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§1
Justering
Vice ordföranden Karin Wanngård (S) utses att tillsammans med
ordföranden Anna König Jerlmyr (M) justera dagens protokoll.
Justering sker den 28 april 2021.
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§2
Föregående protokoll
Protokollet från ekonomiutskottets sammanträde den
24 mars 2021 är justerat.
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§3
Ekonomisk månadsrapport 2021
KS 2021/348

Beslut
Ekonomisk månadsrapport för mars månad 2021 godkänns.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Wanngård m.fl. (S) samt Sara Stenudd (V) gör följande
särskilda uttalande.
År 2020 redovisade staden ett överskott om knappa fem
miljarder kronor. Detta under ett år då pandemin härjade i vår
stad och verksamheterna ställdes inför historiska svårigheter.
Överskottet uppstod såväl till följd av ökade statsbidrag,
sänkta kostnader och en stram budgethållning för välfärden.
Trots att det tidigt framgick att överskottet skulle bli stort
valde den grönblåa majoriteten att inte fördela ut statsbidrag
till verksamheterna vilket bidrog till brister i välfärd samtidigt
som ett historiskt överskott byggdes upp. När ekonomin för
första kvartalet nu redovisas är överskottet, jämfört med
motsvarande period förra året, nästan dubbelt så hög.
Samtidigt vidtar den grönblå majoriteten inga stimulanser för
att återstarta Stockholm. När staten gjort kraftfulla insatser
för att säkerställa välfärd och jobb är det den motsatta
politiken som gäller i Stockholm stad.
Vi beklagar att därmed uteblir insatser för att
 minska arbetslösheten,
 garantera alla barn och ungdomar en bra undervisning
som kan kompensera för pandemins effekter,
 förstärka den medicinska kompetensen och öka antalet
trygga anställningar i äldreomsorgen,
 erbjuda möjlighet till grund- och specialistutbildning
för flertalet medarbetare i stadens
välfärdsverksamheter
 stödja det civila samhället och kultursektorn,
 öka tryggheten
 öka tillgängligheten,
 skynda på klimatomställningen samt
 öka bostadsbyggandet.
En viktig uppgift för det offentliga är också att upprätthålla
höga investeringsnivåer för att främja sysselsättningen och ta
kliv framåt i klimatomställningen. Våra partier anser båda att
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det behövs en stark återstart för Stockholm, men våra förslag
avslås av den grönblåa majoriteten som istället fortsätter att
spara stadens resurser på hög.
Stockholm har under flera år byggt upp en god och stark
ekonomi. Det är i kristider vi ska använda den ekonomin för
att stödja återstarten. Det gör vår stad starkare, möter viktiga
samhällsutmaningar, minskar arbetslösheten och stärker
därmed långsiktigt stadens ekonomi.
Frågan som följer av den borgerliga politiken är – Har vi råd
att arbeta?
Om svaret på den frågan är ja, så är det nu dags att återstarta
Stockholm.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 april 2021
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
 KS 2021/348-3 (Godkänd - R 1) KS 2021/348
Tjänsteutlåtande - Ekonomisk månadsrapport 2021för mars
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§4
Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen under
2021
KS 2021/115

Beslut
Finansiell månadsrapport för mars 2021 godkänns.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den
9 april 2021 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
 KS 2021/115-5 (Godkänd - R 1) KS 2021/115
Tjänsteutlåtande - Finansiell månadsrapport för mars 2021
 KS 2021/115-5.1 Bilaga 1 - Marknadskommentarer per
2021-03-31
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§5
Förtida avslut av driftavtal med Vardaga Äldreomsorg AB
för Mårtensgårdens VoB, samt uppsägning av hyresavtal
för inhyrningsobjektet Mårtensgårdens VoB
KS 2021/281

Beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds ansökan om att få
säga upp hyresavtalen för Mårtensgårdens vård- och
omsorgsboende i Rågsved godkänns.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Wanngård m.fl. (S) samt Sara Stenudd (V) gör följande
särskilda uttalande.
Den långsiktiga äldreboendeplaneringen är en oerhört central
fråga för staden, då den demografiska utvecklingen är en
utmaning som kräver strategiska beslut och god
framförhållning i stadens nämnder och bolag. Med bakgrund i
detta tycker vi att det vore lämpligt att utreda möjligheten att
fastigheten, som är centralt belägen i Rågsveds Äldrecentrum
med bland annat närhet till två hälsoträdgårdar,
omstruktureras så att den kan inrymma seniorbostäder,
profilboende eller annan boendeform för äldre. Behovet av
tillgängliga bostäder för äldre med låga hyror är stort och
kommer inte minska framöver. Det finns också ett stort behov
av boende för äldre med hemlöshetsproblematik.
I och med pandemin ser vi nu att beläggningen inom
äldreomsorgens boenden har förändrats och är lägre än
normalfallet. Vi vet inte ännu hur utvecklingen kommer att se
ut långsiktigt, det är sannolikt så att efterfrågan av så väl
vård- och omsorgsboende som av seniorbostäder kommer att
återigen stiga. Detta bör staden ta med i sina beräkningar, då
vi även vet att 33 % av de som överklagar ett beslut om
avslag i högre instans får rätt mot staden. Med de stora
satsningar på äldreomsorgen som måste komma till efter
pandemin, bör det finnas möjligheter att äldre återigen känner
sig trygga med att flytta till ett äldreboende som de har behov
av.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2021
behandlas.
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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
 KS 2021/281-3 (Godkänd - R 1) KS 2021/281
Tjänsteutlåtande - Förtida avslut av driftavtal med Vardaga
Äldreomsorg AB för Mårtensgårdens VoB, samt uppsägning
av hyresavtal för inhyrningsobjektet Mårtensgårdens VoB
 KS 2021/281-1 Förtida avslut av driftavtal med Vardaga
Äldreomsorg AB för Mårtensgårdens VoB, samt uppsägning
av hyresavtal för inhyrningsobjektet Mårtensgårdens VoB
 KS 2021/281-1.1 Förtida avslut av driftavtal med Vardaga
Äldreomsorg AB för Mårtensgårdens VoB, samt uppsägning
av hyresavtal för inhyrningsobjektet Mårtensgårdens VoB
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§6
Inhyrning samt nya hyresvillkor av skollokaler inom
fastigheten Ludvigsberg 3 Münchenbryggeriet
KS 2021/423

Beslut
Utbildningsnämndens ansökan om inhyrningsmedgivande för
nya hyresvillkor för skollokaler inom fastigheten Ludvigsberg
3 Münchenbryggeriet, med en tillkommande årshyra om 5,4
miljoner kronor per år i förhållande till 2020 års hyresnivå
godkänns.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2021
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
 KS 2021/423-2 (Godkänd - R 1) KS 2021/423
Tjänteutlåtande - Inhyrning samt nya hyresvillkor av
skollokaler inom fastigheten Ludvigsberg 3,
Münchenbryggeriet
 KS 2021/423-1 Framställan från Utbildningsnämnden
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§7
Nytt hyresavtal avseende enheten för hemlösa
KS 2021/430

Beslut
Socialnämndens ansökan om att få teckna ett nytt hyresavtal
för enheten för hemlösa på Östgötagatan 10 på Södermalm,
till en genomsnittlig kostnad under den första treåriga
hyrestiden om 11,6 mnkr per år, godkänns.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2021
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
 KS 2021/430-2 (Godkänd - R 1) KS 2021/430
Tjänsteutlåtande - Nytt hyresavtal avseende enheten för
hemlösa
 KS 2021/430-1 Framställan från Socialnämnden
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§8
Ny förskola vid Hästhagens bollplan, kvarteret Tenö 1, i
centrala Farsta - genomförandebeslut
KS 2021/314

