, och man byggde detta med stöd
av borgerligheten. Jag poängterade faktiskt att det handlade om att ni inte tittade på
det kulturella utan på vår politik som det kalla och kyliga. Jag får fortfarande
uppfattningen att du står utanför och tittar in i en av Vänsterpartiets byggnader som
vi nu har sponsrat och tycker att det är ganska kallt och hurvigt fortfarande. Jag vill
säga att kulturhusen växer fram ganska mycket tack vare andra än den här sidan även
i Norrbotten.
Anförande nr 360
C e c i l i a B r i n c k (M): Ordförande! Jag ska inte ge mig in i diskussionen om
Nikkaluokta. Jag är från Lund. Jag tycker egentligen att allt norr om Eslöv är lite
läskigt, och det inkluderar Eslöv. Stockholm ska vi bara inte tala om. Den här
eländesbeskrivningen som vi talade om när vi talade skola förekommer här igen. Jag
måste återigen fråga: Tycker ni den funkade? Kändes det som ni fick respons för den
i valrörelsen, socialdemokrater och vänsterpartister? Att ni framhärdar i det kan ju
framkalla något slags motvillig beundran. Det är verkligen envishet in the face om
everything, men det är mer desperation.
Vid en grannlaga granskning finns det faktiskt en del saker i er budget som väcker
förundran. Det står till exempel på ett ställe i Vänsterpartiets budgetförslag att ni är
emot konkurrensutsättning av kulturen. Då undrar jag: Vad menar ni då? Vilka delar
av kulturen är det vi ska konkurrensutsätta? Ska vi sälja Stadsteatern till Boultbee?
Nej, det ska vi inte göra. Vilka konkreta förslag är det ni vänder er emot? Det finns i
själva verket få områden som är så konkurrensutsatta som kulturlivet där det finns ett
enormt stort utbud och där vi måste välja varje dag. Det är vi som kulturkonsumenter
som väljer. Nu använder jag detta skamliga ord. Jag hoppas att ni kan leva med det.
Vi väljer varje dag mellan tusentals olika aktiviteter. Jag kan inte på rak arm komma
på något område, inklusive tandkrämsmarknaden, där konkurrensen är så påtaglig
hela tiden som på kulturens område.
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Sedan vill jag ge någon, det var säkert Ann Mari, rätt i några saker. Jag tycker också
att regeringen borde ha jobbat mycket mer med sponsringsfrågan och med avdragsfrågan. Det har man inte gjort. Det är synd. Jag beklagar det. Jag ska göra mitt bästa
på andra sidan vattnet för att driva på i den frågan. Jag tycker också att det är synd
och skam i kungariket att man inte lägger en enda krona på Strindbergsjubileet. Man
kan jämföra med vad norrmännen gjorde med Ibsenjubileet. Det finns massor av
sådana jämförelser man kan göra. Det tycker jag vi borde göra. Jag ska försöka att
driva på där också, även om jag misstänker att det kan bli lite trögt.
Sedan talar Vänsterpartiet om att skapa kultur. Är det vi som ska åka ut i ytterstaden
– som jag för övrigt bor i, och jag vet var både Björkhagen och Skarpnäck ligger –
och skapa kultur? Betyder det att det inte finns någon innan vi kommer dit och
skapar den? Det överensstämmer inte med mina erfarenheter från de delar av
ytterstaden som jag har bott i, och jag har bott i ytterstaden de senaste 17 åren, så jag
har sett en del av det som finns där. Det är väl här skiljelinjen går. Om inte vi skapar
den finns den inte. I min värld är det inte så, men i Vänsterns värld är det nog så. Jag
tycker att det är förfärligt tråkigt.
Anförande nr 361
A n n M a r i E n g e l (V): Jag tror nästan att du gör dig lite dummare än vad du
är, Cecilia. Du vet ju att vi anser att kulturpolitiken ska skapa möjligheter för
kulturen att blomstra och leva. Det är klart att kulturpolitik aldrig skapar kultur, men
den skapar möjligheter. Vi menar att man ska skapa möjligheter i hela staden. Det är
lite dåligt med de möjligheterna i ytterstaden just nu.
Sedan är jag den första att beklaga att kulturen inte blev den viktigaste valfrågan,
Cecilia. Om den hade blivit det hade det kanske sett annorlunda ut. Du frågar om vi
tycker att vår kulturpolitik var framgångsrik i valet. Jag tror inte att kulturen var den
viktigaste valfrågan. Det kanske har något med den mediala situationen att göra, om
vi nu ska räkna in det i kulturområdet.
Varför vill vi inte konkurrensutsätta kultur? Vi skriver på ett ställe att vi tycker att
det finns en del områden i staden som inte är lämpar sig särskilt bra för
konkurrensutsättning, bland annat kultur. Kulturnämnden har, liksom alla andra
nämnder, fått i uppdrag varje år av fullmäktiga att de ska konkurrensutsätta en viss
procent. Man har misslyckats totalt. Det var ett område man lyckades med. Jag tror
att det var tavelhängningen i Kulturhuset som man lyckades lägga ut. Kultur lämpar
sig inte för den typen av konkurrensutsättning. Sedan finns det självfallet en
kommersiell konkurrens, men det är något helt annat.
Anförande nr 362
C e c i l i a B r i n c k (M): Jag vill återgå till valrörelsen. Jag tycker också att det
är tråkigt att kulturpolitiken inte fick en större plats i valrörelsen. Men med all
respekt, Ann Mari, jag tror inte att det var därför det gick som det gick för er, utan
jag tror helt enkelt att det var så igen att den beskrivning ni gav inte överensstämde
med någonting som människor såg. Den beskrivning av Kulturskolan som ni gav i
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debatt efter debatt överensstämde inte med den bild av Kulturskolan som de som
utnyttjar den har.
Den bild av Kulturhusets verksamhet som ni gav överensstämde inte med den bild
som de hade som faktiskt varit där och så vidare i all oändlighet. Jag tror att det var
detta det handlade om snarare än om att vi diskuterade kultur i alltför liten utsträckning, vilket jag håller med om. Det tycker jag att vi gjorde. Jag tror att vi lovade
varandra det på Facebook. Jag tror att borgarrådet Mogert var lite inblandad i den
processen också. Vi kan möjligen säga till vårt eget försvar att vi som diskuterar
kultur här gjorde vad vi kunde, men vi nådde väl inte riktigt ända fram.
Anförande nr 363
Borgarrådet M o g e r t (S): Fru ordförande! Jag tyckte att det var spännande och
värt att notera, och det är en av de saker jag ska ta med mig från den här budgetdebatten, att Cecilia Brinck i sitt inledningsanförande sade att hon inte vet bättre än
andra. Jag ska be att få ett utdrag ur det protokollet sedan.
Specifikt gäller det vår politik. Vi är väldigt glada för dina råd om hur vi ska driva
vår politik. Om jag ska vara ärlig är jag inte helt säker på att vi hade nått riktigt ända
fram om vi hade gått in med en hyllning av den borgerliga kulturpolitiken. Allvarligt
talat får du nog finna dig i att vi kommer att fortsätta att kritisera er politik inte bara
för att det är betydligt lättare att sälja än motsatsen utan för att vi faktiskt tycker att
er politik är, för att uttrycka sig försiktigt, otillräcklig och inte leder Stockholms
kulturliv vidare.
Anförande nr 364
C e c i l i a B r i n c k (M): Jag tycker i allmänhet att de debatter som vi har här
om kultur och annat är väldigt spännande även om de ofta sker sent på kvällen.
Gjorde ni något annat än kritiserade vår kulturpolitik skulle jag bli oerhört förvånad
och lite lätt upprörd, måste jag säga. Men jag tror ändå att vi någonstans måste
försöka hitta en verklighetsbild som vi är rimligt eniga om, annars blir debatten
fullständigt vansinnig. Då blir det så att ni slåss mot halmstackar. Vi utgår från det vi
ser och ni slåss mot en fiende som liksom inte finns. Ni anklagar oss för att vi vill
göra saker som vi inte vill. Ni anklagar oss för att vi gör besparingar som vi inte gör.
Ni anklagar oss för att vi vidtar åtgärder som vi inte vidtar. Ni anklagar oss för att vi
säljer verksamheter som vi inte säljer. Det blir väldigt märkligt. Det är det jag menar
när jag säger att jag tror att hur man kommunicerar sin politik i en valrörelse faktiskt
är rätt central för vilket gensvar den får.
Sedan ska vi inte underskatta vad som skulle hända om ni plötsligt anammade vår
politik. Det vet man aldrig. Det skulle kunna sätta världen i brand.

Yttranden 2010-11-25 § 3

205

Anförande nr 365
M a t s B e r g l u n d (MP): Fru ordförande! Var det så att Cecilia Brinck
efterlyste en mer kraftfull eländesbeskrivning? Det lät lite så, men jag kanske hörde
fel. Oavsett det: Här kommer den i alla fall.
Ordförande, fullmäktige! Majoritetens förslag till kulturbudget för 2011 är den
resursmässigt svagaste sedan ni fick makten i Stadshuset 2006. För varje år och för
varje budget som ni har lagt fram har besparingarna ökat, Kulturskolan fått minskade
anslag och museerna fått krympa sin verksamhet. Stadsmuseet har fått lämna sina
gamla kontorsytor, och man har fått disponera om tidigare utställningsytor till
kontor. Medeltidsmuseet blev jättefint efter renoveringen, men det fick inte den
expansion av lokalytorna som man hade behövt. Det gäller inte minst ett
matsäcksrum för alla skolvisningar. Det hade varit väldigt efterlängtat. Biblioteken
har fått göra sig av med personal. Stadsarkivet fick lämna sin forskarexpedition i
Frihamnen, vilket har gjort att forskning på det material som finns där, sjukjournaler
och sociala handlingar, i praktiken har omöjliggjorts. Kulturhuset har också drabbats
hårt. Hela kulturförvaltningens alla delar har fått spara kraftigt i fyra år, och nu
kommer ett femte.
Jag pratade i mitt inledningsanförande om Miljöpartiets satsningar på kulturområdet.
