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Justerat den 25 mars 2013

Anslaget den 26 mars 2013

Sten Nordin

Karin Wanngård

Närvarande:
Ordföranden
Vice ordförande

Sten Nordin (M)
Karin Wanngård (S)

Ledamöter

Tina Ghasemi (M)
Jonas Nilsson (M)
Ann-Katrin Åslund (FP)
Daniel Helldén (MP)
Karin Rågsjö (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Berthold Gustavsson (M)
Dennis Wedin (M)
Helen Törnqvist (C)
Ewa Samuelsson (KD)
Olle Burell (S)
Stefan Nilsson (MP)

Dessutom var biträdande stadsdirektör Gunnar Björkman, finanschef Anna
Håkansson, lokalstrateg Stefan Kristensson samt kanslichef Helena Widegren
närvarande.
§1
Justering
Vice ordföranden Karin Wanngård (S) utsågs att tillsammans med ordföranden
Sten Nordin (M) justera dagens protokoll.
§2
Föregående protokoll
Anmäldes att protokollet från ekonomiutskottets sammanträde den 20 februari
2013 är justerat.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts protokoll nr 3 2013-03-20
§3
Ekonomisk månadsrapport för februari 2013
Dnr 113-377/2013
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-03-04 behandlades.
Beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade följande.
Den ekonomiska månadsrapporten för februari 2013 godkänns.
§4
Finansiell månadsrapport för februari 2013
Dnr 119-2/2013
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-03-11 behandlades.
Beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade följande.
Den finansiella månadsrapporten för februari 2013 godkänns.
§5
Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad
Dnr 130-1/2013
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-03-11 behandlades.
Beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade följande.
Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad godkänns.
§6
Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut
Markanvisning för bostäder i Riddersvik, Hässelby Villastad, till SMÅA AB
Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet
Trafik- och renhållningsnämnden
Exploateringsnämnden
Dnr 302-1856/2012
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-01-16 behandlades.
Beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade följande.
Anmälan om samråd inför inriktningsbeslut godkänns.
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Särskilda uttalanden
Borgarrådet Helldén (MP):
Vi utgår från att framkomlighetsstrategin tillsammans med den antagna cykelplanen är styrande för de investeringar som görs. Brett förankrade och beslutade strategier och planer måste vara vägledande för att vi inte ska gå
miste om helhetsperspektivet på investeringarna.
När det gäller den stora satsningen som görs i infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet så är det viktigt att varje del blir väl investerade pengar. De investeringar som görs ska bidra till ett sammanhållet cykelvägnät, där risken för
olyckor minimeras. Investeringarna som görs ska skapa bättre framkomlighet
för cyklisten med breda cykelbanor som gör möten och omkörningar möjliga
och som skapar förutsättningar för att minska risken för singelolyckor.
Karin Rågsjö (V):
Vänsterpartiet vill klargöra att vi fortfarande anser att den frigjorda marken
måste tas tillvara på ett bättre sätt än vad som har beslutats. Markanvisningen
innebär att hälften av bostäderna byggs som småhus, vilket ger färre lägenheter och är sämre ur klimatsynpunkt, än om alla bostäderna skulle bli flerfamiljshus.
Om staden ska leva upp till sina egna mål måste fler lägenheter byggas, helst
i allmännyttan för att vara möjliga att hyra även för stockholmare med lägre
inkomster. Med högre exploateringsgrad behöver mindre mark tas i anspråk
samtidigt som vi skulle få fler bostäder.
§7
Lokaliseringsstudie Larsboda. Utredning avseende Larsboda industriområdes lämplighet för etablering av nytt livsmedelscentrum
Anmälan av utredningsbeslut
Fastighetsnämnden
Dnr 302-1744/2012
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-02-13 behandlades.
Beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade följande.
Anmälan av utredningsbeslut i enlighet med fastighetsnämndens beslut godkänns.
Särskilt uttalande
Borgarrådet Wanngård (S):
Stockholm har en modern livsmedelsindustri som kan hålla vår stad med
närproducerade livsmedel. För att långsiktigt värna livsmedelsindustrin i vår
stad vill vi att man utreder möjligheterna att flytta Slakthusområdet till Årsta
partihallar och Västberga industriområde. Enligt vår uppfattning så har Årsta
partihallar och Västberga industriområde stora möjligheter att utvecklas till