Beslut
Farsta stadsdelsnämnds ansökan om hyresmedgivande för en
ny förskola på fastigheten Tenö 1 i centrala Farsta, till en
hyresgenererad projektkostnad om 71,5 mnkr och en hyra år 1
om 3,3 mnkr, beviljas med hänvisning till vad som anförs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Wanngård (S) gör följande särskilda uttalande.
Vi välkomnar en ny förskola i området. Det behövs.
Däremot anser vi som princip att idrottsytor som tas i anspråk
för byggande bör ersättas av motsvarande andra ytor. Vi
saknar ett sådant förslag i detta ärende och konstaterar att den
grönblåa majoriteten vid åtskilliga tillfällen gjort avsteg från
denna princip. Vi konstaterar också att ytan för förskolans
gård är liten i förhållande till antalet barn.
Det är beklagligt att varken stadsdelsnämnden eller
ekonomiutskottet gjort en barnkonsekvensanalys av förslaget
givet ovanstående frågeställningar.
Sara Stenudd (V) gör följande särskilda uttalande.
Vi välkomnar att staden bygger nya förskolor i takt med att
stadens barn blir fler. Vi noterar att friytan per barn uppmäts
till 20 kvadratmeter, alltså hälften av den gårdsyta som
Boverket rekommenderar för förskoleverksamhet. När staden
växer är det många intressen som ska samsas och tas tillvara.
Barns rätt till rörelse och lek är inget vi kan kompromissa
med. Staden måste föregå med gott exempel och planera en
stad där barn och unga får plats och där verksamheterna har
ändamålsenliga lokaler. Det är oerhört viktigt att sträva efter
större friyta på alla förskolegårdar då barn i förskoleålder
måste kunna leka fritt utomhus utan trängsel eller
tidsbegränsning. Att kunna gå på utflykt till närliggande
skogs- och/eller strövområden är ett alternativ, men det kan
aldrig kompensera en egen gård med rätt dimensioner. Det
blir dels väldigt sårbart då det räcker med att en personal är
sjuk på förskolan för att ett sådant arrangemang ska tvingas
ställas in. Dels ökar slitaget på de allmänna ytorna och
parkerna kraftigt om alla förskoleverksamheter ska nyttja
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dem för verksamhet. Det är ett problem i många delar av
staden och stadsdelsnämnderna har inte resurserna som krävs
för att rusta upp parkmiljöerna i takt med det ökade slitaget.
En möjlighet är att titta på gårdens lekvärde för att kunna
kompensera för bristande friyta. Med lekvärdesfaktorer är det
möjligt att värdera andra aspekter än yta för att skapa en
förskolegård av god kvalitet. Det finns exempel att titta på för
det arbetet i andra kommuner som exempelvis Malmö och
Järfälla, som även lyfter in andra aspekter för att skapa en
utemiljö av bra kvalitet, exempelvis omväxlande vegetation,
topografi, lekutrustning, och underlagets kvalitet. Vi anser att
det är viktigt att väga in vilka funktioner som kommer skapas
på gården och vilka funktioner som går att tillgodose på
annan plats och vilka förhållanden som ska uppfyllas på
platser kring förskolan.
Förskolan ska anläggas på en befintlig bollplan, vilket gör att
en idrottsyta för barn och unga försvinner. Vi vill att staden
ska kompensera förlusten av denna med en ny aktivitets- eller
idrottsyta i närområden. Tillgången på ytor för idrott och
spontana aktiviteter är av yttersta vikt både för barn och
ungas möjlighet till lek och spel samt viktigt ur ett
folkhälsoperspektiv. Detta påpekas tydligt i översiktsplanen
för Stockholm. Särskilt viktigt i Farsta, som tyvärr brukar
utmärka sig med de lägsta folkhälsotalen i staden.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2021
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
 KS 2021/314-2 (Godkänd - R 1) KS 2021/314
Tjänsteutlåtande - Ny förskola vid Hästhagens bollplan,
kvarteret Tenö 1, i centrala Farsta
 KS 2021/314-1 Framställan från Farsta stadsdelsnämnd
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§9
Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet.
Reviderat utredningsbeslut
KS 2021/407

