Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2020/1354)

Fastställande av skattesats för 2021
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2021 med kronor 17:74 per
skattekrona.
2. Begravningsavgift utdebiteras år 2021 med 6,5 öre per skattekrona.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Enligt kommunallagens 11 kap. §§ 8, 10 och 11 ska kommunstyrelsen upprätta
förslag till budget före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till
det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Kommunstyrelsens förslag till budget 2021 föreslås fastställas den 25
november 2020. Kommunfullmäktige behandlar budgeten den 14-15 december
2020. Detta innebär att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska
föreslå skattesatsen för kommunfullmäktige.
Beredning
Ärendet har på uppdrag av finansroteln beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2021 med
kronor 17:74 per skattekrona, vilket är oförändrad utdebitering jämfört med
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föregående år. Begravningsavgift utdebiteras år 2021 med 6,5 öre per
skattekrona, vilket är oförändrad utdebitering jämfört med föregående år.
Mina synpunkter
På grund av att den pågående pandemin har medfört omfattande förändringar i
såväl tidigare skatteunderlagsprognoser som utgifter och intäkter för staden
och dess verksamheter, så har tidsutrymmet för budgetprocessen blivit
avsevärt mindre än brukligt. Kommunallagens bestämmelse att
kommunstyrelsen måste föreslå skattesats senast den 31 oktober och
kommunfullmäktige fastställa densamma senast den 30 november medför att
vi därför tvingas ta ställning till 2021 års skattesats innan dess att
budgetarbetet är färdigt och helheten i budgetramarna kända. Utifrån rådande
förutsättningar och med ansvarstagande för stadens finanser är därför mitt
förslag i nuläget att skattesatsen för Stockholms stad 2021 ska vara oförändrad
på 17:74 kronor per skattekrona samt att även begravningsavgiften ska kvarstå
oförändrad på 6,5 öre per skattekrona. Jag vill dock understryka att detta
förslag är preliminärt, i och med att budgetförhandlingarna i skrivande stund
inte är slutförda. Det slutgiltiga ställningstagandet avseende 2021 års skattesats
kommer, inom kommunallagens ramar, att presenteras i samband med att
budgeten för Stockholms stad 2021 offentliggörs i sin helhet.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård och Kadir Kasirga
(båda S) enligt följande.
På grund av det osäkra läget i anledning av Corona-pandemin och dess påverkan på
ekonomin ansåg vi, i stor politisk enighet, det rimligt att förskjuta tidsprocessen för
budgetarbetet något och behandla budgeten under december månad. Det för, som
konstateras i promemorian, med sig att skattesatsen till följd av gällande lagstiftning
måste behandlas i särskild ordning eftersom frågan ska behandlas av kommunstyrelsen
senast i oktober månad och av kommunfullmäktige senast i november.
Med det sagt har läget, till följd av en stark nationell politik som kraftigt stöder
välfärden, stabiliserats betydligt snabbare än vad någon hade förutsett i våras. Det
betyder inte att utmaningar inte finns. Tvärtom. Krisen har med stor tydlighet visat
behovet av ökade satsningar på välfärden och en aktiv jobbpolitik. Samtidigt står
Stockholm inför den stora uppgiften att åter öka tryggheten i vår stad. Det är ingen
hemlighet att vi har varit kritiska och ansett att skattesänkningen om närmare en halv
miljard försämrat stadens förutsättningar i alla dessa delar.
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Nu har alltså förutsättningarna stabiliserats och resurserna till välfärden stärkts på
ett sådant sätt att budgetprocessen egentligen borde ha kunnat genomföras enligt
normal tidplan. Skatteunderlagsprognoserna har varit stabila efter sommaren och
statsbidragen alltsedan den nationella budgeten presenterades. Att budgeten inte
presenteras i samband med beslutet om skattesats, och att denna uttryckligen beskrivs
som preliminär, tyder därför på oenighet samt långa och segdragna förhandlingar inom
den politiska majoriteten. Det faktum att majoriteten inte kunnat enas och presentera
ett fullständigt budgetförslag bidrar också till att oppositionen inte får del av det
underlag som brukar vara en väsentlig del av förutsättningarna för hur budgeten ska se
ut och därmed vilken skattesats som staden ska ta ut.
Vi har därför i särskild ordning begärt att få ut väsentlig information som
exempelvis demografiska förändringar, nödvändiga verksamhetsanpassningar till följd
av pandemin, avgifts- och intäktsförändringar samt ekonomin i koncernen. Detta har
dock avvisats med hänvisning till att uppgifterna kommer i budgeten. Det som har
delgivits oppositionen är uteslutande sådan information som redan är känd via
Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Det är mot den bakgrunden omöjligt för oss att i detta läge delta i ett beslut där
inget underlag presenterats och väsentliga förutsättningar inte delgivits oss.
Vi avser att återkomma med ett förslag till beslut i anslutning till
kommunfullmäktiges behandling av ärendet då vi kunnat ta del av de
budgetförutsättningar som är helt fundamentala för att kunna göra en välgrundad
bedömning.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2021 med kronor 17:74 per
skattekrona.
2. Begravningsavgift utdebiteras år 2021 med 6,5 öre per skattekrona.

Stockholm den 28 oktober 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Mats Larsson
Särskilt uttalande gjordes av Kadir Kasirga, Karin Gustafsson och Catharina
Piazzolla (alla S) och Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemokraternas
särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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Särskilt uttalande gjordes av Rashid Mohammed (båda V) enligt följande.
Det var klokt att skjuta på tidsplanen för budgetprocessen eftersom de ekonomiska
förutsättningarna på grund av pandemin ännu är så osäkra. Höjda statsbidrag och andra
statliga stödåtgärder har väsentligt förbättrat läget, men är otillräckligt inför
kommande år. Framöver måste de generella statsbidragen öka för att klara välfärden,
bostadsförsörjningen och klimatomställningen och staden själv måste föra en
långsiktigt hållbar politik.
Däremot blir det ett demokratiskt problem att kommunstyrelsen nu måste besluta
om skattesatsen i oktober utan att oppositionen har fått ett fullständigt beslutsunderlag
med demografiska förändringar, avgifts- och intäktsförändringar, ekonomin i
koncernen och andra väsentliga förutsättningar som ett seriöst beslut om en skattesats
måste basera sig på.
Ett beslut måste alltså fattas samtidigt som vi saknar beslutsunderlag som gör detta
möjligt för vår del och vi vill därmed markera att vi vare sig politiskt eller principiellt
ställer oss bakom förslaget till skattesats som föreslås i detta ärende. Först när vi har
fått ett fullständigt budgetunderlag i samband med att finansborgarrådet lämnar
majoritetens förslag till budget kan vi bestämma vilken skattesats vi ska föreslå som
grund för en hållbar och ansvarsfull finansiering av vår oppositionsbudget som vi
lägger fram till kommunfullmäktige.
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Remissammanställning
Ärendet
Enligt kommunallagens 11 kap. §§ 8, 10 och 11 ska kommunstyrelsen upprätta
förslag till budget före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till
det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Kommunstyrelsens förslag till budget 2021 föreslås fastställas den 25
november 2020. Kommunfullmäktige behandlar budgeten den 14-15 december
2020. Detta innebär att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska
föreslå skattesatsen för kommunfullmäktige.
Beredning
Ärendet har på uppdrag av finansroteln beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2021 med kronor 17:74 per skattekrona, vilket
är oförändrad utdebitering jämfört med föregående år. Begravningsavgift utdebiteras
år 2021 med 6,5 öre per skattekrona, vilket är oförändrad utdebitering jämfört med
föregående år.
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