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§1
Justering
Förste vice ordföranden Rana Nasrindotter (S) och andre vice
ordföranden Ann-Katrin Åslund (L) justerar dagens protokoll
tillsammans med ordföranden Cecilia Brinck (M). Justering sker
den 7 december 2020.
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§2
Bordläggning av interpellationer
Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna som redovisas i
punkt 3 i kungörelsen.
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§3
Anmälningar
Anmälningar som inkommit till kommunfullmäktige under tiden 3
november 2020 - 30 november 2020 och delgivits berörda organ
godkänns.
Krisledningsnämndens protokoll 2020-11-11, 2020-11-20, 2020-1125 och 2020-11-27 anmäls.
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§4
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-11-19
KS 2020/1504

Beslut
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 läggs till
handlingarna.
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§5
Närvaro
Närvaro antecknas i bilaga 1.

Protokoll nr 13
Sida 6 (36)
2020-11-30

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 7 (36)
2020-11-30

§6
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024
KS 2020/791

Beslut
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 godkänns enligt
bilaga 4 till utlåtandet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller riktlinjer
för bostadsförsörjning 2021-2024 .
I debatten yttrar sig Johan Nilsson, borgarråden Valeskog och
Wedin, Sara Stenudd, Maria-Elsa Salvo, Hassan Jama, Anna
Rantala Bonnier samt borgarrådet Jönsson.

Förslag till beslut
Johan Nilsson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Borgarrådet Valeskog (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt Socialdemokraternas förslag till beslut i kommunstyrelsen.
Sara Stenudd (V) och Anna Rantala Bonnier (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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§7
Uppföljning av budget 2020 – Tertialrapport 2 med
delårsbokslut per den 31 augusti
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Stiftelsen Hotellhem Stockholms hemställan om 10 mnkr, dnr
KS 2020/934
Stadens medlemskap i Mälardalsrådet, dnr KS 2020/1185
Uppföljning för 2019 av Stockholms stads miljöprogram 20162019, dnr KS 2020/1143
Anmälan av rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar
och bidragsbrott 2019, dnr KS 2020/824
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade –
LSS och Socialtjänstlagen - SoL, kvartal 2, 2019, dnr KS
2019/1665
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade –
LSS och Socialtjänstlagen – SoL, kvartal 3 2019, dnr KS
2020/256
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen - SoL, kvartal 4, 2019, dnr KS
2020/826
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2018, äldrenämnden, dnr
KS 2019/592
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2019, äldrenämnden, dnr
KS 2019/1623
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2019, äldrenämnden, dnr
KS 2019/2032
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2019, äldrenämnden, dnr
KS 2020/646
Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2020, äldrenämnden, dnr
KS 2020/955
Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019, dnr
KS 2020/812
Äldrenämndens hemställan om upphandling av enstaka
platser i särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre i
form av profilboende, dnr KS 2020/960
Kyrkogårdsnämndens hemställan om totalrenovering av
Skogskrematoriet, Skogskyrkogården – Genomförandebeslut,
dnr KS 2019/672
Tillsynsrapport 2019- Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder, dnr
KS 2020/932
Redovisning från miljö- och hälsoskyddsnämnden av
Rapportering av energianvändningen och
växthusgasutsläppen 2018 och 2019, dnr KS 2020/933
Elhandelspolicy kommunkoncernen Stockholms stad och
Elhandelsstrategi kommunkoncernen Stockholms stad, dnr

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 10 (36)
2020-11-30

KS 2015/000783
Samordningsförbundet Stockholms stad – årsredovisning,
revisionsberättelse och revisionsrapport 2019, dnr KS
2020/583
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, dnr KS
2020/1179
Nytt kommunavtal med STIM, dnr KS 2020/1209
Avtal gällande en för staden gemensam plattform för IoT
(Internet of Things - sakernas internet)
Samverkan Stockholmsregionen avseende inköp och
fördelning av skyddsutrustning till följd av covid-19
KS 2020/995

