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Närvarande:
Beslutande
ledamöter

Anna König Jerlmyr (M)
Lotta Edholm (L)
Joakim Larsson (M)
Andrea Ström (M)
Johan Nilsson (M)
Daniel Helldén (MP)
Karin Ernlund (C)
Olle Burell (S)
Emilia Bjuggren (S)
Clara Lindblom (V)
Peter Wallmark (SD)
Dennis Wedin (M)
Jan Valeskog (S) ersätter Karin Wanngård (S)
Torun Boucher (V) ersätter Rikard Warlenius (V)

Ej tjänstgörande
ersättare

Sophia Granswed Baat (M)
Björn Ljung (L)
Erik Slottner (KD)
Johan Sjölander (S)
Sissela Nordling Blanco (FI)

Övriga närvarande

Magdalena Bosson, stadsdirektör
Cecilia Brinck (M), kommunfullmäktiges ordförande
Jan Jönsson (L), borgarråd
Jonas Naddebo (C), borgarråd
Rana Nasrindotter (S), 1:a vice ordf. kommunfullmäktige
Thord Swedenhammar, kanslichef
Ann-Katrin Åslund (L), 2:a vice ordf. kommunfullmäktige
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§1
Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
Andre vice ordföranden Lotta Edholm (L) och Jan Valeskog
(S) justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Anna
König Jerlmyr (M). Justering sker den 13 mars 2019.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
8 februari - 14 februari 2019
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 8 februari - 14 februari 2019 anmäls.
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§3
Inför ett lokalt tiggeriförbud i Stockholms stad
Motion (2016:113) av Per Ossmer och Martin Westmont
(båda SD)
2016/001678

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Reservationer
Peter Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Feministiskt
Initiativs ersättaryttrande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om att införa ett lokalt
tiggeriförbud i Stockholms stad. Borgarrådet König
Jerlmyr redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Peter Wallmark (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt Sverigedemokraternas förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§4
Köp av parkeringshus Palmfelt Center, del av Sandhagen
10, från Fastighets AB Palmfelt Center, Söderstaden
Slakthusområdet
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2018/1857

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Köp av parkeringshus Palmfelt Center, del av Sandhagen 10
från Fastighets AB Palmfelt Center, Söderstaden
Slakthusområdet till en total köpeskilling om 144,8 miljoner
kronor, i enlighet med bilagor 1-7 till utlåtandet, godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Köp av parkeringshus
Palmfelt Center, del av Sandhagen 10, från Fastighets AB Palmfelt
Center, Söderstaden Slakthusområdet. 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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§5
Rivning m.m. i Slakthusområdet i stadsdelen
Johanneshov - delgenomförandebeslut samt
överenskommelse med Fastighets AB Palmfelt Center
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2018/1851

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra
markberedning inom stadsdelen Johanneshov inom projektet
Slakthusområdet, till en investeringsutgift om 733 miljoner
kronor. Utgifterna för år 2019 ska rymmas inom nämndens
budget. Utgifter för kommande år behandlas i budget för år
2020.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Rivning m.m. i
Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov - delgenomförandebeslut
samt överenskommelse med Fastighets AB Palmfelt Center.
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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§6
PM: Tjänstledighet för borgarråd och förordnande av
vikarierande borgarråd samt förändrad fördelning av
borgarrådens föredragningsskyldighet
KS 2019/217

Beslut
1. Borgarrådet Karin Ernlund (C) beviljas tjänstledighet
(föräldraledighet) under perioden 2019-04-01 – 2019-12-31.
2. Som vikarierande borgarråd väljs Fredrik Lindstål (C) för
perioden 2019-04-01 - 2019-12-31.
3. Fördelningen av föredragningsskyldigheten för borgarråden
fastställs att gälla från och med 2019-04-01 enligt bilaga till
promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Tjänstledighet för
borgarråd och förordnande av vikarierande borgarråd samt
förändrad fördelning av borgarrådens föredragningsskyldighet.
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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§7
Dag- och spolvattenhantering - avtal mellan
trafiknämnden och Stockholm Vatten AB
Framställan från Stockholm Vatten AB och trafiknämnden
KS 2018/1778

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Avtal gällande dag- och spolvattenhantering på
allmänplatsmark mellan trafiknämnden och Stockholm
Vatten AB godkänns, i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet.
2. Stockholm Vatten AB och trafiknämnden medges rätt att
löpande göra justeringar i avtalen, som inte är av väsentlig
eller principiell betydelse, avseende tillkommande
installationer för dagvatten.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge bolagsstyrelsen
för Stockholm Vatten AB i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med förslag till avtal om
dagvattenhantering på allmän platsmark med andra berörda
nämnder.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Dag- och
spolvattenhantering - avtal mellan trafiknämnden och Stockholm
Vatten AB. 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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§9
PM: Anmälan om svar på remiss avseende förslag till
förändringar av nationella program samt förslag till
förordning om försöksverksamhet inom gymnasieskolan
Remiss från Skolverket
KS 2019/79

Beslut
Anmälan om svar på remissen godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan om svar på
remiss avseende förslag till förändringar av nationella program samt
förslag till förordning om försöksverksamhet inom gymnasieskolan.
Borgarrådet Edholm 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
PM: Delegationsordning för stadsledningskontoret, rotlar
och partikanslier
KS 2019/189

