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§1
Justering
Jan Valeskog (S) utses att tillsammans med ordföranden Anna
König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll.
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§2
Föregående protokoll
Protokollet från ekonomiutskottets sammanträde den 22 april 2020
är justerat.
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§3
Ekonomisk månadsrapport 2020
KS 2020/381

Beslut
Ekonomisk månadsrapport för april månad 2020 godkänns.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Valeskog (S) gör följande särskilda uttalande.
Corona-krisen kommer påverka stadens verksamheter tydligt.
De sjunkande skatteintäkter som blir följden av den
påföljande lågkonjunkturen har hittills mer än väl
kompenserats upp med ökade statsbidrag och andra statliga
stödåtgärder. Att stadsdelsnämnderna under tiden fram till
mars i princip fullt ut håller sina budgetar samtidigt som
kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar, corona-krisens
initiala kostnader påverkat budgetutfallet samt en i grunden
svag budgettilldelning visar vilka betydande sparåtgärder som
vidtagits i stadsdelsnämnderna.
Att stärka välfärdsverksamheterna när de är som mest utsatta
hade varit ett viktigt besked. Därför, och eftersom den
antagna budgeten med all rimlighet är alltmer irrelevant, har
vi socialdemokrater vid ett flertal tillfällen föreslagit att
budgeten ska revideras för att dels anpassas till de nya
omständigheterna som gäller och för att dels säkra
nödvändiga resurser till omsorg, arbetsmarknadspolitiska
insatser och pedagogiska verksamheter.
Med detta sagt vill vi också markera att det är viktigt att
staden inte nu förstärker konjunkturnedgången genom att i de
fall budgetutfallet är negativt till följd av sjunkande intäkter,
som exempelvis avseende kultur och idrott, förvänta sig
budgetdisciplin i dessa fall. Tvärtom talar mycket för att
staden för att värna den upplevelsebaserade ekonomin och
dess bidrag till sysselsättningen i Stockholmsregionen
behöver vara betydligt mer aktiv än hittills. Det krispaket för
kulturen som staden antagit har redan visat sig otillräckligt.
Vi anser fortfarande att det rimliga hade varit att
kommunstyrelsen lagt fram en reviderad budget till
kommunfullmäktige för behandling. På så sätt hade staden
kunnat säkra en stark ekonomi samtidigt som stadens insatser
mot krisen och för välfärd och sysselsättning hade kunnat
stärkas.
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Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 maj
2020 behandlas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att
ekonomiutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 292440 (Godkänd - R 4) Ekonomisk månadsrapport april
2020
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§4
Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen under
2020
KS 2020/18

Beslut
Finansiell månadsrapport för april godkänns.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Valeskog (S) gör följande särskilda uttalande.
Vi har under 2019 och 2020 återkommande pekat på vår oro
för den förda ekonomiska politiken och hur förutsättningarna
för en långsiktigt hållbar ekonomi i Stockholm stad
försämrats till följd av såväl en svagare driftsekonomi (som
konsekvens av den skattesänkning som drevs igenom direkt
efter valet 2018) som till följd av en sänkt byggtakt, med
därpå följande lägre exploateringsintäkter.
Den kritiken kvarstår och kommer med stor sannolikhet visa
sig ha än större relevans när Stockholm nu går in i en global
lågkonjunktur.
Konsekvenserna av denna är i detta läge ännu osäker och vi
väljer därför att i detta ärende bara lägga ett kort uttalande där
vi konstaterar att staden dels behöver säkerställa en stark
driftsekonomi för att klara de stora utmaningar staden står
inför och att vi dels behöver göra allt som står i vår makt för
att hålla uppe investeringar i vår stad. Att hålla uppe
bostadsbyggandet kommer visa sig vara en tillräcklig
utmaning utan att politiken ytterligare begränsar
möjligheterna.
Att stadsledningskontoret nu signalerar att den beräknade
investeringsnivån sjunker tydligt innebär att den beräknade
ökningen av upplåningen nu sjunker något, men till priset av
en sämre fungerande stad. Det är en starkare driftsekonomi
som behövs för att finansiera investeringar, inte att staden i
ingången till en lågkonjunktur avstår från att säkerställa att de
bostäder, skolor och äldreboenden som staden långsiktigt så
innerligt behöver verkligen byggs. Det är inte heller genom
ett minskat privat byggande som stadens ekonomi stärks.
Det finns alltså fortsatt stor anledning att staden jobbar för att
stärka sin finansiella ställning. Vi kommer fortsätta lägga
fram förslag som bidrar till en sådan utveckling.
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Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 maj
2020 behandlas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att
ekonomiutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 293139 (Godkänd - R 1) KS 2020/18 Tjänsteutlåtande
Finansiell månadsrapport för april 2020
 289529 KS 2020/18 Bilaga 1
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§5
Konjunkturärende med planeringsförutsättningar för
budget 2021-2023
KS 2020/435