Beslut
1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 för Stockholms stad
godkänns.
2. Redovisade avsättningar om 28,3 mnkr godkänns.
3. Förändring av indikatorer, årsmål eller ansvarig
nämnd/bolagsstyrelse godkänns enligt bilaga 3 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Aktieägartillskott om 500,0 mnkr ska göras till Stockholms
Stadshus AB, 556415-1727, med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Kommunstyrelsen ska genom förnyad centralupphandling
besluta om förfrågningsunderlag, tilldelning av kontrakt,
tecknande och löpande uppdatering av avtal med vald
leverantör samt implementera upphandlade avtal gällande en
för staden gemensam plattform för IoT (Internet of Things sakernas internet) i enlighet med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Stadens bolag anmodas, genom Stockholms Stadshus AB,
att lämna fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal
som omfattas av den kommande plattformen för IoT.
7. Socialnämnden ska, inom befintlig budgetram, ersätta
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm med 40 mnkr för
merkostnader avseende nyanlända med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Stiftelsen Hotellhem Stockholms hemställan om 10 mnkr för
extrakostnader avseende Stadshagen, KS dnr 2020/934,
anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Stadens medlemskap i Mälardalsrådet, med
organisationsnummer 802017-0604, avslutas vid utgången
av år 2021, dnr KS 2020/1185, med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Uppföljning för 2019 av Stockholms stads miljöprogram
2016-2019, dnr KS 2020/1143, godkänns enligt bilaga 6 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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11. Anmälan av rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar
och bidragsbrott 2019, dnr KS 2020/824, godkänns med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
12. Anmälan om rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
och socialtjänstlagen (2001:453), kvartal 2 år 2019, dnr KS
2019/1665 godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
– LSS och Socialtjänstlagen – SoL, kvartal 3 år 2019, dnr
KS 2020/256, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt lag
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen - SoL, kvartal 4, 2019, dnr KS
2020/826, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2018, äldrenämnden,
dnr KS 2019/592 godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2019, äldrenämnden,
dnr KS 2019/1623, godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
17. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 år 2019, äldrenämnden,
dnr KS 2019/2032, godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
18. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 år 2019, dnr KS
2020/646 godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
19. Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2020, äldrenämnden,
dnr KS 2020/955, godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2019, dnr
KS 2020/812, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
21. Äldrenämndens hemställan om upphandling av enstaka
platser i särskilda boendeformer för personer 65 år och äldre
i form av profilboende, dnr KS 2020/960, anses besvarad
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
22. Elhandelspolicy kommunkoncernen Stockholms stad och
Elhandelsstrategi kommunkoncernen Stockholms stad, dnr
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KS 2015/000783 godkänns enligt bilaga 7 a och 7 b till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
23. Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad, dnr
KS 2020/583, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019, bilaga 8 a och 8 b till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, i enlighet med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
24. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr
KS 2020/1179) inklusive däri angivna ramar för total extern
upplåning och intern utlåning till och borgensåtagande för
bolagen fastställs, bilaga 9 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, och börjar gälla från den 1 december 2020.
25. Kommunstyrelsens ska ingå ett för kommunen centralt avtal
med STIM för perioden 1 januari 2020 till 31 december
2021, bilaga 10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande,
angående rätten att använda musikaliska verk som STIM
licensierar inom kommunala verksamhetsområden samt
musik på jobbet, kommunstyrelsen ska därefter besluta om
avtalet ska förlängas med ett (1) år i sänder, alternativt sägas
upp, dnr KS 2020/1209, med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
26. Kommunstyrelsen ska inom ramen för tilldelade medel 2020
ansvara för genomförande och uppföljning av stadens
åtaganden gentemot Länsstyrelsen Stockholm och övriga
aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen avseende
inköp och fördelning av skyddsutrustning till följd av covid19.
27. Tillsynsrapport 2019- Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder,
dnr KS 2020/932, godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
28. Arbetsmarknadsnämnden ska anskaffa fler feriejobbsplatser
för att täcka stadsdelsnämndernas behov under årets jullov.
Kostnaden ska finansieras inom arbetsmarknadsnämndens
budget för 2020.
29. Ansvariga nämnder ska och stadens bolagsstyrelser
anmodas, genom Stockholms Stadshus AB, att fortsätta
arbeta med hyresnedsättningar till företag och verksamheter
i utsatta branscher efter individuella prövningar som stöd till
aktörer i spåren av covid-19 med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
30. Kyrkogårdsnämndens hemställan om totalrenovering av
Skogskrematoriet, Skogskyrkogården –
Genomförandebeslut, dnr KS 2019/672, anses besvarad med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
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Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget.
Samtliga ledamöter för Feministiskt initiativ reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.

Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
uppföljning av budget 2020 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut
per den 31 augusti.
I debatten yttrar sig borgarråden König Jerlmyr och Wanngård, Lisa
Palm samt Rashid Mohammed.

Förslag till beslut
Borgarrådet König Jerlmyr (M) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Borgarrådet Wanngård (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt Socialdemokraternas förslag till beslut i kommunstyrelsen.
Rashid Mohammed (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt Vänsterpartiets förslag till beslut i kommunstyrelsen.
Lisa Palm (Fi) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Feministiskt initiativs förslag till beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§8
Fastställande av skattesats för 2021
KS 2020/1354

Beslut
1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2021 med kronor
17:74 per skattekrona.
2. Begravningsavgift utdebiteras år 2021 med 6,5 öre per
skattekrona.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget.
Samtliga ledamöter för Feministiskt initiativ reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.

Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
fastställande av skattesats för 2021.
I debatten yttrar sig borgarråden König Jerlmyr och Wanngård,
Torun Boucher, Peter Wallmark samt Lisa Palm.

Förslag till beslut
Borgarrådet König Jerlmyr (M) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Borgarrådet Wanngård (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt Socialdemokraternas förslag till beslut som redovisas i bilaga
2.
Torun Boucher (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Vänsterpartiets förslag till beslut som redovisas i bilaga 3.
Peter Wallmark (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Lisa Palm (Fi) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Feministiskt initiativs förslag till beslut som redovisas i bilaga 4.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§9
Överenskommelse mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län gällande IT-stöd inom
förvaltningsobjektet ”Samverkan vid vårdövergångar”
inför nytt IT
Förslag från Region Stockholm och Storsthlm
KS 2020/973

Beslut
Överenskommelse mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län gällande IT-stöd inom
förvaltningsobjektet ”Samverkan vid vårdövergångar” inför
nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
antas i enlighet med utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i
Stockholms län gällande IT-stöd inom förvaltningsobjektet
”Samverkan vid vårdövergångar” inför nytt IT-stöd.
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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§ 10
Tilläggsavtal nr 3 till överenskommelse om exploatering
med tomträttsupplåtelse inom Ulvsunda 1:1 (Bromma
Center)
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2020/1137

Beslut
Tilläggsavtal nr 3 till Överenskommelse om exploatering med
tomträttsupplåtelse inom Ulvsunda 1:1 (Bromma Center) med
Fastighetsaktiebolaget Hermius 3, Trafikflyget 1 i Stockholm
AB, Trafikflyget 3 i Stockholm AB, Trafikflyget 5 i
Stockholm AB och Trafikflyget 9 i Stockholm AB, godkänns
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
tilläggsavtal nr 3 till överenskommelse om exploatering med
tomträttsupplåtelse inom Ulvsunda 1:1 (Bromma Center).
I debatten yttrar sig Rose-Marie Rooth och Lisa Palm.
Förslag till beslut
Rose-Marie Rooth (V) och Lisa Palm (Fi) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets förslag till
beslut i kommunstyrelsen att ärendet ska återremitteras.
Beslutsordning
Ordföranden prövar förslaget om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar därefter 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
Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2019,
som inte behandlats av kommunstyrelsen
KS 2020/1360

Beslut
Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2019,
som inte behandlats av kommunstyrelsen godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2019, som inte
behandlats av kommunstyrelsen.
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
Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s ombyggnation av
fastigheten Dalen 20 i Enskededalen
Genomförandebeslut
Hemställan från Stockholms Stadshus AB
KS 2020/1045

Beslut
Genomförandet av Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s
underhåll och anpassning av fastigheten Dalen 20 i
Enskededalen till en total investeringsutgift om 424 mnkr
inklusive moms godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller Micasa
Fastigheter i Stockholm AB:s ombyggnation av fastigheten Dalen
20 i Enskededalen.
I ärendet yttrar sig Robert Mjörnberg.
Förslag till beslut
Robert Mjörnberg (V) 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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§ 13
Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB)
kapacitetsökning av projekt Vasa real skola och förskola,
kv. Resedan 2, Vasastaden
Reviderat genomförandebeslut
Hemställan från Stockholms Stadshus AB
KS 2020/816

