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§1
Justering
Förste vice ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och andre vice
ordföranden Daniel Helldén (MP) justerar dagens protokoll
tillsammans med Stefan Hansson (S). Justering sker den 28 mars
2018.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
23 februari - 1 mars 2018
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 23 februari – 1 mars 2018 anmäls.
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§4
Inför en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark
Motion (2017:10) av Karin Ernlund (C)
2017/000486

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L)
hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttranden
Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas
gemensamma särskilda uttalande.
Karin Ernlund (C) hänvisar till Centerpartiets ersättaryttrande som
redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om att införa en kulturtaxa
för upplåtelse av stadens mark. Borgarrådet Helldén redovisar
ärendet i utlåtande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§5
Gör tio gator till barngator
Motion av Karin Ernlund (C)
2017/001005

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Ersättaryttrande
Karin Ernlund (C) hänvisar till Centerpartiets ersättaryttrande som
redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om att göra tio gator till
barngator. Borgarrådet Helldén redovisar ärendet i utlåtande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§6
Rapport över inkomna ärenden
2 mars - 8 mars 2018
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 2 mars - 8 mars 2018 anmäls.
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§7
PM: Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och
Stockholms universitet
KS 2018/164

Beslut
1. Stockholms stad tecknar avtal med Stockholms universitet
om samverkan, bilaga 1 till promemorian.
2. Finansborgarrådet ska underteckna avtalet med Stockholms
universitet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om avtal om samverkan
mellan Stockholms stad och Stockholms universitet. Borgarrådet
Wanngård redovisar ärendet i promemoria.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§9
Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret
Kromosomen i Hagastaden
Reviderat genomförandebeslut
KS 2018/273

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Fastighetsnämndens ansökan om att få förvärva bostadsrätter
för serviceboende i kvarteret Kromosomen i Hagastaden till
en investeringsutgift överstigande 50 miljoner kronor
godkänns med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
Kommunstyrelsens beslut om att föreslå kommunfullmäktige
att godkänna fastighetsnämndens ansökan om att förvärva
bostadsrätter för serviceboende enligt LSS i kvarteret
Kromosomen i Hagastaden översänds till Norrmalms
stadsdelsnämnd för kännedom.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L)
hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttranden
Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till
Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om förvärv av bostadsrätter
för serviceboende i kvarteret Kromosomen i Hagastaden.
Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i utlåtandet.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 10
Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med
överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm
inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl.
Hemställan från Exploateringsnämnden
KS 2018/269

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med
överlåtelse av mark inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl. i
Norra Djurgårdsstaden godkänns i enlighet med bilaga till
utlåtandet. Exploateringsnämnden medges rätt att träffa
erforderliga avtal.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om tilläggsavtal till
Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra
Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl.
Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i utlåtandet.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 11
Gör Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av
byggregler
Motion (2017:22) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
2017/000529

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för Moderaternas förslag till beslut som redovisas i
utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om att göra Stockholms stad
till en pilotkommun för undantag av byggregler. Borgarrådet
Valeskog redovisar ärendet i utlåtandet.
Förslag till beslut
Stefan Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet König Jerlmyr (M) föreslår att kommunstyrelsen
beslutar enligt Moderaternas förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 12
Sätt stopp för förseningar och dålig planering!
Motion (2017:39) av Karin Ernlund (C)
2017/000990

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Ersättaryttrande
Karin Ernlund (C) hänvisar till Centerpartiets ersättaryttrande som
redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om att sätta stopp för
förseningar och dålig planering. Borgarrådet Helldén redovisar
ärendet i utlåtandet.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 13
Valärende i kommunfullmäktige
Avsägelser
9 april 2018
KS 2018/259

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Avsägelser och entlidiganden godkänns.
2. Val förrättas för att utse ny person till uppdrag enligt
valberedningens förslag.
3. Om inte annat framgår inträder den senast valda ersättaren
sist till tjänsgöroing för sitt parti.
4. Om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses
en ny ersättare/suppleant.
5. För avsägelser i kommunfullmäktige hemställs om ny
sammanräkning hos länsstyrelsen.
6. Vakanser bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
Valärendet med kommunstyrelsens förslag överlämnas till
valberedningen och kommunfullmäktige.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett valärende gällande avsägelser.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 14
Valärende i kommunstyrelsen
Avsägelser och fyllnadsval
21 mars 2018
KS 2018/260

