Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2018/1425)

Fastställande av skattesats för 2019
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2019 med kronor 17:90 per
skattekrona.
2. Begravningsavgift utdebiteras år 2019 med 7,5 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 2019 föreslås fastställas den 28
november. Kommunfullmäktige behandlar budgeten den 12–13 december.
Detta innebär att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska föreslå
skattesatsen för kommunfullmäktige.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2019 med
kronor 17:90 per skattekrona, vilket är oförändrad utdebitering jämfört med

1

föregående år. Begravningsavgift utdebiteras år 2019 med 7,5 öre per
skattekrona, vilket är oförändrad utdebitering jämfört med föregående år.
Mina synpunkter
På grund av att innevarande år är valår och eftersom valresultatet medförde att
det dröjde längre än vanligt att bilda en styrande majoritet för staden har
tidsutrymmet för budgetprocessen blivit avsevärt mindre än brukligt. På grund
av kommunallagens bestämmelse att kommunstyrelsen måste föreslå skattesats
senast den 31 oktober och kommunfullmäktige fastställa densamma senast den
30 november tvingas vi därför ta ställning till 2019 års skattesats innan dess att
budgetarbetet är färdigt och helheten i budgetramarna kända. Det
komplicerade parlamentariska läget nationellt och den utdragna
regeringsbildningsprocessen gör dessutom att det inte heller finns någon
statsbudget presenterad, med följd att de finansiella effekterna av
budgetpropositionen på statsbidrag inte är kända.
Utifrån dessa samlade förutsättningar och med ansvarstagande för stadens
finanser är därför mitt förslag i nuläget att skattesatsen för Stockholms stad
2019 ska vara oförändrad på 17:90 kronor per skattekrona samt att även
begravningsavgiften ska kvarstå oförändrad på 7,5 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 2019 års skattesats kommer, inom
kommunallagens ramar, att presenteras i samband med att budgeten för
Stockholms stad 2019 offentliggörs i sin helhet.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Olle Burell, Emilia
Bjuggren och Jan Valeskog (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt
följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1.
Föredragande borgarrådets förslag till beslut avslås, samt
2.
Att därutöver anföra

Stockholm ska vara en stad för alla, inte bara för några få. Vår gemensamma
välfärd, rätten till en bra bostad med rimlig hyra och klimaträttvisa kommer alltid först
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för oss. Våra medarbetare är stadens viktigaste resurs, och då ska vi ha råd att ge dem
bra arbetsvillkor. Stockholm har en god ekonomi och sunda finanser, men också
mycket stort behov av investeringar såväl för att klara den helt nödvändiga
klimatomställningen liksom utbyggnaden av exempelvis förskolor, skolor, parklekar,
naturreservat, idrottsanläggningar, omsorgsboenden och hyresrätter. Vi behöver därför
säkerställa möjligheten till investeringar efter stockholmarnas långsiktiga behov.
Det har varit utgångspunkten för politiken under hela föregående mandatperiod.
Samtidigt har de fyra allianspartierna i opposition konsekvent lovat att istället
prioritera sänkta skatter. Detta har påståtts kunna ske utan att det ska drabba välfärd,
bostadsbyggande eller höga klimatambitioner. Detta trots att de alla var fullt medvetna
om exempelvis den demografiska utmaning som Stockholm och andra kommuner står
inför. Ekvationen av fler äldre, fler barn och löften om sänkt skatt samtidigt som
investeringarna ska öka och låneskulden ska minska går helt enkelt inte ihop.
Finansborgarrådets förklaring till en utebliven skattesänkning, att majoriteten inte
fått besked om eventuellt utökade statsbidrag, är i sig intressant. De
statsbidragsökningar som hennes partiledning lovat ska användas för att förstärka
välfärdens kvalitet ska alltså enligt den nya majoriteten istället användas till de
skattesänkningar som de borgerliga partierna i Stockholm inte själva klarar att
finansiera.
Finansborgarrådets långsiktiga plan att finansiera skattesänkningar genom
utförsäljningar av hyresrätter eller genom att tömma stadens bolag på kapital
imponerar inte heller. Det är inte bara ett brott mot kommunallagen. Det är också
uppenbart olämpligt och en oansvarsfull ekonomisk politik.
Stockholms stad ska vara en jämlik, jämställd och klimatsmart stad. För att vi ska
nå dit behöver staden ha en långsiktig hållbar ekonomi, och det kräver en budget som
gör att Stockholm kan hålla samman. Vi kommer att återkomma senast i samband
med våra respektive oppositionsbudgetar till kommunfullmäktige med vårt förslag till
en hållbar och ansvarsfull finansiering.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2019 med kronor 17:90 per
skattekrona.
2. Begravningsavgift utdebiteras år 2019 med 7,5 öre per skattekrona.

Stockholm den 31 oktober 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Mats Larsson
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Olle Burell och Emilia Bjuggren
(alla S) och Clara Lindblom och Rikard Warlenius (båda V) med hänvisning
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
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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 2019 föreslås fastställas den 28
november. Kommunfullmäktige behandlar budgeten den 12–13 december.
Detta innebär att kommunstyrelsen före oktober månads utgång ska föreslå
skattesatsen för kommunfullmäktige.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2019 med kronor 17:90 per skattekrona, vilket
är oförändrad utdebitering jämfört med föregående år. Begravningsavgift utdebiteras
år 2019 med 7,5 öre per skattekrona, vilket är oförändrad utdebitering jämfört med
föregående år.
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