Jag nämnde Kulturskolan, Stadsmuseet och föreningslivet, men jag nämnde faktiskt
inte vår största budgetpost, det vill säga en pris- och lönekompensation på 16,9
miljoner. Det här är pengar som helt saknas i majoritetens budgetförslag, och så har
det också varit varje år. Tillsammans med er budgetpost generell effektivisering blir
den sammanlagda besparingen för 2011 över 30 miljoner kronor jämfört med förra
året. Då är era 10 miljoner på biblioteken och 10 miljoner på utställning, museer eller
vad det nu är inte mycket värda. De satsningarna saknar i praktiken finansiering. Så
har det varit varje år, och så är läget också i andra nämnder. Men för kulturen är det
värre. Vi kan se att kulturens andel av hela budgeten minskar för varje år. I tabellen
över driftskostnaderna kan vi se att kulturens andel av den totala budgeten successivt
har minskat från 2,58 procent 2006 till en nivå på 2,38 procent 2011. Ett glapp på
några tiondels procent kan låta lite, men det motsvarar en reell minskning på mellan
75 och 100 miljoner kronor.
Det här har naturligtvis inte gått obemärkt förbi. Det har märkts. Vi har hört
protesterna. Både i stadens egna verksamheter, bland kulturarbetarna och i de fria
grupperna har protesterna haglat. Hur länge ska det här pågå? Hur länge ska trenden
fortsätta? Majoriteten ger som vanligt inga som helst instruktioner till kulturförvaltningen i sin budget om hur de ska klara ytterligare åtstramningar på 30 miljoner
kronor. Berätta gärna för kulturdirektörerna och förvaltningsledningen som sitter där
uppe hur de ska klara åtstramningar på 30 miljoner kronor! Vilka verksamheter ska
krympa? Hur många kulturarbetare måste friställas den här omgången?
Anförande nr 366
C e c i l i a B r i n c k (M): Ordförande! Jag skulle vilja att ni berättade för
stockholmarna hur de ska klara sin ekonomi med era skattehöjningar här, i
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landstinget och i staten, Mats. Det tycker jag vore väldigt intressant att få reda på.
Den här pris- och lönekompensationen som ni lägger ut i er budget är intressant. För
er som är nya i den här lokalen vill jag säga att Miljöpartiet alltid vill det. Ingen
annan vill det, men Miljöpartiet vill alltid göra det. Era kamrater i den rödgröna
röran vill det ju inte heller. Ni får väl ha någon liten intern förhandling om hur ni ska
ha det med detta egentligen.
Vi budgeterar inte på det sättet i Stockholms stad. Det har vi inte gjort sedan 90-talet.
Vi tycker nämligen inte att det är så enormt begåvat att i budgeten tala om hur stora
löneökningar vi kan acceptera. Det är inte vi politiker som löneförhandlar.
Vad jag förstår på dig handlar det om lokaler – vi ska ha väggar, tak och golv – och
om lokalkostnadernas andel av den totala budgeten minskar är det ett jättestort
problem. Nej, det är det faktiskt inte. Det är inget stort problem. Vi måste jobba med
att använda de lokaler vi har så rationellt och effektivt som möjligt. Det gör vi.
Lokaler är inte värda något om man inte har någon bra verksamhet i dem.
Anförande nr 367
M a t s B e r g l u n d (MP): Jag kan hålla med Cecilia och allianspartierna om att
politiker kanske inte ska lägga sig i allt. Du bad mig ge något slags privatekonomiska
tips till medborgarna om hur de ska klara skattehöjningarna. Jag tänker inte göra det.
Att inte budgetera för löneökningar är som att räkna med att de inte finns, och vi vet
att de finns. Man ska vara ärlig i sin budget och visa vad som är satsningar och vad
som inte är satsningar. Jag tycker att vi är ärliga i vår budget. Så är det i andra
politiska församlingar också. Det är bara Stockholms stad som har en märklig
ordning. Jag tror att du kommer att lära dig det i riksdagen.
Jag förstår dig så att du inte tycker att det är ett problem att Stadsmuseet får
minskade lokaler därför att förvaltningen ska flytta in i utställningslokaler och att det
inte är en minskad kulturverksamhet därför att de inte får sina lokaler. Det är klart att
det är ett jättestort problem för Medeltidsmuseet som är det museum i Sverige som
har flest barnvisningar av alla att de barn som kommer dit inte har någonstans att äta
sin matsäck.
Anförande nr 368
Borgarrådet S j ö s t e d t (FP): Jag har försökt att ha ett anslag i den här debatten
som inte handlar om vilka kontorslokaler man ska ha i kulturförvaltningen, men nu
hamnar vi där ändå. Då kan jag konstatera att Mats har ett ganska kort minne. Jag vet
inte om du var med under den tid då Miljöpartiet var med och styrde här. Du sade att
vi numera pratar om elevplatser och inte om elever i Kulturskolan. Så har det alltid
varit. Du sade att pris- och lönekompensation inte utgick. Nej, det gjorde det inte på
er tid heller. Du talade om att det är väldigt viktigt med många lokaler, men det har
vi aldrig tyckt i Stockholms stad. När ni hade makten tyckte inte ni heller att antalet
kvadratmeter var viktigt. Det viktiga är vad man får ut av det antal kvadratmeter man
har.

Yttranden 2010-11-25 § 3

207

Jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Du pratar om Kulturskolan. Det tycker jag är
intressant. Du pratade om Attack och BAS-lag. Under fyra år fick Kulturskolan ett
ökat anslag med 39 procent. Man ökade antalet elever i ämnesundervisningen med
151 elevplatser. Är det något att vara stolt och glad över att man åker ut i förorten
och säger: Hej, här är vi, men tyvärr får ni inte plats för det finns många andra som är
där redan? Är det en bra kulturpolitik? Nej, det är det inte. Det är det vi ska ändra på.
Det är därför det är så hård press på att ta in fler elever i ämnesundervisningen
Kulturskolan. 151 elever på fyra år. Det duger inte.
Anförande nr 369
M a t s B e r g l u n d (MP): Jag pratar egentligen inte om kontorslokaler utan om
utställningslokaler. Minskade utställningslokaler är minskad verksamhet. Så är det.
Minskade kontorslokaler kan också innebära minskad verksamhet.
Jag har läst din rapport Från kulturfritids till kulturskola där du tar upp hur ökningen
av resurserna inte korresponderar med ökningen av antalet elever, men det är ju inte
sant. Du har inte räknat färdigt där. Du räknar inte in just pris- och
lönekompensation. Räknar du med en löneökning på 3,1 procent, vilket Riksbanken
gör där, kommer antalet barn att öka lika mycket som ökningen i ekonomin. Räkna
på det! 3,1 procent ökar lönerna under den här perioden, och då ökar antalet barn
också, men då har vi inte räknat med alla de satsningar som vi vill göra.
Anförande nr 370
U l r i k a F r a n c k e (FP): Jag vill säga något om teatern och att den ändå har
fått 10 miljoner. Allting kommer inte att gå till GS-IT. Jag kan inte säga om ens
något kommer att gå till GS-IT.
Stadsteatern är en oerhört effektiv teater när det gäller att utnyttja samhällets bidrag.
Därför har vi också den lägsta subventionsgraden per biljett, vilket gör att dessa 10
miljoner kommer att ge jättemycket teater. Det är viktigt. Vi har hälften så hög
subvention som Dramaten. Vi har 487 kronor mot Dramatens 912 kronor per biljett.
Det är klart att dessa 10 miljoner kommer att göra jättestor nytta.
Jag tycker också den politik som vi har fört visar att vi har ett levande liv på teatern.
På en institutionsteater har vi också släppt in andra grupper. Genom care off har vi
öppnat teatern för andra grupper från andra länder, vilket gör att Stockholm i dag har
ett ännu rikare kulturliv och ett ännu rikare teaterliv än vi hade tidigare. Jag tycker
att det också är en fantastisk möjlighet att vi här i Stockholm kan se pjäser från andra
länder, andra grupper och andra kulturer.
Som jag sade förut har vi också bett teaterns ledning att se över hur man kan få in
fler ungdomar till teatern på andra tider än bara de traditionella föreställningstiderna.
De ska kunna komma dit på dagen. Jag tycker att det är viktigt att vi får in
ungdomarna. Har man varit på teatern med skolan är det mycket lättare att gå dit
själv sedan. Teater kan vara en knepig institution att komma in på, men har man
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kommit dit i ett annat sammanhang är det mycket lättare att hitta dit själv senare i
livet.
Avslutningsvis vill jag rätta till en sak. Det där garaget som kallas Lagret är 1 100
kvadratmeter. Suzanne Osten och Unga Klara betalar inte ett öre i hyra för det, utan
det får de av Stadsteatern. De får dessutom utnyttja alla teaterns resurser precis som
tidigare. Däremot har de tidigare fått ett bidrag för att ha produktioner, men de
bidragen står vi inte för längre. Alla de fasta förutsättningarna för teaterverksamhet
står Stockholms stad för redan nu.
Anförande nr 371
A n n M a r i E n g e l (V): Jag tycker att det är jättebra att Stadsteatern får 10
miljoner mer. Det har vi lagt varje år i vår budget. Vi lägger ytterligare 5 miljoner i
vår budget som vi vill rikta till att man ska spela mer parkteater i ytterstaden. Vi har
fått väldigt många synpunkter på att det var för få föreställningar i ytterstaden. Jag
tror att ni har diskuterat det i styrelsen och att man har sagt att man ska försöka öka
det antalet. Vi lägger ytterligare 5 miljoner. Vi tycker att det ska vara 225 miljoner.
Däremot tror jag inte – du kan väl antagligen inte säga det – att du är jätteglad över
de ägardirektiv som staden ger till den här teatern som är så jätteframgångsrik och
har så mycket publik och ändå så hög konstnärlig kvalitet. Man säger att de ska
minska behovet av koncernbidrag, öka behovet av sponsring och öka
biljettintäkterna. Det är kanske inte de roligaste direktiven att jobba efter om man har
en väldigt framgångsrik teater.
När det gäller Unga Klara anklagar jag inte Stadsteatern. Ni har gjort vad ni kan i det
här läget. De har en fri lokal. Jag tycker att Stockholms stad har gjort bort sig i det
här fallet eftersom man inte har kunnat gå in och ta ansvaret. Jag vet att
verksamheten är väldigt ifrågasatt och kanske kommer att bli tvungen att lägga ned.