Beslut
1. Clara Lindbloms (V) avsägelse från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens ekonomiutskott fr o m den 16 april 2018
beviljas.
2. Clara Lindbloms (V) avsägelse från uppdrag som
ordförande i kommunstyrelsens personal- och
jämställdhetsutskott fr o m den 16 april 2018 beviljas.
3. Clara Lindbloms (V) avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott fr o m
den 16 april 2018 beviljas.
4. Mirja Räihäs (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i
Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM) fr o m
den 25 mars 2018 beviljas.
5. Torunn Boucher (V) väljs till ledamot i kommunstyrelsens
ekonomiutskott fr o m den 16 april 2018.
6. Torunn Boucher (V) väljs till ordförande i
kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott fr o m
den 16 april 2018.
7. Torunn Boucher (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsens
ytterstads- och demokratiutskott fr o m den 16 april 2018.
8. Emilia Bjuggren (S) väljs till ledamot i
Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM) fr o m
den 25 mars 2018 .
9. Vakanser bordläggs.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett valärende gällande avsägelser och
fyllnadsval.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 15
Ny mandatperiod: Nominering till ledamot och ersättare
för Föreningen Spårvagnsstäderna
Beslut
1. Val förrättas för att nominera Daniel Helldén (MP) till
ledamot till styrelsen för Föreningen Spårvagsnstäderna.
2. Vakanser bordläggs.

Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett valärende gällande ny
mandatperiod: Nominering till ledamot och ersättare för Föreningen
Spårvagnsstäderna.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 16
Årsredovisning 2017 med uppföljning av budget för
Stockholms stad
Storstockholms Brandförsvars årsredovisning 2017,
dnr KS 2018/321
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Stockholms stad
2016, dnr 183-679/2017
Arkitektur Stockholm - Översyn av byggnadsordningen,
hemställan från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2013/001769
Den gröna promenadstaden, utställningsutlåtande och beslut
om godkännande av tillägg till översiktsplan, hemställan från
stadsbyggnadsnämnden, dnr 2013/001948
Hemlösa personer i Stockholms stad 25 september 2016,
rapport från socialnämnden, dnr 2016/002127
Förvaltarenhet i Stockholms stad, redovisning från
överförmyndarnämnden, 2017/001515
Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott 2008-2016, rapport från socialnämnden, dnr
2017/002049
Medlemsavgifter 2018 för förbundets medlemskommuner,
Storstockholms brandförsvar, dnr 2017/001364
Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning, riktlinjer från
socialnämnden, dnr 2013/001319
Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2015, rapport från
socialnämnden, dnr 2016/000383
Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2016,
rapport från socialnämnden och äldrenämnden, dnr
2017/001129
Rapportering av energianvändningen och
växthusgasutsläppen 2017, rapport från miljö- och
hälsoskyddsnämnden, dnr 2017/001451
Guiden för hållbara evenemang, rapport från kulturnämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden, dnr 2015/001710, KS
2018/267
Redovisning av utredningsuppdrag gällande validering,
arbetsmarknadsnämnden, dnr 2017/002062
2018/000110

