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Kommunfullmäktige

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges
sammanträde måndagen den 23 mars 2020
Tid:
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Justerat den 30 mars 2020

Anslaget den 31 mars 2020

Cecilia Brinck

Rana Nasrindotter

Mats Larsson
Sekreterare

Björn Ljung
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§1
Justering
Förste vice ordföranden Rana Nasrindotter (S) och Björn Ljung (L)
justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Cecilia
Brinck (M). Justering sker den 30 mars 2020.
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§2
Bordläggning av interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger punkterna 2 - 13 i
kungörelsen.
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§3
Nya interpellationer
Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.
Följande interpellationer anmäls:
1. Interpellation av Mattias Eriksson (S) till miljö- och
klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP) om stadens antagna
program för lika rättigheter och möjligheter. Rotel IX
Dnr KS 2020/391
2. Interpellation av Salar Rashid (S) till finansborgarrådet
Anna König Jerlmyr (M) om stadens verksamheter i
ytterstaden. Rotel I
Dnr KS 2020/392
3. Interpellation av Jan Valeskog (S) till trafikborgarrådet
Daniel Helldén (MP) om polisens bekräftelse av att
ordningslagen ska gälla för uppställning av elsparkcyklar.
Rotel V
Dnr KS 2020/425
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§4
Frågestund
Punkten utgår.
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§5
Anmälningar
Beslut
Anmälningarna godkänns.
Skrivelser som inkommit till kommunfullmäktige under tiden 3
mars till den 23 mars 2020 och delgivits berörda organ godkänns.
Länsstyrelsen i Stockholms beslut den 18 mars 2020 att utse ny
ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och
med den 14 oktober 2022 anmäls.
Stefan Johansson (S) har utsetts till ny ledamot efter Stefan
Hansson (S) och Sören Häggroth (S) har utsetts till ny ersättare.
Emmelie Renlund (S) har utsetts till ny ersättare efter Åsa
Janlöv (S).
Enligt krisledningsnämndens reglemente ska nämndens beslut
anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Krisledningsnämndens två protokoll från den 18 mars och 19 mars
2020 anmäls härmed.
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§6
Närvaro
Närvaro antecknas enligt bilaga 1.
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§7
Justering
Förste vice ordföranden Rana Nasrindotter (S) och Björn Ljung (L)
justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Cecilia
Brinck (M). Justering sker den 30 mars 2020.
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§8
Behandling av ärende 40, Distanssammanträden i
Stockholms stad
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärende 40,
Distanssammanträden i Stockholms stad, får avgöras vid
dagens sammanträde i enlighet med 5 kap 52§
kommunallagen.

Ärendet
Ärendet gäller behandling av ärende 40, Distanssammanträde i
Stockholms stad. Enligt 5 kap 52§ kommunallagen ska ordföranden
se till att bara sådana ärenden avgörs som har tillkännagetts enligt
13 eller 14 §. Ett brådskande ärende får dock avgöras om samtliga
närvarande ledamöter beslutar det.
Rådande pandemi med smittspridning av coronaviruset covid-19
har medfört stor påverkan på samhället. För att minska risken för
spridning av viruset har bl. a. större sammankomster förbjudits
enligt regeringsbeslut. I samband härmed har fråga uppkommit om
möjlighet för ledamöter i kommunfullmäktige och i stadens
nämnder att delta vid sammanträden på distans.
Med anledning av ovanstående behöver kommunfullmäktige snarast
fatta beslut om distanssammanträden i Stockholms stad.

Beslutsordning
Ordföranden finner att kommunfullmäktige enhälligt beslutar att
ärende 40, Distanssammanträden i Stockholms stad, får avgöras vid
dagens sammanträde i enlighet med 5 kap 52§ kommunallagen.
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§9
Valärenden i kommunfullmäktige 2020
KS 2020/43

Beslut
1. Avsägelser och entlediganden godkänns.
2. Val förrättas för att utse ny person till uppdrag enligt
valberedningens förslag med tilläggsförslag från Alexandra
Mattsson Åkerström (V).
3. Om inte annat framgår inträder den senast valda ersättaren
sist till tjänstgöring för sitt parti.
4. Om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses
en ny ersättare/suppleant.
5. För avsägelse i kommunfullmäktige hemställs om ny
sammanräkning hos länsstyrelsen.
6. Vakanser bordläggs.

