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Protokoll
Sida 1 (16)

Protokoll 3/2018
fört vid Kommunstyrelsens ekonomiutskotts sammanträde
onsdagen den 21 mars 2018 kl. 15:40-15:45
Justerare

Anna König Jerlmyr, Stefan Hansson

Datum för justering

2018-03-28

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Kerstin Tillkvist
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§1
Justering
Beslut
Vice ordföranden Anna Köning Jerlmyr (M) utses att
tillsammans med Stefan Hansson (S) justera dagens
protokoll.
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§2
Föregående protokoll
Beslut
Protokollet från ekonomiutskottets sammanträde den 21
februari 2018 godkänns.
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§3
Ekonomisk månadsrapport för februari 2018
KS 2018/312
Beslut
Ekonomisk månadsrapport för februari 2018 godkänns.
Handlingar i ärendet
 78480 (Godkänd - R 1) Ekonomisk månadsrapport 2018
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2018
behandlas.
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§4
Finansiell månadsrapport för februari 2018
KS 2018/141
Beslut
Finansiell månadsrapport för februari 2018 godkänns.
Handlingar i ärendet
 78483 (Godkänd - R 1) Finansiell månadsrapport för
februari 2018
 78275 KS 2018_141_Bilaga 1_Finansiell månadsrapport
februari 2018
Särskilda uttalanden
Borgarråden König Jerlmyr och Larsson båda (M) samt Jonas
Nilsson (M) gör följande särskilda uttalande.
Grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd är att
säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella
tillgångar. Det kräver en aktiv förvaltning av stadens
fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar
som inte utgör stadens kärnverksamhet.
Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har hela denna
mandatperiod bedrivit en medvetet kortsiktig ekonomisk
politik som på sikt urholkar Stockholms soliditet och
försvagar stadens finansiella ställning. Det är ett
ofrånkomligt resultat av Socialdemokraternas politik att
kraftigt höja investeringstakten och samtidigt drastiskt
minska intäkterna från realisationsvinster och
beståndsförsäljningar. Facit är att kommunkoncernens
upplåning har mer än fördubblats sedan 2012.
Prognosen för kommunkoncernens externa upplåning är mot
den bakgrunden oroväckande. Den externa upplåningen
bedöms mer än fördubblas under denna mandatperiod, från
23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 50
miljarder kronor i september i år. En sådan ökningstakt på
kommunkoncernens låneskuld inte är långsiktigt hållbar. Den
ökade skuldutvecklingen kan komma att medföra en
försämrad kreditvärdighet vilket, tillsammans med en
normalisering av ränteläget, riskerar att öka
kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga
undan driftmedel.
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Socialdemokraterna har av ideologiska skäl i snart fyra år
fört en politik som skadar kommunkoncernens långsiktiga
finansiella ställning och som kommer att få allvarliga följder
även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att
Socialdemokraterna dogmatiskt förvägrar hyresgäster i
ytterstaden att friköpa sina lägenheter från stadens
bostadsbolag och genom att Socialdemokraterna av likaledes
dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur
bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster.
Därmed är Socialdemokraterna till följd av sin egen politik
tvingade att finansiera investeringarna genom omfattande
extern upplåning.
Med Alliansens politik 2006–2014 kunde avsevärda
investeringsvolymer finansieras genom överskott och
reavinstintäkter istället för genom upplåning. Med Alliansens
politik hade därför lånebehovet varit mindre också för
kommunkoncernens nuvarande investeringsvolymer.
Ersättaryttrande
Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till
Moderaternas särskilda uttalande.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2018
behandlas.
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§5
Tertialrapport 3 2017, samförvaltade donationsstiftelser
2017/000035
Beslut
Rapporten avseende de samförvaltade donationsstiftelserna
för tertial 3 2017 godkänns.
Handlingar i ärendet
 78411 (Godkänd - R 1) Tertialrapport 3 2017, samförvaltade
donationsstiftelser
 78051 KS 2017.000035 Bilagor till tertialrapport 3,
samförvaltade donationsstiftelser 2017
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 februari
2018 behandlas.
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§6
Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut
Gubbängens sportfält, reviderat inriktningsbeslut
KS 2018/374
Beslut
Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns.
Handlingar i ärendet
 77431 (Godkänd - R 1) KS 2018/374 Tjänsteutlåtande
 76653 KS 2018/374 Bilaga 1
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2018
behandlas.
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§7
Loudden i Norra Djurgårdsstaden, utredningsbeslut
Anmälan av utredningsbeslut
KS 2018/271
Beslut
Anmälan om utredningsbeslut gällande Loudden i Norra
Djurgårdsstaden godkänns.
Handlingar i ärendet
 77452 (Godkänd - R 1) KS 2018/271 Tjänsteutlåtande
 KS 2018/271-1 Loudden i Norra Djurgårdsstaden ExplN
2018-02-01, § 27, tjut 2017-12-15
Särskilda uttalanden
Borgarråden König Jerlmyr och Larsson båda (M) samt Jonas
Nilsson (M) gör följande särskilda uttalande.
Vi välkomnar föreliggande utredningsbeslut avseende att
projektera en omvandling av Louddens befintliga
anläggningar med oljehamn och containerterminal till en
blandad stadsbebyggelse med bostäder, arbetsplatser och
service. Emellertid anser vi att målsättningen om 4 000 nya
bostäder är alltför lågt satt och vill pröva möjligheterna till en
betydligt högre exploatering. Det skulle stärka projektets
hållbarhet såväl ekonomiskt som ekologiskt och bidra till en
tät och hållbar stadsutveckling i detta läge i innerstadens
direkta närhet och Stockholms front mot vattnet.
I Stockholms stad hindras bostadsbyggandet alltför många
gånger av snåriga regelverk och ett otal riksintressen. Vi
menar allvar med att lösa bostadsbristen i Stockholm, och då
måste vi också mena allvar med att utmana regelverken och
riksintressena för att möjliggöra fler bostäder.
Därför har Moderaterna utvecklat förslag på och i
kommunfullmäktige motionerat om en modern och hållbar
stadsdel på Loudden, inom ramen för den fortsatta
planeringen av Norra Djurgårdsstaden. Med en hög och tät
bebyggelse kan Loudden i framtiden inrymma 10 000
bostäder, 2 500 arbetsplatser och Sveriges högsta byggnad.
Det ska vara såväl hyresrätter som bostadsrätter,
kollektivboenden, ägarlägenheter och hotell. Stadsdelen ska
därtill innehålla all den service som stockholmarna har rätt
att förvänta sig. Det innebär såväl förskolor och skolor, som
butiker, restauranger, kultur, idrott och väl utbyggd
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kollektivtrafik. Genom att bygga staden tätare och högre på
lämpliga platser kan vi också spara en större andel av stadens
grönytor – inte minst Nationalstadsparken – och göra dessa
tillgängliga för fler stockholmare.
Vi vet att det är möjligt att bygga högt och tätt på Loudden
såväl ekonomiskt som tekniskt. Men samtidigt gör
lagstiftningen och ett stort antal riksintressen det väldigt
svårt. Dagens regelverk bidrar till att vi tvingas bygga stad
som på 1960-talet – utglesat, bilberoende, hus i park. Vi vill
med detta mena att det krävs genomgripande reformer av
gällande lagstiftning och riksintressen från regeringens sida.
Det kan bland annat handla om att göra bostadsbyggandet till
ett riksintresse, låta Stockholms stad bli en pilotkommun för
undantag av byggregler och ändra lagstiftningen kring
Kungliga nationalstadsparken, så att ny bebyggelse tillåts
synas inifrån parken.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 februari
2018 behandlas.
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§8
Rivning av en förskola om tre avdelningar och
nybyggnation av en sex avdelningars förskola på
Kvarntorpsgränd 13 i Hagsätra
KS 2018/191
Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds ansökan om
nybyggnation av en sex avdelningars förskola på
Kvarntorpsgränd 13 i Hagsätra till en årshyra om högst 2,6
miljoner kronor, godkänns med hänvisning till vad som
anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet
 77388 (Godkänd - R 1) KS 2018/191 Tjänsteutlåtande
 KS 2018/191-1 SDN Enskede Årsta Vantör 2018-02-01
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 februari
2018 behandlas.