ett nytt miljövänligt, ekologiskt hållbart industriområde för stockholmarna.
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Där kan livsmedelsindustrin inte bara skyddas från att tvingas längre från
konsumenterna, utan också kunna växa. Såväl de ledande företagarna på området som idag finns i Slakthusområdet som Livsmedelsarbetarförbundet är
överens om att Årsta partihallar och Västberga industriområde är ett attraktivt område för Stockholms livsmedelindustri. Det är därför olyckligt att
majoriteten i fastighetsnämnden inte tar till sig av branschens synpunkter och
utreder alternativ som är ändamålsenliga i dag och möjliggör en framtida
utveckling av ett framstående livsmedelskluster i Stockholm.
§8
Byggandet av en idrottshall på Stora Mossens IP
Hemställan från idrottsnämnden
Dnr 328-251/2013
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-03-04 behandlades.
Yrkanden
Bifall yrkades till stadsledningskontorets förslag.
Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till följande:
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande
1. Stadsledningskontorets förslag till beslut bifalles.
2. Idrottsnämnden uppmanas ställa sociala och etiska krav i upphandlingen.
Vid upphandling i staden ska förfrågningsunderlaget alltid innehålla sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas.
Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga
anställningsvillkor, exempelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav. Det räcker inte med att lönekostnader
understigande avtal mellan Fastighetsanställdas förbund och Almega ska
kunna redovisas, utan de anställdas villkor ska vara sådana att alla avtalade rättigheter säkras.
Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för
personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda.
Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller
för underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket
är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.
Alla nämnda krav ska självklart gälla såväl leverantör som underleverantör.
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Beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade följande.
1. Idrottsnämndens hemställan att teckna erforderligt hyrestillägg med
fastighetskontoret om cirka 3,0 mnkr för Stora Mossens IP godkänns.
2. Hyrestillägget beaktas i upprättandet av förslag till budget för 2014.
Reservation
Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.
§9
Kista nya bibliotek – Ett bibliotek där människor rör sig
Hemställan från kulturnämnden
Dnr 328-243/2013
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-03-05 behandlades.
Yrkanden
Bifall yrkades till stadsledningskontorets förslag.
Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till följande:
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande
1. Ärendet återremitteras till kulturnämnden för en konsekvensbeskrivning.
2. Därutöver vill jag framföra följande.
Det är roligt att Kista får ett nytt bibliotek eftersom vi gärna vill investera
i stadens bibliotek med fokus på att nå stockholmarna i deras vardag. Placeringen i gallerian ger en välbehövlig icke-kommersiell motvikt till affärsutbudet. Samtidigt ska vi ha klart för oss att de stora hyreshöjningarna sannolikt leder till nedskärningar på andra håll om inte budgeten utökas och att alla stockholmare inte tar sig till ett affärscentrum om man
saknar SL-kort.
Vi anser att tillgängligheten till bibliotek måste säkras i alla stadsdelar.
De lokala biblioteken är särskilt viktiga för till exempel läxläsning, vuxenstudier och tidningsläsning. I socioekonomiskt utsatta stadsdelar där
utlåningen av böcker kan vara låg, är biblioteken oerhört viktiga som
öppna och tillgängliga mötesplatser. Vi vänder oss därför emot att satsningen på Kista bibliotek görs på bekostnad av Akalla, där biblioteket ersätts av en bokbuss. Litteraturens värld blir mer otillgänglig för Akallas
barn och unga. Det är helt fel väg att gå när fokus mer ligger på effektiviteten än på tillgängligheten och angelägenheten.
Tyvärr ser nedläggningen av Akalla bibliotek inte ut att bli ett sorgligt
undantag, snarare ser vi början på en centralisering som betalas med nedläggningar av flera lokala bibliotek. Stadsledningskontoret är mycket
tydligt med att de kraftigt ökade hyreskostnaderna för Kista bibliotek - en
kostnadsökning på 140 % - måste balanseras av ett arbete för att minska
kulturnämndens lokalkostnader i stort. Det är svårt att lösa en ekvation