Ärendet
Valärende i kommunfullmäktige den 23 mars 2020 behandlas.
Förslag till beslut
Alexandra Mattsson Åkerström (V) föreslår kommunfullmäktige
besluta att som tillägg till kommunstyrelsens och valberedningens
förslag utse Shqipe Balaj (V) till nämndeman i Stockholms
tingsrätt.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens och valberedningens förslag med tilläggsförslag
från Alexandra Mattsson Åkerström. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 4
Sida 11 (36)
2020-03-23

§ 10
Ny mandatperiod: Ordförande, vice ordförande,
ledamöter, suppleanter och lekmannarevisor till stiftelsen
Strindbergsmuseet
KS 2020/362

Beslut
1. Val förrättas för att utse tre ledamöter, varav dem en
ordförande och en vice ordförande, tre suppleanter och en
lekmannarevisor enligt valberedningens förslag, bilaga till
valärendet.
2. Vakanser bordläggs.

Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller val ny
mandatperiod: Ordförande, vice ordförande, ledamöter, suppleanter
och lekmannarevisor till stiftelsen Strindbergsmuseet.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 11
Arvodering av förtroendevalda 2020
KS 2020/340

Beslut
Arvode ska utges till Kristina Lutz (M) om 20 procent av helt
arvode under perioden 2 mars 2020 till 14 oktober 2022.
Jäv
Kristina Lutz (M) deltar inte i ärendets behandling eller beslut.

Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
arvodering av förtroendevalda 2020.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 12
Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar
KS 2020/67

Beslut
1. Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m.
fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista –
avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar, bilaga 1 till
utlåtandet.
Den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter som avses i
2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda
avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet
med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande
avgiftsnormer.
Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av
allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid
varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av
allmänna handlingar.
I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen
saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas
ut med ett belopp som motsvarar förvaltningens beräknade
kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen
(självkostnad).
2. Avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de
förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina
uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala
förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt företag
begär.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att med iakttagande av
likställighets- och självkostnadsprincipen, medge avvikelse
från avgiftsnormer och prislista om det finns särskild
anledning ifråga om vissa typer av handlingar eller
beställningar.
4. Stockholms Stadshus AB ska för egen del samt uppmana
stadens alla bolagsstyrelser att besluta dels att tillämpa
avgiftsnormer och prislista ovan, med tillägg för ersättning
för mervärdesskatt om sådan erläggs, dels att inte ta ut avgift
för kopior m.m. i de fall som avses i punkt 2 ovan.
5. Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda
bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut
av kommunfullmäktige eller av nämnd med stöd av särskilt
bemyndigande.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller avgifter
för kopior m.m. av allmänna handlingar.
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 13
Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023
Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2019
KS 2019/1543

Beslut
1. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 godkänns
enligt bilaga 2 till utlåtandet.
2. Stockholms Stadshus AB anmodas att för egen del anta samt
att uppmana samtliga bolagsstyrelser inom koncernen att
anta Stockholms stad säkerhetsprogram 2020-2023 enligt
bilaga 2 till utlåtandet.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kompletterande
anvisningar till Stockholms stads säkerhetsprogram 20202023.
4. Tidigare beslutat program För ett tryggare och säkrare
Stockholm – Stockholms stads trygghets- och
säkerhetsprogram 2018-2021 (dnr 171-1309/2017) upphör
att gälla.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt initiativ reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023.
I debatten yttrar sig borgarrådet Wanngård, Torun Boucher,
borgarrådet König Jerlmyr och Lisa Palm.