Beslut
Reviderat genomförande av Skolfastigheter i Stockholm AB:s
(SISAB) kapacitetsökning i projekt Vasa Real skola och
förskola, kv. Resedan 2, Vasastaden med en investeringsutgift
om 464 mnkr godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) kapacitetsökning av
projekt Vasa real skola och förskola, kv. Resedan 2, Vasastaden.
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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§ 14
AB Svenska Bostäders nyproduktion av student- och
forskarlägenheter inom Campus Albano, stadsdelen
Norra Djurgården
Reviderat genomförandebeslut
KS 2020/1113

Beslut
Genomförandet av AB Svenska Bostäders nyproduktion av 1
022 student- och forskarbostäder med kompletterande lokaler
inom Campus Albano till en total investeringsutgift om 2 395
mnkr inklusive moms godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller AB
Svenska Bostäders nyproduktion av student- och forskarlägenheter
inom Campus Albano, stadsdelen Norra Djurgården.
I ärendet yttrar sig borgarrådet Wedin.
Förslag till beslut
Borgarrådet Wedin (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.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 23 (36)
2020-11-30

§ 15
Avtal om markutnyttjande och drift- och
underhållsansvar mellan staden och Stockholms Hamn
AB (korttidsavtal)
Hemställan från exploateringsnämnden och trafiknämnden
KS 2020/1229

Beslut
1. Avtal om markutnyttjande mellan exploateringsnämnden
och Stockholms Hamn AB, i enlighet med bilaga 1 med
underbilagor (bilaga 3, bilaga 4 och bilaga 5), godkänns.
2. Avtal om drift- och underhållsansvar mellan trafiknämnden
och Stockholms Hamn AB, i enlighet med bilaga 2 med
underbilagor (bilaga 6 och bilaga 7), godkänns.
3. Avtalen gäller från och med den 1 januari 2021 till dess att
nya avtal tecknats och godkänts, dock längst till och med
den 31 december 2021.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller avtal om
markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan staden och
Stockholms Hamn AB (korttidsavtal).
I ärendet yttrar sig borgarrådet Helldén.
Förslag till beslut
Borgarrådet Helldén (MP) 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.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 24 (36)
2020-11-30

§ 16
Inriktningsbeslut för Stockholm Vatten AB gällande ny
huvudvattenledning mellan Norsborg och Alby
KS 2020/1116

Beslut
Inriktningen för projekt Ny huvudvattenledning mellan
Norsborg och Alby till en beräknad investeringsutgift om 475
mnkr i 2020 års prisnivå godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
inriktningsbeslut för Stockholm Vatten AB gällande ny
huvudvattenledning mellan Norsborg och Alby.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 25 (36)
2020-11-30

§ 17
Detaljplan för Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen
DP 2010- 14465-54 (ca 960 bostäder, kontor,
verksamhetslokaler, förskolor och allmän plats)
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2020/1469

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 26 (36)
2020-11-30

§ 18
Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten
med anledning av coronapandemin - ändrad
parkeringsavgift för motorcykel och moped klass 1
Hemställan från trafiknämnden
KS 2020/1456

Beslut
I enlighet med beslut i trafiknämnden fastställs förslaget att
förlänga tillfällig taxeändring för MC och moped klass 1, i
enlighet med utlåtandet. Beslutet ska gälla från och med den
1 januari 2021 till dess att nytt beslut fattats, dock längst till
och med den 30 april 2021.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten med
anledning av coronapandemin - ändrad parkeringsavgift för
motorcykel och moped klass 1.
I debatten yttrar sig borgarrådet Helldén och Peter Wallmark.

Förslag till beslut
Borgarrådet Helldén (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Peter Wallmark (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt Sverigedemokraternas förslag till beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 27 (36)
2020-11-30

§ 20
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län
och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan
avseende ungdomsmottagningarna i länet
Rekommendation från Storsthlm
KS 2020/829

Beslut
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet enligt bilaga 3 till utlåtandet
antas.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och
Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 28 (36)
2020-11-30

§ 21
Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad
Hemställan från miljö- och hälsoskyddsnämnden
KS 2020/931

Beslut
1. Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad,
godkänns i enlighet med bilaga 3 till utlåtandet.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska samordna
handlingsplanens implementering.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller
handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad.
I debatten yttrar sig borgarråden Luhr och Wanngård, Rose-Marie
Rooth, Lisa Palm samt Christoffer Jönsson.