5

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts protokoll nr 3 2013-03-20
med ökat besöksantal på biblioteken samtidigt som lokalkostnaderna ska
minska.
Dessutom lyfter stadsledningskontoret att det inte framgår hur de ökade
drifts- och kapitalkostnaderna för Kista bibliotek ska finansieras. Idag
har biblioteket öppet 48 timmar per vecka, medan Kista galleria har öppet 77 timmar per vecka. Vi menar att det krävs en betydligt större kulturbudget, annars kommer ett ökat öppethållande göras till priset av nedskärningar. Vi vill därför återremittera ärendet för att få en konsekvensbeskrivning.
Propositionsordning
Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till
eller avslag på detta yrkande beslutade ekonomiutskottet utan omröstning att
avslå detta.
Reservation i denna del
Karin Rågsjö (V)
Härefter beslutade kommunstyrelsens ekonomiutskott utan omröstning bifalla
stadsledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade följande.
Kulturnämndens förslag till inriktningsbeslut avseende utveckling av Kista
bibliotek godkänns.
Det antecknades till protokollet att Karin Rågsjö (V) ej deltog i beslutet.
Särskilt uttalande
Borgarrådet Wanngård (S):
Det är jättebra och glädjande att Kista får ett nytt bibliotek eftersom vi vill
investera i stadens bibliotek med fokus på att nå stockholmarna i deras vardag. Tillgängligheten behöver dock säkras i alla stadsdelar.
De lokala biblioteken är viktiga för t ex läxläsningshjälp, spontana besök och
att tillfredställa behovet av en öppen och tillgänglig mötesplats. Särskilt i socioekonomiskt utsatta stadsdelar där bl.a. utlåningen av böcker ofta är låg.
Därför är det beklagligt att Akallas bibliotek ersätts av en bokbuss samtidigt
som argumenten ”Tillgänglighet, angelägenhet och effektivitet hänger tätt
samman” används i termer av satsningar. Vi anser att det är fel väg att gå när
fokus snarast ligger på effektiviteten än tillgängligheten och angelägenheten.
Vidare känner vi en viss oro över att de avsevärt högre årliga kostnaderna
riskerar att bli på bekostnad av den fortsatta biblioteksutvecklingen i Stockholm.
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§ 10
Inrättande av förskola i fastigheten Hälsobrunnen 2 – inriktnings- och genomförandeärende
Norrmalms stadsdelsnämnd
Dnr 308-264/2013
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-03-06 behandlades.
Yrkanden
Bifall yrkades till stadsledningskontorets förslag.
Borgarrådet Wanngård (S) yrkade bifall till följande:
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande
1. Att delvis bifalla förslaget till beslut.
2. Att därutöver anföra.
Det är angeläget med nya förskoleplatser för att kunna möta behoven i en
växande stad.
Vi finner det dock märkligt att stadsdelsnämnden oaktat hur nämnden
anser att man kan få bästa kvalitet i verksamheten av utskottet och SLK
uppmanas att driva verksamheten i privat regi. Det är en illustration på
den dogm som nu styr stadshusets politik. Vi Socialdemokrater förordar
en annan politik där kvalitet står i fokus och där det också kommer vara
avgörande för den driftsform som stadsdelsnämnden ska välja för berörd
förskola.
Karin Rågsjö (V) yrkade bifall till följande:
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar följande
1. Stadsledningskontorets förslag bifalles i huvudsak.
2. Stadsdelsnämnden uppmanas säkerställa att den nya förskolan drivs i
kommunal regi.
3. Därutöver vill vi framföra följande.
Vi ifrågasätter varför stadsdelsnämnden ska uppmanas pröva om den nya
förskolan kan drivas i privat regi. Det ligger i stadens intresse att så
många förskolor som möjligt bidrar till att upprätthålla barnomsorgsgarantin och säkerställa allmänhetens insyn. För privat drivna förskolor
är det frivilligt att ansluta sig till den gemensamma förskolekön. Även
det nya förslaget till gemensam ingång för alla förskolor ger privat drivna
förskolor möjligheten att ha kvar egna köregler och urvalsgrunder som
kan stå i strid med stadens regler. I ärendet redovisas inte någon behovsanalys som underbygger uppmaningen att undersöka privat drift.
Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunstyrelsens ekonomiutskott utan omröstning bifalla stadsledningskontorets förslag.

7

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts protokoll nr 3 2013-03-20
Beslut
Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade följande.
Norrmalms stadsdelsnämnds ansökan om att få hyra en ny förskola i fastigheten Hälsobrunnen 2 till en hyra om cirka 0,9 miljoner kronor per år, godkänns med hänvisning till vad som anförts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Reservationer
Borgarrådet Wanngård (S) hänvisade till sitt yrkande.
Karin Rågsjö (V) hänvisade till sitt yrkande.
Särskilt uttalande
Borgarrådet Helldén (MP):
Vilken driftsform som lämpar sig bäst för denna förskola anser vi är upp till
brukare och berörd stadsdelsnämnd att avgöra. Den verkliga valfriheten ligger inte i att alla förskolor drivs i enskild regi, utan att det finns en variation i
driftsformer. Kvalitet, snarare än vem som utför, ska vara ledstjärna vid etableringen av en förskola.
§ 11
Övriga frågor
-

Vid protokollet

Kerstin Tillkvist
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