Beslut
Lägesrapport om konjunkturen i Stockholm med
planeringsförutsättningar för budget 2021-2023 läggs till
handlingarna.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Valeskog (S) och Torun Boucher (V) gör följande
särskilda uttalande.
Corona-pandemin har försatt Stockholm och hela världen i en
historiskt svag konjunktur som kommer påverka stadens
ekonomi under kommande år. I grunden genom en avmattad
ekonomi som innebär sjunkande skatteintäkter såväl som
ökade kostnader i stora delar av stadens verksamhet. I ärendet
redovisas de insatser som regeringen och andra delar av
statsmakterna initierat för att stärka förutsättningarna för
välfärd och jobb i Stockholmsregionen. Dessa är nödvändiga
för regionens återhämtning och det är angeläget att staden
fortlöpande prövar hur även staden med sina verktyg kan
bidra till att viktiga branscher snart kan återhämta sig.
Till den svagare ekonomin ska läggas de ökade investeringar,
som följer av en växande stad, som under de två senaste åren
i allt mindre grad finansierats med egna medel. Efter att under
åren 2016 och 2017 haft en stark egenfinansiering
reducerades denna finansiering med mer än en tredjedel under
åren 2018 och 2019.
Stadsledningskontoret uttrycker det klokt i ärendet:
”Om investeringarna fortsätter att lånefinansieras, fortsätter
skulden att öka. En stigande skuld betyder att allt mer
budgetutrymme går till lånekostnader varje år, finansiella
nyckeltal påverkas negativt och kreditbetyget riskerar att
försämras, vilket i sin tur riskerar att öka lånekostnaderna
ytterligare. En större skuld ökar även den ekonomiska
känsligheten för räntehöjningar och begränsar
handlingsutrymmet framöver. Eftersom investeringarna de
senaste åren lånefinansierats till stor del är Stockholms stads
skuld nu stor både mätt i relativa mått och i absoluta tal.”
Vi delar alltså stadsledningskontorets oro för den tilltagande
skuldsättningen kombinerat med en allt svagare ekonomi.
Däremot är vi tveksamma till den uppgivenhet som ibland
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landar i att den enda vägen till ordning och reda i ekonomin
är utförsäljningar eller att avstå i sig viktiga och nödvändiga
investeringar. Vi vill i sammanhanget peka på att såväl åren
2016 och 2017 rymde betydande investeringar samtidigt som
egenfinansieringsgraden var hög.
Det som i grunden skiljer dessa år mot år 2019 var en högre
planering för bostadsbyggande (och därpå följande
exploateringsintäkter) och en starkare driftsekonomi.
Istället för att söka öka den bostadsproduktion (och
påföljande exploateringsintäkter) som det finns behov av
signalerar nu stadsledningskontoret att allmännyttans
byggande behöver avta. Vi delar i grunden inte den analysen
utan efterlyser ett fokus på ökat byggande även om vi inser
att det kräver en omprövning av den förda politiken. Det vore
dock i högsta grad rimligt på vägen in i en djup
lågkonjunktur.
Stadsledningskontoret visar också förtjänstfullt på hur stadens
framtida demografi ställer allt större krav på stadens
verksamheter. Under kommande 10 år förväntas antalet
Stockholmare över 80 år öka med 51 %. Eftersom denna
grupp kommer behöva mer omsorg och omvårdnad ökar
stadens åtagande tydligt. Tillsammans med fler barn och unga
samtidigt som gruppen i arbetsför ålder ökar i beskedlig takt
bidrar detta till en ökad försörjningsbörda. I ljuset av denna
utveckling framstår den skattesänkning som den borgerliga
majoriteten genomförde år 2019 som kortsiktig och starkt
bidragande såväl till sämre välfärd som till svagare
driftsekonomi. Inte heller ambitionssänkningen i fråga om
personalpolitiken blir begriplig sett till konjunkturärendet. De
demografiska förändringarna kommer kräva ett ökat antal
anställda inom välfärden. Att i det läget minska ambitionerna
att erbjuda bra arbetsvillkor, så som skett sedan valet år 2018,
framstår som direkt kontraproduktivt. Stockholm bör tvärtom
intensifiera ansträngningarna för att fler ska vilja jobba inom
vår omsorg och vårt utbildningsväsende.
Stadsledningskontoret bidrar med ett bra och välkommet
underlag inför höstens budgetarbete. Mycket är i denna tid
föränderligt och det kommer sannolikt ske stora ändringar
innan budgeten kan antas. Men grundläggande ekonomiska
fakta bidrar till ett bättre beslut. Att se de utmaningar staden
står inför såväl när det gäller exempelvis jobb, utbildning,
klimatomställning, omsorg och investeringar i en fungerande
stad är en grundläggande förutsättning för att ompröva en
politik som sedan valet år 2018 utgått från att staden ska spela
en allt mindre aktiv roll i samhällsutvecklingen.
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Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 maj
2020 behandlas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att
ekonomiutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 285606 (Godkänd - R 1) KS 2020/435 Tjänsteutlåtande
 285605 Bilaga 0 - Konjunkturärende med
planeringsförutsättningar för budget 2021-2021
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§6
Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen
Stockholms stad, 2020
KS 2020/622