Förslag till beslut
Borgarrådet Luhr (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Britt-Marie Rooth (V) och Lisa Palm (Fi) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets och Feministiskt
initiativs förslag till beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 29 (36)
2020-11-30

§ 22
Taxa för vatten och avlopp 2021
Hemställan från Stockholm Vatten AB
KS 2020/902

Beslut
Taxa för vatten och avlopp, enligt bilaga till utlåtandet,
fastställs att gälla från och med den 1 januari 2021.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller taxa för
vatten och avlopp 2021.
I debatten yttrar sig Tobias Johansson, borgarrådet Luhr och Fritz
Lennaárd.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 30 (36)
2020-11-30

§ 23
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2021
Hemställan från avfallsnämnden
KS 2020/901

Beslut
Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall enligt
bilaga till utlåtandet, att gälla från och med den 1 januari
2021, fastställs.
Ärendet
Kommunstyrelsens utlåtande behandlas. Utlåtandet gäller taxa för
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2021.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Protokoll nr 13
Sida 31 (36)
2020-11-30

§ 24
Bordlagda motioner
Kommunfullmäktige bordlägger motionerna som redovisas i
punkterna 25 och 26 i kungörelsen.

Sida 32 (36)

Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30 § 5

Närvarolista
upprättad vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2020

Plats Ledamot

Ersättare

Parti Ankom Utgick

49

Brinck, Cecilia (Ordförande) §§ 1-10

M

18:00

19:28

97

Nasrindotter, Rana (1:e v Ordf) §§11-24

S

18:00

19:28

50

Åslund, Ann-Katrin (2:e v Ordf)

