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Närvarande:
Beslutande
ledamöter

Anna König Jerlmyr (M), ordförande
Karin Wanngård (S), 1:e vice ordförande
Lotta Edholm (L), 2:e vice ordförande
Joakim Larsson (M)
Andrea Ström (M)
Johan Nilsson (M)
Daniel Helldén (MP)
Karin Ernlund (C)
Emilia Bjuggren (S)
Clara Lindblom (V)
Rikard Warlenius (V)
Jan Valeskog (S) ersätter Olle Burell (S)
Felix Byström (SD) ersätter Peter Wallmark (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Dennis Wedin (M)
Kristina Lutz (M)
Sophia Granswed Baat (M)
Björn Ljung (L)
Katarina Luhr (MP)
Fredrik Lindstål (C)
Erik Slottner (KD)
Karin Gustafsson (S)
Johan Sjölander (S)
Torun Boucher (V)

Övriga närvarande

Magdalena Bosson, stadsdirektör
Thord Swedenhammar, kanslichef
Jan Jönsson (L), borgarråd
Jonas Naddebo (C), borgarråd
Cecilia Brinck (M), kommunfullmäktiges ordförande
Rana Carlstedt (S), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Ann-Katrin Åslund (L), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
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§1
Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
Förste vice ordförande Karin Wanngård (S) och andre vice
ordföranden Lotta Edholm (L) justerar dagens protokoll
tillsammans med ordföranden Anna König Jerlmyr (M). Justering
sker den 21 november 2018.
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
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§2
Godstrafikplan
En del av framkomlighetsstrategin
Framställan från trafiknämnden
KS 2018/1302

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Godstrafikplan, enligt bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om godstrafikplan.
Borgarrådet Helldén redovisar ärendet i ett 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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§3
Återtagande av skrivelse om att skydda människor som
utsätts för människohandel
2016/000953

Beslut
Skrivelsen återtas.
Ärendet
Lotta Edholm (L) har återtagit en skrivelse om att skydda
människor som utsätts för människohandel, dnr KS 2016/953.
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§4
Återtagande av skrivelse om att införa ett våldspreventivt
centrum
KS 2018/906

Beslut
Skrivelsen återtas.
Ärendet
Lotta Edholm (L) har återtagit en skrivlse om att införa ett
våldspreventivt centrum, dnr KS 2018/906.
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§5
Återtagande av skrivelse om jämställdhet för alla i
Stockholms förskolor
KS 2018/1018

Beslut
Skrivelsen återtas.
Ärendet
Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (L) och Karin Ernlund (C)
har återtagit en skrivelse om jämställdhet för alla i Stockholms
förskolor, dnr KS 2018/1018.
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§6
Rapport över inkomna ärenden
5 oktober - 1 november 2018
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 5 oktober - 1 november 2018 anmäls.
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§7
Forsgrénska stiftelsen 2018
KS 2018/1406

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Medel ur Forsgrénska stiftelsen föreslås fördelas för 2018
enligt bilaga 1 till utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Forsgrénska stiftelsen
2018. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i ett 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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§8
PM: Ålderskrav vid framförande av vattenskoter
Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 23 november 2018
KS 2018/1115

Beslut
Som svar på remissen hänvisas till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om ålderskrav vid
framförande av vattenskoter. Borgarrådet Helldén redovisar ärendet
i en 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
PM: Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019
Remiss från Trafiknämnden i Stockholms läns landsting
KS 2018/1369

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om trafikförändringar i SLtrafiken 2018/2019. Borgarrådet Helldén redovisar ärendet i en
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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§ 10
Taxa för vatten och avlopp 2019
Hemställan från Stockholm Vatten AB
Återremiss från kommunfullmäktige den 1 oktober 2018
KS 2018/935

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Återremissen besvaras enligt vad som framgår av utlåtandet.
2. Taxa för vatten och avlopp 2019 i enlighet med förslag från
Stockholm Vatten AB, bilaga till utlåtandet, fastställs att
gälla från och med den 1 januari 2019.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om taxa för vatten och
avlopp 2019. Borgarrådet Luhr redovisar ärendet i ett 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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§ 11
Valärende i kommunfullmäktige
Avsägelser
26 november 2018
KS 2018/259