Anförande nr 372
U l r i k a F r a n c k e (FP): Det kanske är för att man är en gammal förvaltningschef, men jag tycker att det är fullständigt självklart att alla kommunala
verksamheter ska bedrivas så effektivt som möjligt så att man behöver lägsta möjliga
subvention. Det tycker jag inte bara gäller Stadsteatern. Det måste gälla alla
verksamheter att med bibehållen kvalitet försöka vara så effektiva som möjligt. I
Stadsteaterns fall får det den konsekvensen att man därmed i så fall minskar
koncernbidraget. Sedan är det den här församlingen ska bestämma om det minskade
koncernbidraget ska gå till teater eller till en annan verksamhet, men den ska vara
effektiv. Sedan får vi i den här församlingen se vad vi vill göra med de resurserna.
Det tycker jag är fullständigt självklart.
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R III STADSBYGGNADS- OCH IDROTTSROTELN
Idrottsnämnden, Kyrkogårdsnämnden
Punkt 8, 10)
Anförande nr 373
Borgarrådet K e v i u s (M): Ordförande, fullmäktige och stockholmare! Tack så
mycket! Vad glad jag blir. Stockholm är en fantastisk evenemangs- och idrottsstad.
Vår stad har inte bara en särställning i Sverige vad gäller internationella evenemang
utan faktiskt i hela Norden. Det ska vi vara stolta över och ta till vara. Som ni alla vet
växer Stockholm. Oftast brukar vi, som i gårdagens debatt, prata om vilka krav det
ställer på bostadsbyggandet, men det ställer också krav på platser för människor att
koppla av, promenera, picknicka eller idrotta på.
Lisa och Lars i Liljeholmen – ni kommer ihåg dem från debatten i går – som vi
bekantade oss med ska ha nära till idrottsplatser. Lisa vill ha cykelavstånd till
korpfotbollens konstgräsplan. Lars vill ha nära till utegymmet och till strandbadet
mitt inne i staden. Båda vill kunna promenera med barnvagnen till simhallen när det
blir dags för babysim.
De senaste åren har vi i Alliansen satsat väldigt mycket på att skapa bättre
idrottsmöjligheter för stockholmare. Antalet konstgräsplaner har tiofaldigats de
senaste tio åren. Särskilt stolta kan vi vara över att hälften av alla våra investeringar
numera går till tjejers och kvinnors idrottande. Inom ramen för Stimulans för
Stockholm investerar vi nu ½ miljard i Stockholms sim- och idrottshallar. Det är vi
väldigt stolta över. Arbetet med nya Stockholmsarenan pågår för fullt. Vi har gjort
och vi gör mycket.
Våra kritiker kan givetvis alltid kräva att vi ska göra ännu mer, men jag vill flytta
fokus. Vi tycker inte att idrottspolitiken bara ska handla om pengar, kvantitet, utan vi
tycker att det är hög tid att det handlar om kvalitet.
Fullmäktige! Hur många av er spelar i ett korpfotbollslag? Några stycken. Hur
många av er känner en tonåring som som nybörjare har fått börja idrotta utan att
behöva satsa? Väldigt få. När jag var 13 år frågade de mig: Ska du satsa eller inte?
Vi var många som slutade med idrott när vi var 13 därför att vi inte ville satsa. Vi
ville idrotta för att det var roligt.
Vi här satsar på både bredd och spets inom idrotten. Byggandet av Stockholmsarenan
och dialogen med Djurgårdens IF om en egen arena på Östermalm är några exempel
på hur vi skapar förutsättningar för elitidrotten. Men vi måste också våga fråga om
det i första hand är elitidrotten, med sina goda möjligheter till sponsring från
näringslivet, som ska stödjas av skattebetalarna. Vi måste bli tydligare med hur vi
prioriterar investeringar och föreningsstöd för att skapa bredd, så att den här 13åringen kan idrotta även om han eller hon gör det för att det är kul. Vi måste
underlätta för Lisa och Lars som är vuxna att kunna idrotta på fritiden.
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Det är därför som vi i denna budget också gör allvar av det här vallöftet om att införa
en idrottsbonus. Till er som inte vet vad en idrottsbonus är vill jag säga att det
handlar om att vi ska stimulera föreningarna att öka sina intäkter från sponsorer, till
exempel från näringslivet. I samband med att vi utarbetar idrottsbonusen ska vi också
se över föreningsstödet. Föreningsstödet ska uppmuntra breddidrott, och även i högre
åldrar. Det ska också bli ett bättre samarbete med skolorna.
Eftersom jag även är stadsbyggnadsborgarråd vill jag se till att vi ser över var det
behövs anläggningar. Var bygger vi? Var finns det en efterfrågan? Ibland kan jag
känna att det är den förening som skriker högst som får det de vill ha. Vi borde titta
över var människor bor, vart människor flyttar, var ungdomarna finns och även se till
att det inte skapas segregation i Idrottssverige och i Idrottsstockholm. Det är ju
stockholmarna som ska använda sig av våra idrottsanläggningar. Det är familjer som
Lisa och Lars som ska göra det. Det handlar inte bara om vem som satsar mest och
våra investeringsplaner, utan vi måste sätta fokus på hur Stockholm utvecklas. Var
kan vi få människor att börja idrotta oavsett om de är 13 år, om de är barn eller om
de är vuxna.
Ordförande! Med de orden yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
för idrottsnämnden.
Anförande nr 374
J a r i V i s s h e d (S): Ordförande, fullmäktige! Stockholm ska ligga i topp när
det gäller idrott. Det ska vara enkelt att idrotta och motionera i Stockholm. Den
idrottsliga verksamheten ska därför vara bred och tillgänglig för alla, för
föreningslivet, för spontanidrotten och för skolorna – kort sagt för alla.
För oss socialdemokrater är folkhälsan en viktig ledstjärna för vårt arbete med
idrottsfrågorna. Där skulle man kunna säga att vi har ett gemensamt problem över
partigränserna. Det är den ökande inaktiviteten bland befolkningen. Trots alla de här
flashiga träningsprogrammen med Anka på tv, i tidningar och på nätet är andelen
som regelbundet motionerar minskande. Det gäller inte minst bland våra ungdomar.
Det är allvarligt eftersom de motionsvanor man etablerar i ungdomen är de man i
bästa fall tar med sig som vuxen. Data- och onlinespel lockar våra ungdomar mer än
olika former av fysisk aktivitet.
Därför tror jag att det i framtiden är viktigt för idrottsnämnden att satsa på
tillgänglighet i sina anläggningar. Med tillgänglighet menar jag att det ska finnas
många anläggningar så att de inte ständigt är fullbokade. Det ska finnas
idrottsanläggningar där man bor. Det ska vara lätt att ta sig dit. Det ska finnas
cykelvägar, och man ska kunna gå och springa dit. De ska vara tillgängliga för alla,
oavsett funktionshinder. Staden ska ha ett brett utbud av anläggningar. Vi ska kunna
samarbeta med våra grannar när det gäller att få till anläggningar för de lite smalare
idrottsgrenarna. Sedan är det inte fel om ett antal av de anläggningar som vi bygger
klarar internationella krav så att vi kan få hit stora internationella idrottsevenemang
till Stockholm. Vi socialdemokrater vill också gärna ha mindre spontanidrottsplatser
i våra stadsdelar, gärna i närheten av skolorna så att de är lättillgängliga för eleverna.
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Det talades lite om spadar i går. Jag är lite oroad över den utveckling som vi nu trots
allt verkar vara på väg mot. Var är spaden som ska sättas i marken så att
Hjulstahallen äntligen börjar byggas? När ska spaden sättas i marken för det nya
Vanadisbadet som så stolt presenterades för ett antal år sedan? Jag är oroad för att
investeringarna sjunker. Trenden är tydlig. När det behöver byggas fler
idrottsanläggningar byggs det färre.
Jag yrkar bifall till det socialdemokratiska förslaget.
Anförande nr 375
Å s a J e r n b e r g (MP): Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare! Det här är
mitt första anförande i fullmäktige, och det känns faktiskt rätt stort. Det är kanske lite
större för mig personligen än vad det är för er som sitter och lyssnar.
Jag vill ta upp tre punkter som är viktiga för Miljöpartiet när det gäller idrottspolitiken. För det första ska alla barn ha samma möjligheter till idrott, lek och en god
hälsa. Så ser det inte ut i Stockholm i dag. I Svenska Dagbladet i söndags skrev två
forskare att barn med högutbildade och resursstarka föräldrar idrottar i mycket större
utsträckning än barn som kommer från mindre gynnade förhållanden. Det här är en
av många ojämlikheter i vårt samhälle som är helt oacceptabel och som vi politiker,
alla här inne i den här salen, har ett ansvar för att förändra.
I vår budget satsar Miljöpartiet genomgående på barn och unga. Dessutom pris- och
lönekompenserar vi i vår budget, vilket vi nu har fått kritik för av Alliansen.
Majoriteten, Alliansen, gömmer undan de här kostnaderna. Ni gör de facto en
neddragning på idrottsområdet, medan Miljöpartiet gör en satsning. Det skiljer 17,4
miljoner kronor mellan våra budgetförslag.
För det andra vill jag lyfta fram betydelsen av att vi arbetar för jämställdhet. Färre
flickor än pojkar idrottar, speciellt i ytterstaden. Det vill vi ändra på. Vi vill bland
annat satsa mer på idrotter som är särskilt populära bland flickor, till exempel
gymnastik och dans. Vi måste göra det mer attraktivt för flickor att idrotta.
För det tredje vill Miljöpartiet bevara och utveckla stadens grönområden. De är
oerhört viktiga för folkhälsan, för lek och spontanidrott. Högst 300 meter till ett
grönområde, säger Folkhälsoinstitutet, och då vill majoriteten bygga på stadens
grönområden. Miljöpartiet vill också bygga. Jag vet att ni i Alliansen säger
någonting annat på den punkten, men vi vill bygga precis lika mycket som ni vill.