Beslut
1. Fastighetsnämnden medges rätt att utreda förutsättningarna
för upprustning och ombyggnad av Eriksdalsbadet till en
utgift om upp till 25,0 mnkr.
2. Utgifterna för 2021 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget.
3. Utgifter för kommande år behandlas i budget 2022.
4. Fastighetsnämnden ska i övrigt beakta vad som framgår av
stadsledningskontorets utlåtande.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Wanngård m.fl. (S) samt Sara Stenudd (V) gör följande
särskilda uttalande.
Det är positivt att staden nu tar de första stegen för att
säkerställa att Eriksdalsbadet fortsatt kan vara en öppen och
tillgänglig plats för stockholmarna och fungera som landets
nationalarena i många år framöver. Omfattning av arbetet för
att säkerställa simanläggningens tekniska status väntas bli
stort och det är viktigt att tillräckligt med resurser kan
allokeras till projektet när det fortlöper.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29
mars 2021 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
 KS 2021/407-2 (Godkänd - R 1) KS 2021/407
Tjänsteutlåtande - Upprustning och ombyggnation av
Eriksdalsbadet. Reviderat utredningsbeslut
 KS 2021/407-1 Framställan från Fastighetsnämnden

Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Protokoll nr 4/2021
Sida 14 (17)
2021-04-21

§ 10
Samlokalisering av medborgarkontor och bibliotek i
Tensta centrum
KS 2021/375

Beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnds ansökan om att få teckna ett
nytt 10-årigt hyresavtal gällande lokaler på Tenstagången 20 i
Tensta, till en hyra om cirka 2,4 mnkr per år, godkänns.
Särskilda uttalanden
Borgarrådet Wanngård m.fl. (S) samt Sara Stenudd (V) gör följande
särskilda uttalande.
Vi är positivt inställda till en samlokalisering av biblioteket
med medborgarkontoret. I området finns behov av en plats dit
man kan gå och få hjälp att ta fram dokument och
information, och som har tillgång till dator och skrivare. Där
har medborgarkontoret och biblioteket ett gemensamt intresse
och där finns även uppenbara synergieffekter att hämta. Det
nuvarande förslaget innebär dock att biblioteket skulle få en
mindre lokal än idag. Vi ser en risk att det leder till ett
minskat utbud och mer trängsel. Det är redan många besökare
till medborgarkontoret. Det finns också många frågetecken
kring flytten.
Vi saknar också en konsekvensbeskrivning i ärendet av hur
flytten och samlokaliseringen av biblioteket kommer att
påverka de boende i Tensta och Hjulsta. Flytten av biblioteket
kommer göra det mer tillgängligt för de som bor nära eller
reser via Tensta centrum, däremot blir avståndet för de som är
boende i Hjulsta längre. Vi efterlyser en utvecklingsplan för
hela området kring Tensta träff, Tensta gymnasium och
Tensta simhall. Den här platsen har goda förutsättningar att
bli en träffpunkt för utbildningsverksamhet samt kulturidrotts- och föreningsliv och skulle kunna utvecklas till en
trygg plats.
Sedan ärendet publicerats har det i andra sammanhang
framgått att den grönblåa majoritetens ambition är att sälja ut,
i stället för att utveckla, Tensta Träff och Tensta gymnasium.
Vi tror det är genuint dåligt att staden avhänder sig rådigheten
att utveckla området och skapa trygghet. Det belyser alltför
väl den passivitet som nuvarande majoritet visat gentemot
ytterstaden i allmänhet och Tensta i synnerhet. Det gör oss
bestörta att majoriteten nu överger och sviker Tensta.
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Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2021
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
 KS 2021/375-2 (Godkänd - R 1) KS 2021/375
Tjänsteutlåtande - Samlokalisering av medborgarkontor och
bibliotek i Tensta centrum
 KS 2021/375-1 Framställan från Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd
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§ 11
Flytt av verksamheter inom socialförvaltningen
KS 2021/449

Beslut
Socialnämndens ansökan om att få hyra nya lokaler på
Medborgarplatsen 25 på Södermalm till en årshyra om cirka
6,7 mnkr godkänns.
Ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 mars
2021 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
 KS 2021/449-2 (Godkänd - R 1) KS 2021/449
Tjänsteutlåtande - Flytt av verksamheter inom
socialförvaltningen
 KS 2021/449-1 Framställan från Socialnämnden
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