Protokoll
Sida 12 (16)
2018-03-21

§9
Nedläggning av Nya Byvikens LSS-bostad
KS 2018/274
Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnds ansökan om att få säga upp
hyresavtalet för Nya Byvikens LSS-bostad godkänns.
Handlingar i ärendet
 77387 (Godkänd - R 1) KS 2018/274 Tjänsteutlåtande
 KS 2018/274-1 Nedläggning av Nya Byvikens LSS-bostad
SDN Skärholmen SDN Skärholmen 2018-02-01 § 25, tjut
2018-01-04
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 februari
2018 behandlas.
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§ 10
Avveckling av del av Kista servicehus, Kista torg 3
KS 2018/378
Beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ansökan om att få säga upp
hyresavtalet för del av Kista servicehus, Kista Torg 3,
godkänns.
Handlingar i ärendet
 78151 (Godkänd - R 1) KS 2018/378 Tjänsteutlåtande
 KS 2018/378-1 SDN Rinkeby-Kista 2018-02-22 § 15
 KS 2018/378-2 SDN Rinkeby-Kista tjut 2017-12-14
Avveckling av del av Kista servicehus Kista Torg 3
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 2 mars 2018
behandlas.
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§ 11
Förslag till inriktning om volymökning av
Gröndalsskolan genom att bygga en ny skola
KS 2018/447
Beslut
Utbildningsnämndens anmälan om volymökning av
Gröndalsskolan godkänns med hänvisning till vad som anförs
i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet
 78606 (Godkänd - R 1) KS 2018/447 Tjänsteutlåtande
 KS 2018/447-1 Framställan från utbildningsnämnden 201802-01 §9, tjut 2018-01-09
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2018
behandlas.
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§ 12
Övrigt
-

Bilaga
Sida 16 (16)

Närvarolista vid kommunstyrelsens ekonomiutskotts sammanträde
onsdagen den 21 mars 2018, Stora Kollegiesalen, kl. 15.40
Ledamöter

Närvaro Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
Vice ordförande

S
M

Karin Wanngård
Anna König Jerlmyr

X

Ledamöter

S
MP
V
M
L

Stefan Hansson
Daniel Helldén
Clara Lindblom
Joakim Larsson
Lotta Edholm

X
X
X
-

S
S
MP
M
C
KD

Karin Gustafsson
Bawer Kevir
Katarina Luhr
Jonas Nilsson
Karin Ernlund
Erik Slottner

X
X
X
X
X

Ersättare

Bawer Kevir

Katarina Luhr
Jonas Nilsson

Dessutom närvarar bitr stadsdirektör Margareta Östrand, ekonomidirektör Staffan Moberg,
bitr kanslichef Elin Nordmark, lokalstrateg Stefan Kristensson samt handläggare Maria
Leffler.