Skillnaden – och nu får jag be er borgerliga fullmäktigeledamöter att lyssna lite extra
– är att vi står för ett hållbart byggande både miljömässigt och sett ur ett
folkhälsoperspektiv. Miljöpartiet är precis som tv-programmet Idol som
Centerpartiets Per Ankersjö hade vänligheten att likna oss vid i går. Vi har nämligen
ett hållbart koncept, precis som Idol. I det hållbara konceptet ingår grönområden,
jämlikhet och jämställdhet.
Jag yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag.
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Anförande nr 376
F r i d a J o h a n s s o n M e t s o (FP): Spänstigt joggar jag upp till talarstolen
– passande för den här debatten!
Jag passerar i Stadshuset varannan onsdag iklädd mina ridkläder. Det är lite
underligt, eftersom det innebär att jag passerar Blå hallen, där människor vanligtvis
står i sina snitsiga galaklänningar och sippar lite champagne, på väg till
kommunfullmäktigegruppen med Folkpartiet. Man skulle kunna tycka att det var
obekvämt när gödsel ramlar från fötterna, men det är inte det utan det bemöts med
glädje i Folkpartiet. Inte minst tack vare Madeleine Sjöstedt har vi haft en otroligt
engagerad idrottspolitik som har värmt väldigt många hjärtan.
Våra prioriteringar, för att hålla det kort i dag, handlar inte minst om driftsformerna,
att det är viktigt att olika föreningar kan ta över och själva driva sina olika anläggningar där de vill engagera sig. Det handlar också om att se över olika storlekar på de
idrottshallar som byggs. De mellanstora idrottshallarna får inte glömmas bort. Vi har
uppvaktat kring detta, inte minst när det gäller bandy och handboll.
När man pratar om bandy och handboll ska vi minnas jämställdhetsaspekten som
Miljöpartiet tog upp. Det är otroligt viktigt för när vi tittar på dem som verkligen står
i kö, de som verkligen vill idrotta men som det inte finns plats för i stadens utbud i
dag, så ser vi att det inte sällan är tjejerna som får vänta. Inte sällan är det just
gymnastiken som nämndes här tidigare, och det är någonting som vi vill satsa
otroligt mycket på och har jobbat med under mandatperioden.
Jag vill också understryka vikten av integration – att barn som kommer från hem där
man inte kommer in i det svenska idrottsväsendet också tas med i den debatt som
finns i dag och välkomnas in i idrotten. Vi ska arbeta aktivt med detta.
Inte minst Folkpartiet har tjatat om spontanidrotten, kanske till och med så att folk
har tröttnat på det, under den här mandatperioden. Det handlar om konstgräsplanerna
som ni har kunnat se breda ut sig över staden, inte mindre än 33 stycken. Det gäller
även alla dessa utegym som vi har slagit oss lite för bröstet för, numera också
anpassade så att de finns för äldre.
När jag pratar om det här finns det de som säger att det låter lite smått. Vi i
borgerligheten blir ofta till och med beskyllda för att hellre prata om de flashiga
sakerna. Det passar möjligtvis stereotypen för borgerlighet bättre.
Det finns många som har väldigt stora drömmar om idrotten och som skulle vilja att
vi bara talade om de stora arenorna och eliten och hur vi satsar och hur Sverige ska
synas i världen. Men stadens främsta skyldighet är mot dess medborgare. Vi vet att
människor i dag står i kö för att få idrotta, för ett hälsosamt idrottande, för en
aktivitet. Vårt fokus i Folkpartiet ligger på att tillgodose de behov som redan finns,
och det kommer vi att fortsätta arbeta med under den här mandatperioden.
Det här ska vara en stad där galaklänningar och ridkläder passar lika bra och alla
medborgares idrottsval tillgodoses och välkomnas med glädje.
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Anförande nr 377
Mehdi
O g u z s o y (V): Ordförande, fullmäktige, lyssnare! Vi hör
högeralliansens företrädare prata om en idrottspolitik där idealet är väldigt tjusigt,
men verkligheten ser helt annorlunda ut.
Att idrott i det moderna samhället spelar en viktig roll är otvetydigt. Att idrotten
spelar en viktig roll för folkhälsan är ett känt faktum. Fysisk aktivitet ökar medborgarnas välbefinnande och förebygger ohälsa.
Läser man högeralliansens budgettext kan man faktiskt förvånas över hur lik vår
budget den är på många punkter. Dock inte på alla. I deras budgettext kan man också
läsa mål för idrottsnämndens verksamhetsområde, där de föreslår att man ska
konkurrensutsätta 35 procent av idrottsnämndens verksamhet.
Exempel under de gångna fyra åren avskräcker. Man satsade gigantiska medel på att
konkurrensutsätta till exempel badanläggningar. Det blev fiasko. Högeralliansens
budgetförslag för idrotten som på andra verksamhetsområden handlar mycket om
retorik och inget mer.
För några dagar sedan kunde man på Brännpunkt i Svenska Dagbladet läsa:
Barnidrott ska inte vara en klassfråga. Det har vi inga problem att skriver under på.
Artikelförfattarna var professorerna Lars-Magnus Engström och Bengt Larsson,
viktiga auktoriteter i den här frågan. De problem och förslag som de tar upp i artikeln
har vi också pekat på många gånger här från talarstolen. Artikelförfattarna pekar på
att det finns klasskillnader och att ekonomin hindrar barn från arbetarklasshem från
att idrotta.
Vänsterpartiet föreslår därför riktade satsningar på spontanidrott genom att bygga så
kallade multifunktionsanläggningar där barn och ungdomar kan utöva idrott. Vi vill
också införa så kallade personneutrala kort, alltså kort som kan nyttjas av flera
familjemedlemmar till exempel. Dessutom vill Vänsterpartiet införa gratis bad för
barn och ungdomar för att komma åt de ohälsotal som främst finns bland
arbetarklassbarn.
Därmed yrkar jag bifall till Vänsterpartiets budgetförslag!
Anförande nr 378
C h r i s t e r M e l l s t r a n d (C): Upp kommer en marathonlöpare!
Stockholmare, fullmäktige, ordförande! Jag hoppas att jag kan göra en ideologisk
poäng här i dag. Stockholm behöver starka idrottsföreningar som bidrar till att
utveckla ungdomsidrotten och elitidrotten – idrottsföreningar som bidrar till att
Stockholm fortsätter utvecklas som evenemangs- och besöksstad. Starka föreningar
behöver stark ekonomi, vilket är en förutsättning för bred ungdomsverksamhet och
en elitspets.
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Centerpartiet har arbetat hårt för att bereda Djurgården möjlighet att bygga och äga
sin egen arena. Därför är det en glädje att staden nu öppnar för en lösning där
föreningen får möjlighet att äga sin egen arena, vilket på sikt kan ge en stark
ekonomi utan kommunalt stöd. Djurgården kommer att kunna konkurrera med
klubbar som FC Köpenhamn och Rosenborg. Det svider i ett AIK-hjärta som mitt,
vill jag lova. Samtidigt är det glädjande att detta bidrar till besöksnäringen och
ungdomsidrottens utvecklingsmöjligheter.
Idrottsrörelsen ska ges möjlighet att ta över driften av anläggningar, vilket bidrar till
ett idrottsliv med bättre ekonomi, bättre livskraft och självständighet. Staden kan
dessutom bli mycket mer aktiv och bättre på att hitta sponsorer, vilket verkar vara en
konstig sak i många människors öron, till anläggningar och evenemang.
För mig som marathonlöpare är det glädjande att vi med budgeten fortsätter arbetet
med tryggare motionsspår, utegym och andra spontanidrottsmöjligheter. Att kunna
komma ut och springa på trygga motionsspår, spela fotboll på upplysta konstgräsplaner, lyfta skrot i utegym eller ta en promenad i något av våra naturreservat är
grunden till god hälsa för oss stockholmare. Kan vi dessutom göra det i renare luft är
jag en väldigt glad centerpartist.
Vi ska under mandatperioden fortsätta arbetet med idrottsbonusen för att stimulera
barns idrottande. Nämndens miljöarbete och energieffektivisering är ett självklart
och viktigt arbete.
Jag vill yrka bifall till Centerpartiet och Alliansens frihetliga, miljövänliga och
progressiva budget!
Anförande nr 379
E r i k a J o s b r a n t (KD): Återigen har många bra saker sagts. Det är ganska
spännande att sitta och lyssna och konstatera att vi är oerhört överens och har en
ganska bred samsyn i många av de här frågorna. Jag tror att det är ganska hälsosamt
med en samsyn här, och det borde väl göra att Socialdemokraterna kan bifalla
majoritetens förslag. Ni var ju så nöjda med att vi tyckte som er i många frågor.
Miljöpartiet hade många fina åsikter. Bygg gärna men inte här, var kanske det som
skilde mest mellan oss.
Idrott har en förmåga att skapa en väldigt stark gemenskap även om man inte håller
på samma lag. Idrott får oss också att må väldigt bra både fysiskt och psykiskt. Vi
växer som människor när vi idrottar, kanske inte om midjan, men vi växer definitivt
som människor.
Jag tycker också att det är extra roligt att vi satsar på tjejers och kvinnors idrottande
och att det finns en tydligt uttalad prioritering. Det har jag sett inte bara i
majoritetens förslag, så det borde faktiskt vara något som förpliktar och som vi kan
förena oss kring.
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Jag skulle vilja lyfta fram en annan, ganska smal och liten ekonomisk del. Det är
supporterprojektet, eller Projekt Supporter som det också kallas, där man aktivt
arbetar mot det våld och den huliganstämning som frodas i vissa kretsar. Det tror jag
är en oerhört viktig satsning.
Jag skulle slutligen vilja nämna någonting som jag som hyfsat nybliven
Södermalmsbo har fått lära mig: Vi behöver en bandyhall! Är det något jag har lärt
mig på våra gruppmöten på Södermalm så är det att vi behöver en bandyhall. Jag kan
inte annat än instämma i denna kör: Vi behöver en bandyhall!
Med detta vill jag yrka bifall till majoritetens och Kristdemokraternas förslag, och
jag ser med tillförsikt fram emot samarbete med oppositionen som också tycks
bifalla många av dessa goda förslag.