Förslag till beslut
Borgarrådet König Jerlmyr (M) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Borgarrådet Wanngård (S), Torun Boucher (V) och Lisa Palm
(Fi) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till beslut i
kommunstyrelsen.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 14
Samgående mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
Uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2020
KS 2019/1622

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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§ 15
Överenskommelse om exploatering med försäljning, för
bostäder inom fastigheten Siljan 5 och del av Årsta 1:1 i
Årsta med Besqab Bostadsmark V AB
Genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2019/1964

Beslut
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra
exploatering inom fastigheten Siljan 5 och del av Årsta 1:1,
till en investeringsutgift 14,2 mnkr och en
försäljningsinkomst om 106 mnkr.
2. Utgifterna för år 2020 ska rymmas inom
exploateringsnämndens investeringsbudget. Utgifterna för
kommande år behandlas i budget för 2021.
3. Försäljning inom fastigheten Siljan 5 och del av Årsta 1:1
med en preliminär köpeskilling om 106 mnkr godkänns och
exploateringsnämnden medges rätt att träffa
överenskommelse om exploatering i enlighet med bilaga 2
till utlåtandet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder
inom fastigheten Siljan 5 och del av Årsta 1:1 i Årsta med Besqab
Bostadsmark V AB.
Utlåtandet sambehandlas i gemensam överläggning med utlåtande
dnr KS 2019/1944, Detaljplan för del av Siljan m.m. längs
Tavelsjövägen, i stadsdelen Årsta (ca 80 bostäder), DP 2017-0679554.
I debatten yttrar sig Arvand Mirsafian, Madeleine Kaharascho
Fridh och borgarrådet Larsson.

Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Arvand Mirsafian (V) och Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) föreslår
att kommunfullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets förslag till
beslut i kommunstyrelsen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 16
Anmälan om reviderat utredningsbeslut Fokus Hagsätra
Rågsved
Överenskommelse om exploatering med försäljning och
tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i
Rågsved med Keywe AB och AB Stockholmshem
Hemställan från exploateringsnämnden
Genomförandebeslut projekt Bjurbäcken
KS 2019/1756

Beslut
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra
exploatering inom del av fastigheten Älvsjö 1:1, projekt
Bjurbäcken, till en investeringsutgift om 58,8 mnkr,
investeringsinkomst om 0,7 mnkr och försäljningsinkomst
om cirka 80,6 mnkr.
2. Utgifterna för år 2020 ska rymmas inom
exploateringsnämndens investeringsbudget. Utgifterna för
kommande år behandlas i budget för år 2021.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller anmälan
om reviderat utredningsbeslut Fokus Hagsätra Rågsved.
Utlåtandet sambehandlas i gemensam överläggning med utlåtande
dnr KS 2019/1844,detaljplan för del av fastigheten Älvsjö 1:1 vid
kv. Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved, (335 bostäder,
centrumändamål) – DP 2017-04553-54.
I ärendet yttrar sig borgarrådet Larsson.

Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 17
Detaljplan för del av fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv.
Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved, (335 bostäder,
centrumändamål) – DP 2017-04553-54
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2019/1844

Beslut
Detaljplan för del av fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv.
Bjurbäcken 6 i stadsdelen Rågsved (335 bostäder,
centrumändamål), DP 2017-04553-54, antas.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller detaljplan
för del av fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv. Bjurbäcken 6 i stadsdelen
Rågsved, (335 bostäder, centrumändamål) – DP 2017-04553-54.
Utlåtandet sambehandlas i gemensam överläggning med utlåtande
dnr KS 2019/1756, anmälan om reviderat utredningsbeslut Fokus
Hagsätra Rågsved.
I ärendet yttrar sig borgarrådet Larsson.

Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 18
Detaljplan för del av Siljan m.m. längs Tavelsjövägen, i
stadsdelen Årsta (ca 80 bostäder), DP 2017-06795-54
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2019/1944

Beslut
Detaljplan för del av Siljan 5 m.m., längs Tavelsjövägen, i
stadsdelen Årsta, DP 2017–06795-54, antas.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller detaljplan
för del av Siljan m.m. längs Tavelsjövägen, i stadsdelen Årsta (ca
80 bostäder), DP 2017-06795-54.
Utlåtandet sambehandlas i gemensam överläggning med utlåtande
dnr KS 2019/1964, överenskommelse om exploatering med
försäljning, för bostäder inom fastigheten Siljan 5 och del av Årsta
1:1 i Årsta med Besqab Bostadsmark V AB.
I ärendet yttrar sig borgarrådet Larsson.

Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 19
Rättelse av detaljplan för del av Hagaplan och
Eugeniavägen Vasastaden 1:16 m.fl. i stadsdelen
Vasastaden (Dp 2017–04313-54)
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2020/177

Beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut den 4 november 2019, § 22, att
godkänna detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen
Vasastaden 1:16 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, Dp 2017–
04313-54, rättas genom att den högsta tillåtna totalhöjden
inom byggrätten för hotellverksamhet ändras från + 78
meter över nollplanet till + 80,2 meter över nollplanet i
plankarta och planbeskrivning.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller rättelse
av detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen Vasastaden
1:16 m.fl. i stadsdelen Vasastaden (Dp 2017–04313-54).
I ärendet yttrar sig borgarrådet Larsson.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 20
Bordläggning av motioner
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger punkterna 33 och 39 i
kungörelsen.
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§ 21
Distanssammanträden i Stockholms stad
KS 2020/443

Beslut
1. Kommunfullmäktiges ledamöter får, när särskilda skäl
föreligger, delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Ett
tillägg görs i Arbetsordning för Stockholms
kommunfullmäktige i ett nytt sista stycke i 4 § enligt vad
som framgår av utlåtandet samt bilaga 1 till utlåtandet med
justering att sista meningen i 4 § har följande lydelse:
"Ordföranden avgör, efter samråd med vice ordförande, om
närvaro får ske på distans."
2. Kommunstyrelsens ledamöter får, när särskilda skäl
föreligger, delta i styrelsens sammanträden på distans. Ett
tillägg görs i Reglemente för kommunstyrelsen i ett nytt
andra stycke i 18 § i reglementet enligt vad som framgår av
utlåtandet samt bilaga 2 till utlåtandet med justering att näst
sista meningen i 18 § har följande lydelse: "Ordföranden
avgör, efter samråd med vice ordförande, om närvaro får ske
på distans."
3. Nämndernas ledamöter får, när särskilda skäl föreligger,
delta i respektive nämnds sammanträden på distans. Ett
tillägg görs i Reglemente med allmänna bestämmelser för
Stockholms stads nämnder i ett nytt andra stycke i 9 § enligt
vad som framgår av utlåtandet samt bilaga 3 till utlåtandet
med tillägget att näst sista meningen i 9 § har följande
lydelse: "Ordföranden avgör, efter samråd med vice
ordförande, om närvaro får ske på distans.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
distanssammanträden i Stockholms stad.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 22
Nyväckta motioner
Under perioden 3 mars till 23 mars 2020 väcktes följande motioner:
1. Motion om driftcentral
Motion av Clara Lindblom m.fl. (V)
Dnr KS 2020/386
2. Motion om hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt
våld
Motion av Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Dnr KS 2020/387
3. Motion om att garantera Stockholms äldre en bra omsorg
och vård
Motion av Mirja Räihä (S)
Dnr KS 2020/388
4. Motion om stockholmarnas deltagande i
klimatomställningen
Motion av Emilia Bjuggren (S)
Dnr KS 202/389
5. Motion om att göra det lättare att återvinna - öka
öppethållandet på återvinningscentralerna
Motion av Emilia Bjuggren och Ulf Walther båda (S)
Dnr KS 2020/390
6. Motion om att klarlägga Stockholms stads kostnader för
nyanlända, asylinvandring och illegal invandring
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont båda (SD)
Dnr KS 2020/393
7. Motion om att införa ett ökat redovisningskrav av kulturstöd
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont båda (SD)
Dnr KS 2020/394
8. Motion om att utreda möjligheterna att inrätta ett svenskt
språkmuseum
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont båda (SD)
Dnr KS 2020/395
9. Motion om att införa kostnadsfria simhallsbesök för
pensionärer äldre än 75 år
Motion av Peter Wallmark (SD)
Dnr KS 2020/396
10. Motion om att projekt som främjar svensk kultur ska
prioriteras vid tilldelning av kulturstöd
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont båda (SD)
Dnr KS 2020/397
11. Motion om hur staden kan förstärka arbetet mot sexuellt
våld
Motion av Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Dnr KS 2020/470
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Närvarolista
upprättad vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2020
Plats Ledamot