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Årsredovisning 2017 med uppföljning av budget för
Stockholms stad godkänns.
2. Redovisade avsättningar om 3 116,5 mnkr godkänns.
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3. Nämnderna medges finansiering om 194,6 mnkr för sociala
investeringar i åtta projekt med hänvisning till vad som sägs
i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Finansiering sker
genom disposition av eget kapital.
4. Kulturnämnden: stadsarkivet medges finansiering om 50,7
mnkr för eDok för 2017. Finansiering sker genom
disposition av eget kapital.
5. Kommunstyrelsen medges finansiering om 250 mnkr för
Skolplattformen för 2018-2020. Finansiering sker genom
disposition av eget kapital.
6. Kommunstyrelsen medges finansiering om 560 mnkr för
GSIT 2.0 för 2018-2020. Finansiering sker genom
disposition av eget kapital.
7. Kommunstyrelsen medges finansiering om 30 mnkr för
versionsbyte Agresso för 2018-2020. Finansiering sker
genom disposition av eget kapital.
8. Kulturnämnden: stadsarkivet medges finansiering om 110
mnkr för e-dok för 2018-2020. Finansiering sker genom
disposition av eget kapital.
9. Kommunstyrelsen medges finansiering om 15 mnkr för
uppgradering av e-tjänster för 2018-2020. Finansiering sker
genom disposition av eget kapital.
10. Kommunstyrelsen medges finansiering om 7 mnkr för fritt
wifi för 2018-2020. Finansiering sker genom disposition av
eget kapital.
11. Kommunstyrelsen medges finansiering om 190 mnkr för
Smart stad för 2018-2020. Finansiering sker genom
disposition av eget kapital.
12. Kommunstyrelsen medges finansiering om 570 mnkr för
uppgradering av sociala system för 2018-2020 under
förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om
genomförande. Finansiering sker genom disposition av eget
kapital.
13. Kommunstyrelsen medges finansiering om 25 mnkr för
förberedelser för upphandling av SIKT-avtalen för 20182020. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
14. Kommunstyrelsen medges finansiering om 10 mnkr för
anpassningar för dataskyddsförordningen - GDPR för 20182020. Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
15. Kommunstyrelsen medges finansiering om 15 mnkr för
uppgradering av stockholm.se för 2018-2020. Finansiering
sker genom disposition av eget kapital.
16. Kommunstyrelsen medges finansiering om 13 mnkr för
uppgradering av stadens beslutstöd (LIS) för 2018-2020.
Finansiering sker genom disposition av eget kapital.
17. Kommunstyrelsen medges finansiering om 35 mnkr för
kvarvarande beslutade projekt inom digital förnyelse för
2018-2020. Finansiering sker genom disposition av eget
kapital.
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18. Kommunstyrelsen ska beakta hållbarhetskommissionens
rapporter i upprättande av förslag till kommunfullmäktiges
budget för år 2019.
19. Nuvarande reservation av eget kapital avseende
verksamhetsutveckling med it utökas med 1 372,8 mnkr till
1 830 mnkr. Den utökade reservationen finansieras från
årets förändring av eget kapital.
20. Fastighetsnämndens avkastningskrav minskas med 7,2 mnkr
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
21. Fastighetsnämndens budgetram för kostnader för 2017 sänks
som en följd av sänkt avkastningskrav med 17,1 mnkr för
2017 med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
22. Fastighetsnämndens budgetram för intäkter för 2017 sänks
som en följd av sänkt avkastningskrav med 24,3 mnkr med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
23. Kommunstyrelsens beslut gällande uppsiktsplikt avseende
stadens hel- och delägda aktiebolag, enligt bilaga 4 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, anmäls.
24. Uppföljning av större investeringsprojekt 2018 godkänns
med hänvisning till vad som sägs i bilaga 5 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
25. Basnyckeltal med utfall för år 2017 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i bilaga 6 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
26. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag
under 2017 godkänns med hänvisning till vad som sägs i
bilaga 7 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
27. Redovisning av kommunfullmäktiges aktiviteter som i sin
helhet inte blivit genomförda under 2017 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i bilaga 8 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
28. Direktionen för Kommunalförbundet Storstockholms
brandförsvar beviljas ansvarsfrihet, bilaga 9 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
29. Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, bilaga 10
och 11 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
30. Uppföljning av sommarkoloniverksamheten i Stockholms
stad 2017 godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
31. Uppföljning av fritidsverksamheten i Stockholms stad 2017
godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
32. Fastighetsnämnden upphör att vara en sluten
redovisningsenhet den 31 december 2018, och övergår från
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och med den 1 januari 2019 till att följa samma modell för
redovisning som övriga nämnder.
33. Fördelning av generalschablon för flyktingmottagande på
grund av ny lagstiftning godkänns med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
34. Fördelning av statliga medel för feriejobb 2017 godkänns
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
35. Medlemsavgifter 2018 för förbundets medlemskommuner,
Storstockholms brandförsvar, dnr 2017/001364, godkänns
med hänvisning till vad som sägs i bilaga 12 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
36. Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och
LSS, socialnämnden, dnr 2013/001319, avslutas med
hänvisning till att nya riktlinjer är under framtagande.
37. Rapport om Hemlösa personer i Stockholms stad 25
september 2016, socialnämnden, dnr 2016/002127,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 2 till
utlåtandet.
38. Förvaltarenhet i Stockholms stad, redovisning från
överförmyndarnämnden, dnr 2017/001515, godkänns med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
39. Rapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott 2008-2016, socialnämnden, dnr 2017/002049,
godkänns med hänvisning till vad som sägs i bilaga 14 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
40. Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering år 2016,
rapport från socialnämnden och äldrenämnden, dnr
2017/001129, godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
41. Hemställan från stadsbyggnadsnämnden ”Arkitektur
Stockholm - Översyn av byggnadsordningen”, dnr
2013/001769 anses besvarad med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
42. Hemställan från stadsbyggnadsnämnden ”Den gröna
promenadstaden, utställningsutlåtande och beslut om
godkännande av tillägg till översiktsplan”, dnr 2013/001948
anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
43. Rapportering av energianvändningen och
växthusgasutsläppen 2017, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
dnr 2017/001451, godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
44. Kulturnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens
redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag, dnr
2015/001710, att ta fram riktlinjer för miljöanpassning av
evenemang godkänns med hänvisning till vad som sägs i
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stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och i bilaga 13 till
tjänsteutlåtandet, KS 2018/267.
45. Redovisning av utredningsuppdrag gällande validering,
arbetsmarknadsnämnden, dnr 2017/002062, godkänns med
hänvisning till vad som sägs i bilaga 15 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader
med 7,8 mnkr. Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i
2017 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges ombudgetering till 2018 för ökade
kostnader inom driftverksamheten med 65,7 mnkr.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2018
års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges ombudgetering till 2018 för ökade
utgifter inom investeringsplanen med 58,3 mnkr.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4 Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda
investeringsutgifter i 2018 års budget, bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Stadens hel- och delägda aktiebolag, enligt bilaga 4 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, har bedrivit sina
verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala
ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
5. Funktionshinderinspektörernas årsrapport för 2015, rapport
från socialnämnden, dnr 2016/000383, godkänns med
hänvisning till vad som sägs i bilaga 3 till utlåtandet.
6. Redogörelsen för färdigställda rapporter från
hållbarhetskommissionen 2017 godkänns.
7. Övriga framställningar från nämnderna avslås.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L)
hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttranden
Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till
Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande.
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Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om årsredovisning 2017
med uppföljning av budget för Stockholms stad. Borgarrådet
Wanngård redovisar ärendet i utlåtandet.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 19
Södermalm 9:10 m.fl. område vid Rosenlundsparken
avseende bostäder, lokaler, ny förskola m.m.
Reviderat genomförandebeslut
KS 2018/445