Anförande nr 380
M e h d i O g u z s o y (V): Ordförande! Det nya idrottsborgarrådet Regina
Kevius sade att man har satsat mer än någonsin bland annat på konstgräsplaner. Men
Regina, om man läser i den här medborgarundersökningen med påståendet att det i
Stockholms stad finns goda möjligheter till spontanidrott som till exempel
motionsspår, bollplaner, öppna parkytor med mera, så har resultatet sjunkit från 81
procent till 78 procent. Ett till påstående: I Stockholms stad finns goda möjligheter
till organiserad aktivitet genom olika idrottsföreningar. Där ser vi också en
nedåtgående trend.
Regina, du sade att vi ska se över var behoven finns vad gäller byggandet av nya
idrottsanläggningar. Jag vet inte om du minns det, men i den här församlingen
fattade man gemensamt beslut om att bygga en badanläggning i Skarpnäck, en
stadsdel som är väldigt barntät och där behovet av en badanläggning är brådskande.
Vi var eniga i den här församlingen, och man gjorde även en förprojektering för
projektet. Men hittills har det inte blivit någonting av det. När man har behandlat
frågan vid olika tillfällen har ni hänvisat till att här låter vi privata aktörer komma in
och bygga åt oss. Hittills har det inte hänt någonting.
Vad har du för planer för att bryta den nedåtgående trenden vad gäller medborgarnas
syn på idrott och motion i Stockholm? Kommer ni att stå fast vid ert löfte att starta
bygget av en badanläggning i Skarpnäck? Det vill Vänsterpartiet göra snarast.
Anförande nr 381
Borgarrådet K e v i u s (M): Jag får hänvisa Skarpnäcksfrågan till Billy Östh som
kommer upp snart, för han kan den frågan.
Just nu satsar vi väldigt mycket på att rusta upp simhallar och idrottshallar. Jag
tycker att det är jätteviktigt att vi tillsammans – jag hoppas att Mehdi kommer att
sitta i idrottsnämnden framöver – sätter oss ned och diskuterar vad vi kan göra för
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breda överenskommelser mellan partierna, över blockgränserna för att få fler
stockholmare att idrotta, för att få fler barn att simma.
Jag tror faktiskt att vi vågar konkurrensutsätta. Skillnaden mellan er och oss är att vi
tror att föreningar kan driva anläggningar. Vi tror också att det inte alltid är
kommunen som sköter en anläggning bäst.
Jag inbjuder till att vi tillsammans sätter oss ned och funderar på vad vi kan göra för
att fler ska få möjlighet att idrotta.
Anförande nr 382
M e h d i O g u z s o y (V): Ordförande! Vi har inget problem att samarbeta vad
gäller investeringar i nya anläggningar, där behovet är väldigt brådskande. Vi har
tillsammans med Socialdemokraterna föreslagit att man ska bygga minst två
idrottshallar per år fram till 2014 eller 2016. Jag minns inte exakt.
Under den gångna mandatperioden försökte man konkurrensutsätta badanläggningar.
Det handlade inte om att föreningar skulle ta över dem, utan det var privata företag
som ville ta över. Men det visade sig att det skulle vara en ren förlustaffär. Trots
personella och ekonomiska satsningar blev det ingenting.
Sist hade vi ett ärende som handlar om uteidrott i Västerort. Där valde man också att
dra tillbaka upphandlingen på grund av att egendrift var mycket mer ekonomiskt
fördelaktigt.
Jag hade hellre sett att de pengar ni satsar på att upphandla verksamheterna hade gått
till att införa fria bad för barn och ungdomar på stadens badanläggningar.
Anförande nr 383
M a t s B e r g l u n d (MP): Ordförande! Erika Josbrant, kristdemokraten,
avslutade sitt inledningsanförande lite i slagordsform här: Vi behöver en bandyhall!
Bra! Miljöpartiet har nämligen under lång tid drivit frågan om uppförandet av en
bandyhall i Stockholm. Syftet med en sådan hall är att främja idrotten, i synnerhet
ungdomsidrotten. Stockholm är en bandystad av hög klass. Hammarby Bandy tar sig
regelmässigt till final i elitserien, och numera kan man också kalla sig regerande
svenska mästare.
Svenska Bandyförbundet har i sitt regelverk deklarerat att samtliga elitserielag från
och med 2012 ska ha tillgång till en inomhushall för bandy för att få elitlicens. Det
krävs alltså en hall i Stockholm om vi ska fortsätta ha en elitbandyklubb i
kommunen. Vi tänker oss Gubbängen eller Älvsjö som bästa plats att uppföra en
sådan här hall. Klubbarna är med på det, och planerna finns. Det är bara att sätta
igång.
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Men hittills har ni i majoriteten varit emot detta, och därför har inget hänt i frågan.
Ett huvudargument som jag har förstått det och som också Frida Johansson Metso
tog upp är att bandysporten hittills har lockat för få flickor. Bandyklubbarna själva
menar dock just att en hall skulle vara det lyft som skulle kunna locka många unga
att börja med bandy och därmed också många unga flickor. Särskilda satsningar på
flickor görs också i flera klubbar.
I planerna på den nya hallen ligger även andra användningsområden.
Skridskosporten är i stort behov av en stor ishall. I planerna finns också en
konståkningsrink i direkt anslutning till bandyplanen. 3 000 flickor i
Stockholmsområdet skulle behöva den här arenan för konståkning.
I majoritetens budgetförslag läser jag nu, precis som Erika Josbrant sade, att ni inte
längre motsätter er en bandyhall. Villkoren enligt er är dock att den ska uppföras och
finansieras tillsammans med andra kommuner. Då blir projektet rätt skakigt igen, för
vad händer om inga andra kommuner vill vara med? Dessutom undrar jag om det
verkligen är praktiskt att flera kommuner ska samverka i ett sådant här trots allt rätt
modest projekt. Det är ju ingen jätteanläggning vi pratar om.
Man undrar också varför en annan kommun skulle vilja vara med och betala en hall i
Stockholm, eller tänker ni att hallen ska byggas utanför kommunen och att
Hammarby inte längre ska vara ett Stockholmslag?
De här frågorna skulle jag jättegärna vilja ha svar på. Framför allt, om det inte löser
sig med finansiering tillsammans med andra kommuner, kommer det då att innebära
att det inte blir någon bandyhall före 2012 eller ens under mandatperioden?
Anförande nr 384
Borgarrådet K e v i u s (M): Vi har skrivit i Alliansens förslag till budget om att vi
vill ha en regional bandyhall. Vet du vad, Mats, det är inte så farligt att samarbeta
med andra kommuner. Det vi ska göra är att kontakta våra kranskommuner. Jag var
på elitseriepremiären i bandy. Jag har träffat dem som är aktiva i Hammarby Bandy,
och jag kommer att träffa dem framöver.
Det viktiga är att vi vågar samarbeta med andra kommuner. Det är inte så farligt om
bandyhallen skulle ligga i en annan kommun eller kanske i Stockholms kommun. Vi
måste våga föra en dialog i idrottsfrågor med kranskommunerna.
Jag tycker ibland att vi bara tittar på kommungränsen när det gäller idrottsfrågor.
Föräldrar och ungdomar tänker inte alltid på kommungränsen när de ska idrottar.
Vi kommer nu att föra en dialog med kranskommunerna om hur vi kan samarbeta för
att skapa möjligheter för en bandyhall i regionen.
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Anförande nr 385
M a t s B e r g l u n d (MP): Jag är jätteglad att ni ändå har tagit upp den här
frågan och att det verkar börja finnas en lösning någonstans. Samarbeta gärna med
andra kommuner, fast jag befarar ändå att det är lite komplicerat att samarbeta med
andra kommuner. Men det kanske kan gå.
Huvudfrågan fick jag tyvärr inget svar på: Om det nu inte löser sig med de andra
kommunerna, blir det då ingen bandyhall i Stockholm före 2012 eller ens under
mandatperioden? Den frågan skulle jag gärna vilja ha svar på.
Anförande nr 386
F r i d a J o h a n s s o n M e t s o (FP): Jag ska fatta mig ytterst kort denna sena
kväll.
Mats, jag hoppas att det här resonemanget inte är representativt för hur Miljöpartiet
ser på hur jämställdheten inom idrotten ska utvecklas. Jag tycker att inledningsanförandet var lite mer hoppfullt jämfört med hur du formulerar dig nu.
Politik handlar om prioriteringar. Budget handlar alltid om prioriteringar. Här står
jag och säger att det är viktigt att vi prioriterar tjejerna och vad tjejerna själva vill
och har valt. De har exempelvis valt gymnastik. I stället för att fylla på och säga att
okej, då är det det vi ska tillfredsställa, då är det det vi ska prioritera, så försöker
Mats i stället för att tillgodose deras behov styra det till bandyn och säga att om vi
kan skapa bättre förutsättningar för herrbandyn genom att bjuda in lite fler tjejer – då
så. Då kan det lösa sig för bandyhallen.
Jag har ingenting emot bandyhallen. Men när det gäller prioriteringar måste jag säga
att tjejernas val måste vara starkare än det lite manipulerade val man försöker göra åt
dem.
Anförande nr 387
M a t s B e r g l u n d (MP): Jag tror att både Lisa och Lena, eller vilka det nu var
vi pratade om, skulle vilja spela bandy. Det handlar bara om att skapa
förutsättningar. Som jag sade ingår en konståkningsrink i projektet. Många tjejer
åker konståkning redan i dag. Precis som min partikollega Åsa Jernberg tog upp i sitt
inledningsanförande är jämställdhetsfrågorna inom idrotten verkligen prioriterade.
Jag tycker inte att det här bandyhallsprojektet behöver stå emot det på något sätt.
Men jag vill gärna ha ett svar på om det blir en bandyhall. Det tror jag att både Lisa,
Lena och Lars skulle vilja.
Anförande nr 388
B i l l y Ö s t h (M): Ordförande, fullmäktige! Det är väldigt kul att sitta i
idrottsnämnden. Vi är väldigt ofta väldigt överens om väldigt mycket, och det
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handlar om att vi har ett gemensamt idrottsintresse, oavsett om vi gillar Gnaget eller
Bajen eller Djurgården eller något obskyrt landsortslag någonstans.