Ersättare

Parti Ankom Utgick

49

Brinck, Cecilia (Ordförande)

M

17:56

18:26

97

Nasrindotter, Rana (1:e v Ordf)

S

17:56

18:25

56

Abdullahi Ali, Nassir

S

17:56

18:25

7

Boucher, Torun

V

17:56

18:25

91

Byström, Felix

SD

17:56

18:26

36

Carlsson, Christian

KD

17:57

18:25

58

Edlund, Ingela

S

17:56

18:25

41

Elfvén, Anne-Lie

L

17:56

18:25

54

Elmgren, Claes

S

17:56

18:25

20

Ernlund, Karin

C

17:56

18:25

76

Fava, Daniele

L

17:56

18:25

78

Fors, Emilie

L

17:57

18:25

33

Granswed Baat, Sophia

M

17:56

18:25

53

Göransson, Anders

S

17:56

18:24

86

Hansson, Martin

MP

17:57

18:26

95

Hedelin, Joakim

-

17:56

18:25

34

Hedin, Andrea

M

17:56

18:25

73

Hedrup, Tom

M

17:56

18:25

48

Helldén, Daniel

MP

17:56

18:25

96

Herke, Bengt

-

17:56

18:25

14

Hollis, Michaela

KD

17:56

18:26

80

Jacobsson, Kristin

C

17:56

18:26

104

Johansson, Stefan

S

17:56

18:25

29

Johansson, Tobias

V

17:56

18:26

13

Järkeborn, Christoffer

M

17:56

18:25

18

Jönsson, Jan

L

17:56

18:25

12

Jönsson, Peter

M

18:04

18:26

30

Kratz, Tina

V

17:56

18:26

6

König Jerlmyr, Anna

M

17:56

18:25

93

Larsson, Björn

-

17:56

18:26

Larsson, Elin
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Larsson, Joakim