Beslut
1. Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen
Stockholms stad godkänns enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och börjar gälla från
och med den 1 juli 2020.
2. Höjning av bolagslimiter om totalt 900 miljoner kronor
godkänns under förutsättning av beslut i koncernstyrelsen för
Stockholms Stadshus AB senast den 1 juli 2020.
3. Årlig borgensavgift för pensionsutfästelser fastställs till
0,3 procent.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 maj
2020 behandlas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att
ekonomiutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 289441 (Godkänd - R 1) KS 2020/622 Tjänsteutlåtande
 289433 KS 2020/622 Bilaga 1
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§7
Ny förskola vid Ekholmsvägen 133, kv. Klubbholmen 2
och 3 -Genomförandeärende
KS 2020/638

Beslut
Skärholmens stadsdelsnämnds ansökan om hyresmedgivande
för en ny förskola på Ekholmsvägen 133, kv. Klubbholmen 2
och 3, till en hyresgenererande projektkostnad om 70,1 mnkr
och en hyra år 1 om cirka 3,2 miljoner kronor, godkänns.
Särskilda uttalanden
Torun Boucher (V) gör följande särskilda uttalande.
Det är bra att beslut nu tas att förskolan återuppbyggs efter
branden, så att barnen som blev av med sin förskola kan få en
ny. Det är också glädjande att det ändå verkar finnas en gräns
för privatiseringsmöjligheterna när det gäller den nuvarande
majoriteten. Nu verkade det dock vara ett försäkringsärende
som gjorde så att majoriteten inte kunde lägga ut förskolan på
en privat byggherre, vilket visar att man inte kan privatisera i
all oändlighet även om den önskan är stark hos den styrande
majoriteten.
Men vi är oroade över att det redan nu är så tydligt slår
igenom i den borgerliga politiken att det nya mottot inte är att
staden skall bygga, utan att man genom att peka på
demografiska kurvor gör allt vad man kan för att inte själva
behöva bygga utan istället få in externa parter som staden
sedan kan hyra in sig hos.
En studie från Chalmers tekniska högskola från 2018 som
undersöker för- och nackdelarna för kommuner att äga skolor
visavi att hyra in sig, pekar på lönsamheten för kommunen att
äga dem även om den initiala kostnaden är hög. Tyvärr verkar
privatiseringslusten och det kortsiktiga tänkandet vara det
som är ledstjärnorna hos den blågröna majoriteten, istället för
god ekonomisk hållning och långsiktighet.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 maj
2020 behandlas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att
ekonomiutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
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Handlingar i ärendet
 285071 (Godkänd - R 1) KS 2020/638 Tjänsteutlåtande
 KS 2020/638-1 Framställan från Skärholmens
stadsdelsnämnd
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§8
Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut.
Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd
KS 2020/610

Beslut
Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 april
2020 behandlas.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
stadsledningskontorets förslag. Ordföranden finner att
ekonomiutskottet beslutar enligt stadsledningskontorets förslag.
Handlingar i ärendet
 279679 KS 2020/610 Tjänsteutlåtande
 281153 KS 2020/610 Bilaga 1
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§9
Övriga frågor
-
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