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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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§ 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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