M

17:56

18:25

74

Lennaárd, Fritz

M

17:56

18:25

16

Ljung, Björn

L

17:58

18:26

35

Lutz, Kristina

M

17:56

18:26

94

Malmström, Jeanette

-

17:56

18:25

31

Mattsson Åkerström, Alexandra

V

18:09

18:25

63

Mirsafian, Arvand

V

17:56

18:26

28

Mjörnberg, Robert

V

17:56

18:26

85

Moreira Duarte, Mariana

MP

17:57

18:26

19

Naddebo, Jonas

C

17:56

18:25

67

Nilsson, Johan

M

17:56

18:25

83

Obermüller, Cecilia

MP

17:58

18:26

59

Odin Ekman, Åsa

S

17:56

18:26

101

Ojanne, Alexander

S

17:56

18:26

84

Okojevoh, Tiemon

MP

17:56

18:26

105

Palm, Lisa

FI

17:56

18:26

99

Pettersson, Fredrik

S

17:56

18:26

106

Rantala Bonnier, Anna

FI

17:56

18:25

44

Sabet, Banar

C

17:56

18:25

15

Slottner, Erik

KD

17:59

18:25

40

Smedberg Palmqvist, Isabel

L

18:00

18:26

75

Solberg, Eva

M

17:56

18:25

22

Valeskog, Jan

S

17:56

18:24

98

Vikman, Arvid

S

17:56

18:26

90

Vinge, Linnéa

SD

17:56

18:26

89

Wallmark, Peter

SD

17:56

18:26

102

Walther, Ulf

S

17:56

18:26

21

Wanngård, Karin

S

17:56

18:25

8

Warlenius, Rikard

V

17:56

18:25

4

Wedin, Dennis

M

17:56

18:26

88

Westmont, Martin

SD

17:56

18:26

43

Wicklund, Susanne

C

17:56

18:26

24

Kasirga, Kadir *

S

18:00

18:25

Seid, Micke

Kaharascho Fridh, Madeleine
Kåberg, John

Yttranden 2020-03-23
Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2020
Inledning
Anförande nr 1
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Kära fullmäktige, kära stockholmare! Vi
lever i exceptionella tider i vårt land, i Europa och i världen. Pandemin covid-19,
coronaviruset, pressar vår tillvaro och vårt samhälle på ett sätt som saknar motstycke
i modern tid. Stockholm är tyvärr inte undantaget. Våra samhällsfunktioner måste och
ska fortsätta att fungera. Som finansborgarråd är det mitt och mina gruppledarkollegors
högsta ansvar att säkra detta och att se till att stadens verksamheter och processer står
robusta trots det mycket osäkra och allvarliga läget.
Vi kommer att fatta de beslut som krävs även om det kan vara mycket svåra beslut.
Precis före detta sammanträde hade vi ett extra kommunstyrelsesammanträde där vi
enigt införde digitala sammanträdesmöjligheter också för nämnder, som vi kommer att
skicka ut information till samtliga berörda om.
Med detta sagt vill jag understryka att vi alla behöver ha en tolerans för att allt inte
kommer att fungera som vanligt. Vi behöver uthållighet men också rimliga
förväntningar. Det här är en oväntad, ovälkommen och osäker resa, men vi gör den
tillsammans – som familjer, vänner, kollegor och invånare i Stockholm. Vi behöver
alla bidra på det sätt vi kan för att minska smittspridningen, behålla lugnet, hålla oss
informerade och öva oss i just uthållighet och tålamod.
Den här krisen kommer inte att försvinna lika snabbt som den uppstod. Detta kommer
att få långtgående konsekvenser för vårt samhälle. Den sviktande konjunktur som vi
var på väg in i har i stället förvandlats till en störtdykande lågkonjunktur. Vi rustar för
de svåra prioriteringar som väntar, och vi tar höjd för att en ekonomisk kris kan bli
långvarig. Vi politiker behöver nu göra allt vi kan för att stötdämpa och bromsa.
Men vi måste också våga blicka framåt. Vi måste redan nu börja förbereda oss på den
dag då allt detta är över så att vi så snabbt som möjligt ska kunna återgå till någon form
av normalitet. Vi i den grönblå majoriteten kommer att återkomma med förslag inom
kort med konkreta lättnader för företag i staden. Men vi kan alla, var och en, på olika
sätt hjälpa till. Stötta ditt lokala näringsliv på alla sätt du kan! Sträck också ut en hand
till föreningar, församlingar, moskéer och andra organisationer för att nå dem som
fortfarande kanske inte förstår eller som inte agerar på den tydliga information som
har gått ut!
Vi är alla här förtroendevalda, och vi har därmed ett ansvar att hålla kontakt med de