L

18:00

19:28

7

Boucher, Torun

V

18:00

19:28

36

Carlsson, Christian

KD

18:00

19:28

57

Carlsson, Lisa

S

18:00

19:28

58

Edlund, Ingela

S

18:00

19:28

59

Eriksson, Mattias

S

18:00

19:28

20

Ernlund, Karin

C

18:04

19:28

25

Gustafsson, Karin

S

18:00

19:28

11

Hamilton, Ulla

M

18:00

19:28

86

Hansson, Martin

MP

18:00

19:28

48

Helldén, Daniel

MP

18:00

19:28

71

Hellström, Anette

M

18:00

19:28

14

Hollis, Michaela

KD

18:00

19:28

61

Jama, Hassan

V

18:00

19:28

29

Johansson, Tobias

V

18:00

19:28

13

Järkeborn, Christoffer

M

18:00

19:28

18

Jönsson, Jan

L

18:00

19:28

6

König Jerlmyr, Anna

M

18:00

19:28

93

Larsson, Björn

-

18:03

19:28

5

Larsson, Joakim

M

18:01

19:28

74

Lennaárd, Fritz

M

18:00

19:28

16

Ljung, Björn

L

18:00

19:28

Kåberg, John

Wallsén, Mona
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47

Luhr, Katarina

MP

18:00

19:28

35

Lutz, Kristina

M

18:00

19:28

94

Malmström, Jeanette

-

18:00

19:28

28

Mjörnberg, Robert

V

18:00

19:28

65

Mohammed, Rashid

V

18:00

19:27

85

Moreira Duarte, Mariana

MP

18:00

19:28

19

Naddebo, Jonas

C

18:00

19:27

67

Nilsson, Johan

M

18:00

19:28

75

Nilsson, Jonas

M

18:00

19:28

101

Ojanne, Alexander

S

17:59

19:28

105

Palm, Lisa

FI

18:00

19:28

99

Pettersson, Fredrik

S

18:00

19:28

106

Rantala Bonnier, Anna

FI

18:00

19:28

69

Redin, Jennyfer

M

18:00

19:28

62

Rooth, Rose-Marie

V

18:00

19:28

44

Sabet, Banar

C

18:00

19:28

103

Salvo, Maria-Elsa

S

18:00

19:28

39

Silverudd, Patrik

L

18:00

19:28

15

Slottner, Erik

KD

18:00

19:28

17

Smedberg Palmqvist, Isabel

L

18:00

19:28

27

Stenudd, Sara

V

18:00

19:28

81

Tonell, Lennart

MP

18:00

19:28

22

Valeskog, Jan

S

18:00

19:27

98

Vikman, Arvid

S

18:00

19:28

90

Vinge, Linnéa

SD

18:00

19:28

89

Wallmark, Peter

SD

18:00

19:28

21

Wanngård, Karin

S

18:00

19:27

4

Wedin, Dennis

M

18:01

19:28

88

Westmont, Martin

SD

18:00

19:28

43

Wicklund, Susanne

C

18:00

19:27

24

Kasirga, Kadir *

S

18:00

19:28

Jönsson, Christoffer

Bilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30 § 8
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2020-11-30
Fastställande av skattesats
för år 2021
Dnr. KS 2020/1354
KF ärende 9
Karin Wanngård m. fl. (S)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Att
Kommunal inkomstskatt utdebiteras år 2021 med kronor 17:88 per
skattekrona.
Att
Begravningsavgift utdebiteras år 2021 med 6,5 öre per skattekrona
När budgeten debatteras och beslutas den 14 december kommer vi Socialdemokrater föreslå
en budget som har högre ambitioner för förskola, skola, äldreomsorg och andra delar av
välfärdens viktigaste uppgifter. Vi redovisar då också ett förslag som stärker stadens förmåga
i att minska arbetslöshet, bostadsbrist, klimatpåverkan, otrygghet och kriminalitet.
Vi är övertygade att Stockholm kan bättre än nu. Som en del av finansieringen av dessa
åtgärder föreslår vi att kommunalskatten för år 2021 fastställs till 17,88 kronor per
skattekrona.

Bilaga 3 till kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30 § 8

Sida 35 (36)

2020-11-30
Fastställande av skattesats för
2021
Dnr. KS 2020/1354
KF ärende 9
Rashid Mohammed m.fl. (V)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande.
1. För år 2021 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18,03 per
skattekrona.
För år 2021 föreslås en utdebitering av begravningsavgiften med 6,5 öre per
skattekrona.
2. Till beslutet anförs följande:
Stockholm stad ska vara en jämlik, jämställd och klimatsmart stad. För det krävs en budget
som tryggar välfärden och tar ett långsiktigt ansvar för stadens ekonomi och ägande. De som
arbetar i välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar, för få kollegor och orimliga
effektiviseringskrav och ska känna att de har förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt.
För oss går vår gemensamma välfärd före skattesänkningar och företagens intresse av att göra
vinst på våra skattepengar. Vi vill ha ett Stockholm för alla – inte bara några få
Vi har därför, efter att ha tagit del av finansborgarrådets förslag till budget, sett det som
nödvändigt att föreslå en höjning av skatten med 13 öre gentemot 2018 års nivå.
Begravningsavgiften är i vårt förslag oförändrad jämfört med 2020 och därmed samma som
KS. Mer om detta kommer man kunna läsa i Vänsterpartiets reservationsbudget 2021.

Bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30 § 8
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20201130
KF ärende 9
Fastställande av skattesats
för 2021
Dnr: KS 2020/1354
Lisa Palm (Fi)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
1. För år 2021 föreslås att en kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:00 per
skattekrona.
2. För år 2021 föreslås en utdebitering av begravningsavgiften med 7,5 öre per
skattekrona.
3. Att därutöver anföra
För att finansiera en stark välfärd behövs resurser. Därför föreslår Feministiskt initiativ en
skattesats som täcker de satsningar som nu måste göras, i synnerhet i pandemins efterspel. Vi
föreslår en högre skattesats än kommunstyrelsens förslag vilket innebär mindre pengar till
välfärden. Det kommer slå som hårdast mot kvinnor som fortfarande tar störst ansvar för det
obetalda omsorgsarbetet. Stockholm ska vara en stad som håller samman där makt och
resurser fördelas jämlikt och jämställt. En öppen och solidarisk stad där alla ges
förutsättningar att leva ett bra liv fritt från våld och förtryck.
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