Men ibland kommer de ideologiska skygglapparna fram. Det hörde vi bland annat av
Mehdi. När man diskuterar avknoppningar och upphandlingar och liknande säger
Vänsterpartiet och även de andra partierna: Njet!
Vi får väldigt ofta höra att vi inte bygger någonting och vi gör ingenting och
Stockholm är en usel idrottsstad. Det stämmer inte på något sätt. Vi har gjort väldigt
kraftiga utbyggnader under den senaste tioårsperioden, oavsett om idrottsborgarrådet
har hetat Affe, Py, Madde eller Regina. Vi har på drygt tio år investerat 4 ½
miljarder. Det är faktiskt inga småbelopp. Vi hade fem konstgräsplaner för drygt tio
år sedan. Nu har vi satt spaden i marken för plan 56 och plan 57. Man utnyttjar de
här konstgräsplanerna väldigt mycket mer än tidigare planer, så det är en revolution
som har hänt.
Vi rustar våra nedslitna bad. Då får man höra av bypolitikern nummer ett, Mehdi
Oguzsoy, att vi för hur mycket pengar som helst ska bygga en anläggning i Skarpnäck, just där Mehdi bor. Det här har legat i de långsiktiga planerna, men nu har vi
sagt att vi satsar över en halv miljard kronor på att fixa till de lite sämre simhallarna.
Farsta kommer att börja byggas om nästa år. Då är det inte rimligt att använda ett
helt års investeringsbudget till att enbart bygga en simhall i Skarpnäck. Så mycket
skulle det nämligen kosta enligt de planer som var framtagna. Vi kanske bygger
någon gång, men som Skarpnäcksbo kan jag säga att nej, vi väntar med det. Vi gör
andra saker i stället. Det kan jag göra som Skarpnäcksbo.
Vi pratar om en bandyhall. Mats frågar vad som händer om det inte går att diskutera
med andra. Men vi får först diskutera och se vad som händer. Vi kan inte bygga 25
bandyhallar i Stockholm. Vi nya moderater tänker på miljön.
En annan viktig sak är idrottsvåldet. Det måste vi fortsätta motverka med kraft. Det
har gjorts väldigt mycket, men det kan göras mycket mer. Jag skäms när mina
djurgårdsvänner slänger bengaliska eldar mitt under nationalsången, som på det
första derbyt mellan Djurgården och AIK. Det är skandalöst dåligt!
Det är kul att vi bygger Stockholmsarenan. När man ser byggarbetsplatsen undrar
man ju om de ska hinna klart på två år, men så var det med Globen också för 22 år
sedan. Det ska bli jättekul att få den anläggningen!
Anförande nr 389
M e h d i O g u z s o y (V): Ordförande! Först vill jag säga till Billy att det inte är
jag som agerar något slags bypolitiker, utan det finns ett enormt tryck från medborgare i Skarpnäck med omnejd som önskar att en badanläggning ska byggas.
Om jag tolkar dig rätt, Billy, så är det här lågprioriterat trots att du i den här
församlingen gick med på att man skulle bygga anläggningen. Du kom med löften
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också vid senare tillfällen om att ni minsann skulle se till att en privat entreprenör
skulle sätta igång byggandet.
Jag tolkar det som att det inte finns några sådana, och därför kommer inte någon
privat aktör att låta bygga en bad- och idrottsanläggning ute på Skarpnäcksfältet.
Anförande nr 390
B i l l y Ö s t h (M): Jag har aldrig sagt att vi i närtid ska bygga någon simhall på
Skarpnäcksfältet. ”Hoppas” har jag sagt. Jag har inte gett något löfte. Jag hoppas att
vi ska kunna göra det någon gång i framtiden, men jag är inte den bypolitiker som i
dagsläget satsar 250-275 miljoner kronor på att bygga en idrottshall på Skarpnäcksfältet. Det finns väldigt många bra simhallar i närheten. Vi prioriterar en ombyggnad
framför allt i Farsta för över 50 miljoner kronor från och med nästa år.
Jag har varit i kontakt med en privat entreprenör som även har varit i kontakt med
den tidigare idrottsroteln. Jag har inte sagt att det kommer att ske väldigt snabbt, men
jag hoppas att man ska kunna få ett avtal någon gång i framtiden om att bygga
någonting. Men allt görs inte på en gång, och det borde även Mehdi veta som har
suttit med under ett antal år.
Anförande nr 391
M a t s B e r g l u n d (MP): Jag håller med dig om att vi inte ska bygga 25 hallar
i Stockholm, men kanske en.
Ni tänker på miljön; det är bra. Men de här bandyhallarna och isladorna är trots allt
relativt miljövänliga. De behöver inte alls vara så miljödåliga som man kan tänka sig.
Man har större möjligheter att återanvända energin från konstfrys i en inomhusarena
än vid en utomhusanläggning, så det behöver inte vara någon dålig miljölösning att
bygga en islada eller en bandyhall.
Kostnaderna är inte heller otroligt höga, i alla fall inte i jämförelse med andra stora
anläggningar som man bygger. Men eftersom du tog upp det här och svarade som du
gjorde skulle jag ändå vilja ställa frågan som jag inte fick svar på tidigare: Det är ju
ändå en rätt komplicerad lösning, så om det inte löser sig med finansiering med
andra kommuner, blir det då ingen bandyhall före 2012 eller under mandatperioden i
Stockholm?
Anförande nr 392
B i l l y Ö s t h (M): Det är svårt att svara på hypotetiska frågor. Vi har inte ens
börjat förhandla. Det är ju inte så att vi har samarbetat för mycket med kranskommunerna. Vi borde samarbeta mycket mer!
Många har tyvärr den här kommunskygglappen på, och den har kanske även jag haft,
men vi måste börja tänka på att tänka samarbeta med andra kommuner. De diskussionerna kommer man att ta med grannkommuner rätt snart, och jag har väldigt svårt
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att tänka mig att man inte kan komma till en överenskommelse med andra
kommuner. Det är inte bara i Stockholm det finns ett stort bandyintresse.
Jag tycker att det är viktigt att man bygger en bandyhall, men vi måste åtminstone
börja i den änden att vi diskuterar med de andra kommunerna. Sedan får vi se vad
dessa diskussioner hamnar.
Anförande nr 393
Y v o n n e F e r n e l l - I n g e l s t r ö m (M): Ordförande, fullmäktige! Här blir
det tvära kast. Under den här punkten avhandlas nämligen också kyrkogårdsnämnden
som jag väldigt raskt tänkte försöka informera lite om.
Det här är frågor som är viktiga men som sällan hörs i debatten. Kyrkogårdsnämnden
är huvudman för all begravningsverksamhet i hela staden. Vårt uppdrag är att
bedriva begravningsverksamhet för alla stockholmare, oavsett trosinriktning.
Vi
förvaltar
elva
begravningsplatser
och
tretton
kapell.
Tretton
innerstadsförsamlingar förvaltar sina egna begravningsplatser mot skäligt bidrag för
driften som utbetalas av kyrkogårdsnämnden.
Verksamheten finansieras av en begravningsavgift från skattebetalarna i Stockholm.
För närvarande är den sju öre per skattekrona. Vi bedriver också serviceverksamhet
som är självfinansierad, och det handlar om skötsel av gravar och allmänna gräsytor
på gravplatserna.
Jag vill nämna några av de händelser som har präglat året. Det är moderniseringen av
Skogskrematoriet. Arkitekttävlingen vanns av arkitekten Johan Celsing med
tävlingsförslaget ”En sten i skogen”. Bygglovsprocessen startar, och man hoppas att
invigningen sker i slutet av 2012.
När det gäller begravningsplatsen på norra Järva har vinnande förslag utsetts, och det
blev arkitekterna Kristine Jensen Tegnestues och Poul Ingemanns tävlingsförslag
”Öarna”. Dess värre har det här nu överklagats, och vi avvaktar rättens prövning för
att kunna teckna kontrakt.
Vi utvidgar Bromma kyrkogård med 1 000 nya gravplatser, anlägger askgravplatser
på Bromma kyrkogård och Sandsborgskyrkogården. Barngravkvarter anläggs på
Norra begravningsplatsen. Omfattande skyltprogram på Skogskyrkogården har
påbörjats. Renoveringsarbeten sker på Uppståndelsekapellet och Skogskapellet. Det
sker också ett utbyte av ugnar i krematorierna.
Vi har lagt ned stor kraft på visningsverksamheten på Skogskyrkogården. Tillsammans med Stadsmuseet genomförs visningar under en stor del av säsongen och på
väldigt många olika språk. Det här bidrar också till besöksnäringen i Stockholm.
Som stockholmarna bör vi alla känna till att Skogskyrkogården är Stockholms enda
världsarv, ett kulturarv som vi ska vara mycket stolta över.
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Naturligtvis bedriver vi också miljöarbete av olika slag – energieffektiviseringar,
utbyte av maskiner till en mer miljövänlig maskinpark och så vidare. Vi tar också
emot sommararbetande ungdomar och aspiranter från jobbtorgen.
Vi har även utökat våra kapelltider för att göra vad vi kan göra som huvudman för att
försöka korta tiden mellan dödsfall och jordfästning.
Med dessa ord vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2011.
Nu åter till idrottsdebatten, antar jag.
Anförande nr 394
J a r i V i s s h e d (S): Jag ska inte prata om kyrkogårdsnämnden, nej.
Förr i tiden, när jag var liten, var det så att man planerade bostadsområden och så
byggde man en skola eftersom det naturligtvis skulle flytta in barn i bostadsområdet.
Skolan skulle naturligtvis ha en gympasal, och sedan var det denna gympasal som
fick försörja skolans gympatimmar. Även föreningslivet hyrde in sig, och så hade vi
spontanidrotten. Så gick det till förr i tiden.
Detta trodde jag att vi hade lämnat så till vida att vi nu har pratat om att vi ska bygga
flexibla, fullstora hallar som kan försörja både föreningsliv, skola, spontanidrott och
olika idrottsgrenar.
Därför blev jag lite förvånad när jag läste i Alliansens förslag att man i samband med
en långsiktigt hållbar utbyggnad av idrottsanläggningar pratar om att nytillskottet av
idrottshallar kan ske genom såväl utbyggnad av fullstora hallar som utbyggnad av
mindre skolidrottshallar.