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomföra
Södermalm 9:10 m.fl. område vid Rosenlundsparken
omfattande investeringsutgifter om 192,3 miljoner kronor.
Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2019.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L)
hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttranden
Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till
Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Södermalm 9:10 m.fl.
område vid Rosenlundsparken avseende bostäder, lokaler, ny
förskola m.m.. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i utlåtande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 21
PM: Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning
och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)
Remiss från Kulturdepartementet
2017/002038

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Transpersoner i Sverige
- Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Borgarrådet
Räihä redovisar ärendet i promemoria.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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Kommunstyrelsen

§ 23
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 14
mars 2018
KS 2018/143

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna enligt
nedan.

Ärendet
Kommunstyrelsens promemoria av den 14 mars 2018 om
remittering av motioner behandlas.

Motion

Rotel

Föredragagande
borgarrådets förslag

Motion av Lotta Edholm och Gulan Avci
(båda L) om lika möjligheter för
III
nyanlända kvinnor
Dnr KS 2018/152

SDN Bromma, HägerstenLiljeholmen och
Kungsholmens samt AmN,
SoN
för yttrande senast (fys)
2018-06-22
SLK fys 2018-07-06

Motion av Martin Westmont och Per
Ossmer (båda SD) om ett bättre
djurskydd och att allt kött som
upphandlas i stadens verksamheter ska
ursprungsmärkas
Dnr KS 2018/411

SDN Hässelby-Vällingby,
Norrmalm och Farsta samt
MHN och SN
för yttrande senast (fys)
2018-07-13
SLK fys 2018-07-27

V
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§ 25
Garantera inventeringen av växt- och djurlivet i
Stokholms skärgård
KS 2018/530

Lotta Edholm (L) lämnar in en skrivelse om att garantera
inventeringen av växt- och djurlivet i Stockholms skärgård.
Skrivelsen överlämnas till berörd rotel för beredning.

Sida 25 (25)

Bilaga
Närvaro vid kommunstyrelsens sammanträde
måndagen den 21 mars 2018
Närvaro Tjänstgörande
ersättare
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

S
M
MP

Karin Wanngård
Anna König Jerlmyr
Daniel Helldén

X
X

Ledamöter

S
S
S
MP
V
M
M
M
M
L

Stefan Hansson
Bawer Kevir
Karin Gustafsson
Katarina Luhr
Clara Lindblom
Joakim Larsson
Cecilia Brinck
Dennis Wedin
Johanna Sjö
Lotta Edholm

X
X
X
X
X
X
X
X

Ersättare

S
S
S
MP
MP
V
Fi
M
M
M
L
C
KD

Rana Carlstedt
Johan Sjölander
Kadir Kasirga
Mariana Moreira Duarte
Martin Hansson
Ann-Margarethe Livh
Sissela Nordling Blanco
Markus Nordström
Jonas Nilsson
Lars Jilmstad
Björn Ljung
Karin Ernlund
Erik Slottner

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Borgarråd

S
S
S
MP

Jan Valeskog
Mirja Räihä
Olle Burell
Åsa Lindhagen

X
-

Rana Carlstedt

Johan Sjölander
Ann-Margarethe Livh

Dessutom närvarar kommunfullmäktiges ordförande 1:e vice ordförande Margareta Björk,
bitr stadsdirektör Margareta Östrand samt bitr. kanslichef Elin Nordmark.