olika delarna av samhället. Vi måste både kunna inskärpa det djupa allvaret i
situationen och visa på hopp och en väg framåt. För även om coronaviruset nu drabbar
vårt samhälle är Sverige ett land som är starkt och robust med en struktur och processer
som fungerar. Vi ska inte glömma det, för nu pressas systemen, och det är många som
bidrar och som arbetar för att skadorna och störningarna ska bli så hanterbara som
möjligt.
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Jag tänker på alla enastående medarbetare inom sjukvården och inom kommunens
vård- och omsorgsboende. De utgör nu den yttersta frontlinjen. Jag tänker på polis, på
rättsväsende, på förskollärare och på lärare. Jag riktar också ett stort tack till
stadsledningskontoret här i staden och till alla dem som jobbar i förvaltningar och i
bolag och som organiserar och leder hela staden på ett utomordentligt sätt i den här
svåra tiden.
Jag vill också sträcka ut en hand och tacka oppositionen så mycket för ett utmärkt
samarbete i denna svåra tid. Vi har haft en historik av att sluta upp i svåra tider. Det är
inte tid för politisk prestige nu utan för god samarbetsvilja. Är det så att ni har kloka
förslag på inspel står vi givetvis öppna för att kunna samarbeta och ta till oss av dessa.
Det här är utan tvekan Stockholms största utmaning i modern tid. Men vi går igenom
den tillsammans, och tillsammans kommer vi att kunna klara det här. Varje enskild
insats räknas från var och en av oss. Tack!
Anförande nr 2
O r d f ö r a n d e n : Tack för det! Å kommunfullmäktiges presidiums vägnar vill
också jag säga några ord. Det här är inte ett fullmäktigemöte som andra, men det
faktum att ni är här är ett tecken på att det politiska systemet håller ihop och att vi
försöker hitta vägar för att vårt arbete ska kunna fungera även under svåra
omständigheter, så tack för det!
Jag vill också rikta ett varmt tack till alla dem ute i stadens alla verksamheter som
jobbar hårt just nu. Det är kloka, kreativa och plikttrogna människor som håller ihop
alla strukturer och bär upp samhället också under svåra omständigheter. Jag vill även
tacka alla stockholmare som gör ovärderliga insatser på massor av områden för att vi
ska klara av det här så bra som möjligt, och det kommer vi att göra. Keep calm and
carry on!
Jag vet att det har ställts en del frågor om fullmäktiges sammansättning under dessa
extrema omständigheter och om vi inte kan göra en lösning likt riksdagens, där man
har gått ned till 55 ledamöter i tjänst i Stockholm. Alla ledamöter är ju i tjänst, men
alla är inte på plats i Stockholm. Det korta svaret på den frågan är: Nej, det kan vi inte.
I riksdagen kan gruppledarna komma överens om en sådan lösning eftersom det i
riksdagen inte finns några generella regler om beslutsförhet. Det finns för vissa
speciella beslut, men det finns inga generella regler. Men det har vi i kommunallagen
5.45. Vi får bara handlägga ett ärende om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Det finns undantag för interpellationer och frågor om fullmäktige beslutar det, vilket
vi har gjort. I vårt fall är fler än hälften 51 ledamöter. Det är också så att samtliga
ledamöter och ersättare måste kallas till sammanträdet. Det regleras också i
kommunallagen 5.16, för dem som vill slå upp det. Det verkar dock som att
partigrupperna själva har kommit överens om att minska antalet närvarande ledamöter
i dag. Det har vi naturligtvis inga synpunkter på så länge vi är fler än 51, och det är vi.
Debatten är fri, och ordet är fritt precis som vanligt. Men ingen av oss har något
intresse av väldigt långa möten just nu. Det är också därför vi räknar med att
sammanträdet kommer att gå ganska fort.
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§ 9 Valärenden i kommunfullmäktige 2020
Anförande nr 3
A l e x a n d r a M a t t s s o n Å k e r s t r ö m (V): Ordförande! Vi ska inte ha
några vakanser på nämndemannalistan. Till Stockholms tingsrätt nominerar vi Shqipe
Balaj.