Jag hoppas inte att det här betyder att vi ska vrida klockan tillbaka.
När det gäller konkurrensutsättningar, Regina, har dina borgerliga företrädare inte
suttit still. De har försökt. Man försökte med badhusen först. Det slutade med ett
rejält magplask. Jag tror att det skulle kosta tvåsiffriga miljoner att lägga ut det på
någon. Man försökte med idrotten i Västerort, och det var samma resultat där. Man
har alltså försökt ett antal gånger, och jag tycker att nu kan man väl lugna ned sig lite
på den fronten.
När det gäller föreningsdrivna anläggningar finns det flera stycken. Men sedan är det
frågan om föreningarna vill driva anläggningarna. Många gånger tycker föreningarna
att de får ägna sig åt byråkratin kring att sköta hallen eller anläggningen i stället för
att koncentrera sig på det man egentligen är till för – själva idrottsverksamheten. Det
där får man fundera lite grann kring.
Angående jämställdheten inom idrotten kan vi fråga oss varför vi inte har några
kvinnliga speedwayförare. Alla motorsporter är ju väldigt manliga. Jag tycker också
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att man ska investera jämställt, men borde vi inte också ha någon form av bidrag som
gjorde att idrotterna i sig blev mer jämställda?
Till Centerpartiet och Christer: Du är inte den enda marathonlöparen på det här
podiet. Jag föreslår att du går in på marathon.se och tittar på årets resultat.
Anförande nr 395
Å s a J e r n b e r g (MP): Billy Östh pratade om att ni i majoriteten har byggt en
massa, men ni har faktiskt rivit lite också. Om ni inte hade rivit Aspuddsbadet hade
ju Lars och Lisa kunnat promenera dit, för där hade de babysim som Regina pratade
om tidigare.
Jag skulle vilja prata om just badhus och höra om idrottsborgarrådets syn på
Vanadisbadet. Både Miljöpartiet och Alliansen har tidigare påpekat att det finns ett
stort behov av ett bad i det här området, men det är bara Miljöpartiet som har avsatt
resurser för att tillgodose behovet. Vi har reserverat centrala medel för att rusta upp
Vanadisbadet. Jag skulle vilja veta hur Alliansen ska göra och var ni ska ta era
pengar ifrån? Hur ska ni finansiera era tidigare planer för Vanadisbadet när ni inte
har avsatt några resurser i ert budgetförslag?
Kanske säger ni nu att det finns pengar att hämta i Norra stationsområdet. Jag har
hört rykten om det tidigare. Men finns det verkligen det? Är det inte så att ni har
tecknat in alla medel till annat? I så fall kan vi verkligen prata om Monopolpengar,
för att travestera Centerpartiets Per Ankersjö som för tillfället är min favoritperson
att citera. Jag hoppas att du inte tar illa upp, Per. Jag vill ju inte sprida dålig
stämning.
Jag skulle alltså vilja veta hur ni i Alliansen har tänkt finansiera era planer på ett nytt
Vanadisbad. Hur ser er tidsplan ut? När ska det vara klart? Det ger ni inga svar på i
er budget.
Anförande nr 396
B i l l y Ö s t h (M): Jag trodde att vi hade diskuterat färdigt om Aspuddsbadet,
men det har vi tydligen inte gjort. Det är bara att konstatera att den badhusföreningen
misskötte sig och bröt alla överenskommelser som gick att bryta. Då tyckte vi att det
var bättre satsa pengar på att rusta upp de badanläggningar som ändå är ganska
hyggliga än att lägga ned mångmiljonbelopp på det väldigt dåliga badet i Aspudden.
Vanadisbadet ska finansieras inom Norra stationsprojektet. Exakt när vet inte jag i
dagens läge, men det ska bli ett bad där så småningom.
Man kan generellt säga att det är bättre att använda pengar till att rusta upp befintliga
bad än att bara bygga nytt och nytt och nytt. Miljöpartiet och även Vänsterpartiet
verkar ha oändliga resurser, men pengar är ändå en knapp resurs och vi får hushålla
med de pengar vi har.
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Anförande nr 397
Å s a J e r n b e r g (MP): Vad gäller Aspuddsbadet månar jag bara om Lars och
Lisa, men vi behöver inte ta upp den diskussionen.
När det gäller Vanadisbadet känner jag mig inte helt trygg när ni säger att det ska bli
ett bad, men ni vet inte riktigt när och inte riktigt med vilka pengar. Hade det varit
Miljöpartiet hade det gått, för ni har ju oändliga resurser, men det har inte vi i
majoriteten, säger Billy Östh. Då blir jag lite osäker på hur planerna ska realiseras.
Det behövs just pengar för att kunna fixa dessa planer.
Anförande nr 398
Borgarrådet J ä m t i n (S): Jag tänkte börja med att tacka herr ordförande för den
fina slipsen. Det är en oerhört trevlig idrottsförening. Det är inte Alliansen som
gömmer sig bakom den slipsen utan Stockholmspolisens Idrottsförening – en mycket
trevlig och ärofull förening vars basketsektion startades av Ewa Larssons bror. Det är
jag är honom väldigt tacksam för!
Något annat jag är tacksam för är att man nu äntligen renoverar Farstahallen. Förra
vintern regnade det in genom taket, och det stod plasthinkar i hallen. Det hoppas jag
att vi slipper i framtiden.
Nog om detta, nog om verkligheten. Nu till en annan verklighet. Jag håller med
Regina Kevius: Bredd och spets behövs. Spetsen behövs för att stimulera bredden,
och bredden behövs för att vi ska kunna få en spets.
De flesta tonåringar som idrottar kommer aldrig att vinna vare sig OS eller SM. De
flesta tonåringar som idrottar kommer i bästa fall att få en bra och trevlig fysik och
grundlägga en god kondition och kunna springa marathon när de blir lite äldre.
Vad är det då som hindrar bredden för tonåringar? Det är mycket ofta brist på ledare.
Det är brist på ledare, för ledarna får ägna sig åt andra saker. Man tvingas prioritera
ledarna. Idrottsföreningarna behöver kanske inte så jättemycket pengar, men de
behöver hjälp med administrationen. Det kostar några kronor, och
idrottsföreningarna blir inte hjälpta av att också behöva administrera idrottshallar.
Hjälp till administrationen lösgör tid till alla dessa fantastiska ledare som ägnar
mycket tid åt idrott och också idrottande tonåringar.
Så till en annan fråga som är ytterst aktuell i Stockholm och har varit det ganska
länge. Det handlar om det som Mehdi var inne på – frågan om vilka som idrottar och
hur långt upp i åldrarna. Det är en enorm skillnad på socialgrupp 3 och socialgrupp 1
när det gäller idrottandet. 75 procent av tonåringarna i socialgrupp 1 idrottar.
Ungefär 25 procent av tonåringarna i socialgrupp 3, eller snarare 4 och 5, idrottar i
den utvärdering som idrottsförvaltningen gjorde för sex sju år sedan. Den börjar bli
gammal, och vi kommer att föreslå att en ny sådan översyn görs. Det är enorma
skillnader i vem som idrottar. Det beror på ekonomi, men det beror också på vana
från familjen. Idrottar mamma och pappa idrottar också barnen.
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Det finns mycket att säga. Vi behöver behålla mark för att kunna orientera och
springa. Vi behöver behålla mark för att kunna promenera, och vi behöver behålla
vatten för att kanota på. Friluftsområden är viktiga också av det skälet.
Bredd kräver spets; spets kräver bredd. Vi behöver både och, men vet ni vad: Allt
kräver i alla fall lite resurser, och därför är jag glad att yrka bifall till den
socialdemokratiska reservationen som har en del mer resurser.
Anförande nr 399
Borgarrådet K e v i u s (M): Vi kommer framöver att se över hur bidragen fördelas.
Är det så att en del föreningar som skriker högst får mest pengar? Är det så att vi
missgynnar en del? Jag tror att det är väldigt viktigt när vi nu tar fram verksamhetsplanen för idrottsnämnden att vi sätter oss ned tillsammans och funderar på hur vi
ska öka jämställdheten. Hur ska vi gynna de idrottsföreningar som inte skriker högst
men som är väldigt viktiga? Hur ska vi gynna dem som i äldre åldrar vill börja
idrotta? Hur ska vi fördela bidragssystemen så att det gynnar flera?
Jag vill också påpeka att när vi planerar nya bostadsområden måste det finnas
möjlighet till spontanidrott. Det måste finnas utegym och närhet till möjlighet att
idrotta. Jag tror att vi kan komma överens här.
Häromdagen fick jag en karta över alla idrottsanläggningar som finns i Stockholms
stad. Det finns jättemånga hallar och idrottsanläggningar, och det finns jättemånga
olika planer. Jag kommer att be förvaltningen att vi gör en inventering. Vilka hallar
behöver rustas upp? Hur ser fördelningen ut på tiderna? Ni vet att en del roffar åt sig
tider, medan en del föreningar mister tider. Hur kan vi tillsammans se till att tiderna i
dessa hallar fördelas mer jämnt?
Jag tror att det finns en hel del att göra här för att gynna föreningar som inte skriker
högst och också se över alla de hallar som faktiskt finns. Jag blir väldigt ofta
kontaktad av föreningar som säger: Bygg en hall till oss! Ja, men det finns väldigt
många hallar. Vad kan vi göra för att öka en jämställd och jämlik fördelning i de
befintliga hallarna och rusta upp de hallar som finns i Stockholms stad?
Ni är välkomna till mitt rum sedan och titta på den här kartan. Det finns väldigt
många anläggningar som vi här i salen kanske inte känner till, där man kan göra en
del och se över tiderna.
Jag ser fram emot att arbeta med er i idrottsnämnden med att se över bidragssystemet
och hur vi tillsammans kan främja våra idrottspolitiska ambitioner för mer jämställd
och jämlik idrott!
Anförande nr 400
M e h d i O g u z s o y (V): Ordförande, fullmäktige! Reginas invit till samarbete
bådar gott inför framtiden till skillnad från företrädaren som var kallsinnig vad gäller
samarbete.