Beslut
1. Delegationsordning för stadsledningskontoret, rotlar och
partikanslier, enligt bilaga till promemorian, godkänns.
2. Listade ärenden och ärendegrupper i delegationsordningens
avsnitt 2 delegeras till stadsdirektören.
3. Stadsdirektören får rätt att vidaredelegera listade ärenden
och ärendegrupper i delegationsordningens avsnitt 2 till
annan anställd.
4. Listade ärenden och ärendegrupper i delegationsordningens
avsnitt 3 delegeras till kommunstyrelsens ordförande
respektive stadsdirektören.
5. Listade ärenden och ärendegrupper i delegationsordningens
avsnitt 4 delegeras till kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
respektive avdelningschefen för juridiska avdelningen.
6. Listade ärenden och ärendegrupper i delegationsordningens
avsnitt 5 delegeras till kommunstyrelsens ordförande,
borgarråd, gruppledare respektive kanslichefer.
7. Anmälan av besluten ska göras omedelbart av delegaten till
kommunstyrelsen om det inte står en annan tidsangivelse i
delegationsordningen.
8. Vid stadsdirektörens frånvaro träder i första hand biträdande
stadsdirektör Gillis Hammar in och i andra hand biträdande
stadsdirektör Anna Håkansson.
9. Inköp upp till ett belopp om 200 000 kronor (exklusive
moms) behöver inte anmälas till kommunstyrelsen.
10. Delegationsordningen ersätter Delegationsordning för
stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier, dnr KS
2018/1575, som kommunstyrelsen fastställde den 19
december 2018.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Delegationsordning för
stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier. 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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§ 12
Arvodering av förtroendevald
KS 2019/148

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Arvode ska utges till Arne Genschou (M) om 10 procent av
helt arvode under perioden 18 mars 2019 till 14 oktober 2022.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Arvodering av
förtroendevald. 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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§ 13
Samarbetsavtal mellan Stockholms stad och Kungliga
tekniska högskolan (KTH) avseende forskningslab KTH –
MIT Senseable Stockholm Lab
KS 2019/193

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Avtal mellan Stockholms stad och Kungliga Tekniska
högskolan (KTH), bilaga 1, godkänns.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
teckna konsortiumavtal för egen del i enlighet med detta
avtal.
3. Kommunstyrelsen får finansiera avtalet mellan Stockholms
stad och KTH år 2019 om fem mnkr genom ianspråktagande
ur Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda behov i 2019 års budget.
4. Kommunstyrelsen bör beakta finansiering av avtalet om fem
mkr årligen för kommande år i samband med upprättande av
förslag till kommunfullmäktiges budget år 2020 och år
2021.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Samarbetsavtal mellan
Stockholms stad och Kungliga tekniska högskolan (KTH) avseende
forskningslab KTH – MIT Senseable Stockholm Lab.
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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§ 14
Ändring av felparkeringsavgifter
KS 2018/1770

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Som svar på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss
hänvisas till vad som sägs i utlåtandet.
2. Felparkeringsavgift för trafikfarlig eller hindrande
uppställning av fordon fastställs till 1 300 kronor,
felparkeringsavgift för trafikstörande uppställning av fordon
fastställs till 1 100 kronor och felparkeringsavgift för mindre
trafikstörande uppställning av fordon fastställs till 900
kronor, enligt trafiknämndens förslag.
3. Avgifterna ska gälla från och med 1 april 2019.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som
redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Ändring av
felparkeringsavgifter. Borgarrådet Helldén redovisar ärendet i ett
utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Burell (S) och Lindblom (V) föreslår att
kommunstyrelsen beslutar enligt Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 15
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 27
februari 2019
KS 2019/12

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Ärendet
Kommunstyrelsens promemoria av den 27 februari 2019 om
remitteringar av motioner behandlas.
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§ 16
Valärende i kommunfullmäktige
Avsägelser
18 mars 2019
KS 2019/52

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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§ 17
Valärende i kommunstyrelsen
Avsägelser och fyllnadsval
6 mars 2019
KS 2019/51

Beslut
1. Sophia Granswed Baat (M) väljs som ersättare i
kommunstyrelsens integrationsutskott.
2. 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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§ 18
Ny mandatperiod: Val av ordförande, vice ordförande,
ledamöter och ersättare för kommunstyrelsens
trygghetsutskott
KS 2019/338

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Val förrättas för att utse ordförande, vice ordförande,
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens
integrationsutskott för mandatperioden 2019-03-06 - 202210-14 enligt följande.
2. Till ledamöter: Johan Nilsson (M), Vakant (L), Mariana
Moreira Duarte (MP), Erik Slottner (KD), ordförande,
Emilia Bjuggren (S), vice ordförande, Jan Valekog (S)
och Vakant (V)
3. Till ersättare: Kristina Lutz (M), Vakant (L), Daniel Helldén
(MP), Fredrik Lindstål (C), Karin Gustafsson (S), Vakant
(V) och Sissela Nordling Blanco (Fi)
4. Ersättarnas inträdesordning fastställs enligt vad som sägs i
valärendet.
5. Vakanser bordläggs.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om ny mandatperiod: Val av
ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare för
kommunstyrelsens trygghetsutskott.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 19
Ny mandatperiod: Nominering till ledamot och ersättare
för Föreningen Spårvägsstäderna
Valärende i kommunstyrelsen 2019-03-06
KS 2019/337

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Val förrättas för att nominera Daniel Helldén (MP) till
ledamot och Inger Edvardsson (S) till ersättare till styrelsen
för Föreningen Spårvagnsstäderna.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om ny mandatperiod:
Nominering till ledamot och ersättare för Föreningen
Spårvägsstäderna.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 20
Nya skrivelser
Jan Valeskog, Emilia Bjuggren och Olle Burell (alla S) samt Clara
Lindblom och Torun Boucher (båda V) lämnar in en
gemensam skrivelse till kommunstyrelsen:
Skrivelse om granskning av hemtjänstföretag.
Skrivelsen överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
Clara Lindblom och Torun Boucher (båda V) lämnar in en skrivelse
till kommunstyrelsen:
Skrivelse om Föredragning av medarbetarenkäten på
kommunstyrelsen i april.
Skrivelsen överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
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