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Avsägelser och entlediganden godkänns.
2. Val förrättas för att utse ny person till uppdrag enligt
valberedningens förslag.
3. Om inte annat framgår inträder den senast valda ersättare
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.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
Valärendet med kommunstyrelsens förslag överlämnas till
valberedningen och kommunfullmäktige.
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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§ 12
Valärende i kommunstyrelsen
Avsägelser och fyllnadsval
14 november 2018
KS 2018/260

Beslut
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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§ 13
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 7
november 2018
KS 2018/143

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Ärendet
Kommunstyrelsens promemoria av den 7 november 2018 om
remitteringar av motioner behandlas.
Motion av Karin Wanngård (S) om ett Stockholm i arbete
Dnr KS 2018/1535, Rotel I
Motionen remitteras till:
Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, trafiknämnden för
yttrande senast (fys) 2019-04-29, SLK fys 2019-05-13
Motion av Rikard Warlenius (V) om att avveckla Bromma flygplats
och inleda en planprocess för en ny hållbar stadsdel
Dnr KS 2018/1519, Rotel I
Motionen remitteras till:
Bromma stadsdelsnämnd, stadsbyggnadsnämnden,
exploateringsnämnden, Swedavia och Svenskt Flyg för yttrande
senast (fys) 2019-04-30, SLK fys 2019-05-14
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§ 14
PM: Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för
snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) samt
den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart
eget boende
Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 15 november 2018
KS 2018/1258

Beslut
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i
promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU
2018:22) samt den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart
eget boende. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i en
promemoria.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Lindblom (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt Vänsterpartiets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 15
PM: Ansökan om att få spänningshöja en befintlig 220 kV
ledning till 400 kV, avser en markkabel från Skanstull till
Örby i Stockholms kommun, Stockholms län
Remiss från Energimarknadsinspektionen
Remisstid den 16 november 2018
KS 2018/1285

Beslut
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om en ansökan om att få
spänningshöja en befintlig 220 kV ledning till 400 kV vilket avser
en markkabel från Skanstull till Örby i Stockholms kommun,
Stockholms län. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i en
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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§ 16
PM: Kompletterande samråd om planerad elförbindelse passage Barkarby respektive Vinsta samt passage
Överby-Säby respektive Kronåsen-Vålberga (del av
Överby-Beckomberga)
Remiss från Svenska kraftnät
Remisstid den 15 november 2018
KS 2018/1280

Beslut
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som anförs i
stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om kompletterande samråd
om planerad elförbindelse - passage Barkarby respektive Vinsta
samt passage Överby-Säby respektive Kronåsen-Vålberga (del av
Överby-Beckomberga). Borgarrådet König Jerlmyr redovisar
ärendet i en 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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§ 17
PM: Stockholms stads fortsatta medlemskap i C40
KS 2018/1526

Beslut
1. Stockholms stad ansöker om fortsatt medlemskap i C40 som
Innovator City.
2. Finansborgarrådet undertecknar intentionsbrev till C40 om
att fortsatt vara medlem.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stockholms stads
fortsatta medlemskap i C40. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar
ärendet i en 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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§ 18
PM: Återkallande av överklagandet av mark- och
miljödomstolens dom avseende fastigheten Norrmalm
3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm (Nobel Center på
Blasieholmen), DP 2013-00460-54
KS 2018/895

Beslut
1. Överklagandet av mark- och miljödomstolens dom avseende
fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm
återkallas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
besluten till förmån för de egna förslagen till beslut som redovisas i
promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om återkallande av
överklagandet av mark- och miljödomstolens dom avseende
fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. i stadsdelen Norrmalm (Nobel
Center på Blasieholmen). Borgarrådet Larsson redovisar ärendet i
en promemoria.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Wanngård (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt Socialdemokraternas förslag till beslut som i första hand
innebär återremiss och i andra hand att ärendet avslås.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs
idag och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer
förslaget att besluta enligt borgarrådsberedningens förslag mot
borgarrådet Wanngårds förslag om att avslå ärendet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 19
PM: God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU
2018:39)
Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 15 november 2018
KS 2018/1121

Beslut
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i
stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om remissen God och nära
vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39). Borgarråden Slottner
och Jönsson redovisar ärendet i en promemoria.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.