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Ordförande! Vi har faktiskt påpekat brister när det gäller föreningsstödet. Vi har sagt
att det inte räcker med att ge stöd till föreningar till exempel per aktivitet som de
utför, utan man måste titta på andra aspekter, till exempel socioekonomiska aspekter.
Att det finns brister där råder det inget tvivel om.
Vi välkomnar förslaget att göra en översyn över hur man kan göra föreningsstödet
mer rättvist.
Anförande nr 401
Borgarrådet K e v i u s (M): Då får vi sätta oss ned tillsammans och se över
bidragssystemet. Vi ses!
Anförande nr 402
Å s a J e r n b e r g (MP): Jag gör som Frida, joggar fram lite!
Jag tänker lite på Klara och Kajsa som bor i Vasastaden och deras möjligheter till ett
bad, närmare bestämt Vanadisbadet. Jag skulle bara vilja höra om Regina Kevius har
ett tydligare svar på vad era planer är på detta område och vad du tror om det här
badet. Kommer det att bli någonting framöver?
Anförande nr 403
Borgarrådet K e v i u s (M): Klara och Kajsa kan sitta lugna. Det kommer att bli ett
bad i Vanadis. Precis som min kollega Billy Östh sade så ser vi över Norra stationsområdet just nu, och det kommer att bli ett bad där framöver.
Anförande nr 404
M e h d i O g u z s o y (V): Ordförande, fullmäktige! Varje satsad krona på att få
fler inaktiva barn och ungdomar att motionera och göra dem mer fysiskt aktiva
betalar sig flera gånger om i form av friskare liv och bättre hälsa.
Jag tänker inte diskutera Aspuddsbadet, men jag vill ändå göra ett förtydligande.
Vänsterpartiet var faktiskt ensamma om att stoppa nedläggningen av det här badet
när vi styrde staden mellan 2002 och 2006. När ärendet åter blev aktuellt 2007 var vi
återigen ensamma om att inte vilja lägga ned det här badet. Jag vill bara göra ett
förtydligande om det. Senare anslöt sig våra samarbetspartier Socialdemokraterna
och Miljöpartiet. Det var bra att de vaknade till sist. Att badet lades ned under
dramatiska former är inte heller någon hemlighet.
Billy Östh pratar i den här talarstolen om förhoppningar om att bygga till exempel en
bandyhall eller en badanläggning ute i Skarpnäck. Tyvärr går det inte att bedriva
politik med förhoppningar, utan du måste komma med konkreta förslag och planer på
hur du ska lösa problemet med byggandet av en bandyhall i Stockholm. Om några år
kommer det nämligen inte att kunna bedrivas elitverksamhet i Stockholm om det inte
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finns en inomhusbandyhall färdigställd. Svenska Bandyförbundet ställer nämligen nu
högre krav på de anläggningar som bandy ska spelas på.
Slutligen, ordförande, vill jag ställa en fråga till Regina Kevius: Vilka verksamheter
tänker ni privatisera och konkurrensutsätta? Jag tycker att det är er skyldighet att
förklara för stockholmarna vilka verksamheter ni tänker privatisera och
konkurrensutsätta.
Anförande nr 405
B i l l y Ö s t h (M): Vi vet hur det gick till med Aspuddsbadet. Det var en massa
olagliga personer som ockuperade och höll på med våldsamheter mot personalen
som fanns där.
När det gäller bandyhall borde väl Mehdi vara glad nu när det står i våra budgetpapper att vi ska försöka fixa det här. Jag kan hålla med om att vi har varit lite dåliga när
det gäller bandyn tidigare, men nu tar vi ett stort steg framåt och ska undersöka
möjligheterna. Som jag sade i mitt tidigare inlägg: Vi tycker inte att det är fel att ha
ett samarbete med grannkommunerna. Det har varit för lite samarbete, och vi måste
förbättra det samarbetet. Då är det väl jättebra om vi kan komma till skott och
försöka få till en bandyanläggning som ditt Hammarby kan få spela i. Tyvärr är inte
mitt lag lika bra i bandy som ditt lag är.
Anförande nr 406
M e h d i O g u z s o y (V): Jag vill inte lägga några värderingar i vem som hejar
på vilket lag i den här församlingen. Men ett exempel på projekt som man
tillsammans har beslutat i den här församlingen och som uppenbart hamnat i
långbänk är bad- och idrottsanläggningen i Skarpnäck. Jag befarar att bandyhallen
går samma öde till mötes. Därför ställde jag frågan om ni kommer att bygga inom
den tid som gäller för att till exempel Hammarby ska kunna bedriva sin verksamhet i
Stockholm.
Anförande nr 407
M a t s B e r g l u n d (MP): Talarlistan var tom, och vi har tid kvar. Så kan vi inte
riktigt ha det, tänkte jag. Nu vet jag inte om det finns någon borgerlig politiker som
kan svara på det här, men vi gör i alla fall ett försök.
Jag skrev en motion som inte har blivit behandlad än om att Stockholms stad bör ta
initiativ till ett forskningsprojekt om Stockholm som idrottsstad under 100 år.
Tanken är att det ska kunna utmynna i en bok lagom till 100-årsjubileet för
Stockholms-OS, 1912–2012, och därmed bli en del i jubileumsfirandet.
Motionen har behandlats i både idrottsnämnden och kulturnämnden. Båda
nämnderna har ställt sig positiva i remissrundan, men jag har fortfarande inte hört
något om att projektet har satts igång.
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Vi i Miljöpartiet har finansiering, 1 miljon kronor, i vår budget för detta. Jag undrar
om ni har det. Jag ser att det finns lite pengar avsatta för jubileets budget. Frågan är
vad de ska gå till. Kommer det här projektet att genomföras?
Anförande nr 408
C h r i s t e r M e l l s t r a n d (C): Det här var jätteroligt, Mats. Miljöpartiet
socialisterna, nej förlåt, Miljöpartiet ska tydligen skriva böcker nu också. Vad är det
här? Ska ni använda budgeten till att skriva böcker? Är det skatteslöseri eller är det
skatteslöseri? Tänk efter, för guds skull! Ta dina egna pengar till det, inte stadens
och skattebetalarnas pengar!
Anförande nr 409
M a t s B e r g l u n d (MP): Det var ett konstigt svar. Väldigt många städer och
kommuner låter sin historia bli skriven. Det är väldigt vanligt. Till exempel gör
Stockholms stad det. Vi har just nu ett forskningsprojekt om Stockholms stadshus
historia, där idén kom från Jan Björklund, folkpartist.
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UTOM ROTELINDELNINGEN
Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden
Punkt 1, 2, 3)
Anförande nr 410
A n n M a r i E n g e l (V): Ordförande, fullmäktige! Timmen är sen, men jag
vill ändå inte lämna den här budgetdebatten utan att ställa två frågor till
finansborgarrådet. Det handlar om GS-IT.
Jag kan inte hitta i budgeten var de årliga 545 miljonerna finns som eventuellt
betalas. Det står att det finns en investering på 650 miljoner; sedan är det olika siffror
i luften. Det enda som står är att stadens införande av GS-IT säkerställer kvaliteten i
grundläggande IT-funktioner. Det finns det väl en del diskussioner kring.
Jag skulle alltså vilja fråga finansborgarrådet: Hur mycket betalar Stockholms stad
sammanlagt till Volvo IT varje år för den här upphandlingen? Det gäller både vad
staden betalar direkt och vad som betalas från förvaltningar och bolag.
Den andra frågan är: Hur ser uppföljning och utvärdering ut av detta projekt?
Anförande nr 411
Borgarrådet N o r d i n (M): När det gäller de 650 miljonerna är det en investering
för annan IT-verksamhet. När det gäller det som är GS-IT ligger de kostnaderna och
investeringarna ute. Det är inte en central post i budgeten, utan det ligger ute på
nämnder och bolag som vart och ett bär detta. Därför har inte jag någon samlad siffra
att leverera här och nu. Det har vi inte i budgeten, utan det ligger ute på nämnder och
bolag.
Sedan har man naturligtvis gjort en beräkning när man gjorde upphandlingen vad det
ska ge för effekter när det är fullt genomfört, vilket det ännu inte är, jämfört med om
vi hade behållit det gamla systemet. Här sker sedvanlig uppföljning. Stadsledningskontoret och de controllers som vi har på olika verksamheter följer också upp hur ITanvändningen fungerar. Det sker alltså genom våra sedvanliga kontrollfunktioner.
Anförande nr 412
A n n M a r i E n g e l (V): Jag tackar för det svar som inte gjorde mig så väldigt
mycket klokare. Jag tycker att i en sådan jättelik upphandling och affär borde man
kanske ha lite koll på vad staden egentligen betalar till det här företaget. Men jag
lovar att vi återkommer i den frågan.
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§ 5 Avslutning
Anförande nr 413
O r d f ö r a n d e n : Då, mina ärade damer och herrar, har vi behandlat dagens och
gårdagens föredragningslista!
Jag skulle bara vilja avsluta med att från presidiets sida framföra ett stort tack för en
god samverkan. Ni har under de här dagarna både kommit med glada tillrop och haft
en väldigt trevlig och hövlig ton mot varandra. Jag ser med tillförsikt fram emot
kommande debatter.
Tack!
Anförande nr 414
Borgarrådet N o r d i n (M): Först vill jag instämma i fru ordförandes tack till
kommunfullmäktige. Jag sade inledningsvis i går att vi inte ska väja för de politiska
skillnaderna, och det är det sannerligen ingen som har gjort. Men jag tycker att det
hela tiden har varit en väldigt bra debatt, och därmed har den också, tycker jag, även
om jag inte ska recensera, varit väldigt intressant på alla ämnesområden. Så blir det
när man har det debattonläge som vi har haft, och det tycker jag har varit en styrka
för kommunfullmäktige.
Framför allt vill jag tacka vårt presidium som i och med det här verkligen har haft sitt
elddop och har klarat detta galant och naturligtvis har en stor del av äran i att
stämningen i salen har varit så trevlig och att det här har kunnat genomföras på ett så
bra sätt. Det tycker jag, och det tror jag att alla instämmer i, att ni har skött väldigt
bra och bidragit till. Dessutom är vi fyllda av beundran över hur färgsamstämda ni är.
Det är bara att buga.
Jag tycker att vi tackar presidiet med en applåd!