Sida 31 (36)

Yttranden 2020-03-23

20

§ 13 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020–2023
Anförande nr 4
Borgarrådet W a n n g å r d (S): Ordförande, fullmäktige! Jag vill först och främst
instämma i hyllningskören med tanke på den situation och de rådande omständigheter
vi befinner oss i. Vi har fantastiska medarbetare i staden, vi har fantastiska anställda i
regionen och vi har fantastiska människor som arbetar även i det privata näringslivet
dag och natt för att säkerställa att allting ska fungera. Tack ska ni ha!
Stockholm är och ska vara en öppen stad. Men för att våga vara en öppen stad som är
nyfiken på sin omgivning måste vi känna oss trygga. Stadens säkerhetsarbete ska
därför vila på två stabila ben. Staden ska klara av att identifiera risker och sårbarheter
samtidigt som staden ska ha en god beredskap för att möta utmaningar, krissituationer
och olyckor. Det gällande trygghets- och säkerhetsprogrammet som det beslutades om
2018 vilar just på dessa två ben. Orsakerna till att vi tog fram ett reviderat program
och slog ihop trygghets- och säkerhetsfrågorna var erfarenheterna av terrorattentatet
den 7 april 2017.
Jag välkomnar att det nya program som fullmäktige ska ta ställning till i dag till stor
del vilar på samma struktur. Men det jag inte välkomnar är just att ni har valt att dela
upp programmet igen, alltså i ett program för trygghet och ett program för säkerhet.
Det är oroväckande att ni stryker de delar som handlar om vilka effekter segregationen
har på tryggheten och säkerheten. Det är oroväckande att ni blundar för verkligheten
med trångboddhet, dåliga skolresultat och arbetslöshet som i mångt och mycket gör
människor otrygga. För om man blundar för segregationen och problemen i vår stad
riskerar man att inte heller se vilka verktyg och lösningar vi förfogar över. Grunden
för den trygga staden skapas i våra verksamheter. Fritidsledare, socialsekreterare,
lärare och många, många fler bidrar varje dag till arbetet med att skapa en trygg och
säker stad. Nedskärningar gör det omvända.
Ordförande! Vi befinner oss i dag i ett läge som tydligt visar behovet av ett fungerande
samhälle som håller ihop. Det är ett läge som påminner oss om hur viktigt det är att
staden har god beredskap och att samhällsfunktionerna fungerar och som visar vikten
av samarbete, solidaritet och ansvar.
Bifall till vårt förslag i kommunstyrelsen!
Anförande nr 5
T o r u n B o u c h e r (V): Ordförande, ledamöter och åhörare! Det här är verkligen
ett dagsaktuellt ärende. Jag utgår från att vi kommer att få anledning att komma tillbaka
till det och diskutera det många gånger. Jag tänker därför inte säga någonting mer.
Karin Wanngård har redan sagt det mesta.
Jag yrkar bifall till vår gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Där står
dessutom allt vi tycker.
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Anförande nr 6
Borgarrådet K ö n i g J e r l m y r (M): Ordförande! Bakgrunden till att vi delade
upp de här två programmen är att lagstiftningen relativt nyligen har ändrats. Vi har fått
en ny säkerhetsskyddslag 2019, och det är också därför programmet revideras.
Kommunerna har nu också ett tydligt ansvar. Det handlar om krisledning, civil
förmåga, civilförsvar och krisberedskap. Allt detta finns med tydligt i
säkerhetsprogrammet. Det ska inte finnas någon tvekan om att vi fokuserar på
förebyggande arbete, men det hör tydligt hemma i vårt trygghetsprogram, som är under
antagande.
I tider när vi nu vecka efter vecka kallar in krisledningen tror jag ändå att de allra flesta
förstår att det utan tvekan behövs ett tydligt säkerhetsprogram med förmåga att
fokusera på både beredskap, civilförsvar och säkerhet.
Därför vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande nr 7
L i s a P a l m (FI): Inte heller jag ska förlänga vare sig debatten eller mötet. Vi
befinner oss i en kris, och det är tydligt att säkerhetsprogrammet är angeläget också
här och nu. Däremot saknar vi – och det har vi också anslutit oss till i kommunstyrelsen
– just skrivelserna om segregationen, som nu försvinner. Det är otroligt viktigt att vi
får in det förebyggande arbetet för att skapa en säker och trygg stad.
Bifall till reservationen!
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§ 15 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten
Siljan 5 och del av Årsta 1:1 i Årsta med Besqab Bostadsmark V AB
Anförande nr 8
A r v a n d M i r s a f i a n (V): Jag vill hänvisa till vår reservation i ärende 28 och
yrkar bifall till den.
Anförande nr 9
Madeleine
Kaharascho
Vänsterpartiets reservation.

Fridh

(FI): FI ställer sig bakom

Anförande nr 10
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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§ 16 Anmälan om reviderat utredningsbeslut Fokus Hagsätra Rågsved
Anförande nr 11
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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§ 17 Detaljplan för del av fastigheten Älvsjö 1:1 vid kv. Bjurbäcken 6 i stadsdelen
Rågsved, (335 bostäder, centrumändamål) – DP 2017-04553-54
Anförande nr 12
Borgarrådet L a r s s o n (M): Fru ordförande! Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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