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Närvarande:
Beslutande
ledamöter

Anna König Jerlmyr (M), ordförande
Karin Wanngård (S), 1:e vice ordförande
Andrea Ström (M)
Johan Nilsson (M)
Jonas Naddebo (C)
Rashid Mohammed (V)
Peter Wallmark (SD)
Dennis Wedin (M) ersätter Joakim Larsson (M)
Björn Ljung (L) ersätter Lotta Edholm (L)
Mariana Moreira Duarte (MP) ersätter Daniel Helldén (MP)
Jan Valeskog (S) ersätter Olle Burell (S)
Karin Gustafsson (S) ersätter Emilia Bjuggren (S)
Sissela Nordling Blanco (FI) ersätter Clara Lindblom (V)

Ej tjänstgörande
ersättare

Kristina Lutz (M)
Sophia Granswed Baat (M)
Fredrik Lindstål (C)

Övriga närvarande

Jan Jönsson (L), borgarråd
Cecilia Brinck (M), kommunfullmäktiges ordf.
Rana Nasrindotter (S), kommunfullmäktiges 1:a vice ordf.
Ann-Katrin Åslund (L), kommunfullmäktiges 2:a vice ordf.
Magdalena Bosson, stadsdirektör
Thord Swedenhammar, kanslichef
Tuva Berger, praktikant
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§1
Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
Förste vice ordförande Karin Wanngård (S) och Björn Ljung (L)
justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Anna König
Jerlmyr (M). Justering sker den 22 maj 2019.
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
11 april - 17 april 2019
18 april - 24 april 2019
25 april - 1 maj 2019
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 11 april - 1 maj 2019 anmäls.
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§3
PM: Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk
för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)
Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid 27 maj 2019
KS 2019/286

Beslut
Som svar på remissen hänvisas till vad som sägs i stadens
promemoria.
Särskilda uttalanden
Peter Wallmark (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda
uttalande som redovisas i promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Att förstå och bli
förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU
2018:83). 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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 9
Sida 6 (17)
2019-05-15

§4
PM: Promemoria om förslag till dataskyddsbestämmelser
som komplettering till propositionen Ny ordning för att
främja god sed och hantera oredlighet i forskning
Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid 31 maj 2019
KS 2019/412

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Promemoria om förslag
till dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i
forskning. 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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 9
Sida 7 (17)
2019-05-15

§5
PM: Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare
förfarande (SOU 2019:8)
Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid 7 juni 2019
KS 2019/419

Beslut
Som svar på remissen hänvisas till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Kamerabevakning i
kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU 2019:8).
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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§6
PM: Stadens representant vid Inera AB:s årsstämma 2019
KS 2019/613

Beslut
1. Johanna Engman utses till ombud vid Inera AB:s
årsstämma. Vid dennes förhinder utses Anna Håkansson.
2. Ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta i
enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stadens representant vid
Inera AB:s årsstämma 2019. 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
Arvodering av ordförande i kommunstyrelsens råd för
Agenda 2030
KS 2019/591

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Ordföranden har rätt till ett årsarvode om 5 500 kronor i
enlighet med 2019 års nivå.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Arvodering av
ordförande i kommunstyrelsens råd för Agenda 2030.
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
Friköp av 42 flerbostadshustomträtter till Stockholms
Kooperativa Bostadsförening, SKB
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2019/477

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Friköp av 42 tomträttsfastigheter till Stockholms Kooperativa
Bostadsförening (SKB) med en preliminär köpeskilling om
cirka 1 043 352 000 kronor godkänns och
exploateringsnämnden medges rätt att träffa köpeavtal i
enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Friköp av 42
flerbostadshustomträtter till Stockholms Kooperativa
Bostadsförening, SKB. 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: Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
den 31 mars 2019, § 21, Samarbetsavtal mellan
Stockholms stad och Kungliga tekniska högskolan (KTH)
avseende forskningslab KTH-MIT Senseable Stockholm
Lab
Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 7076-19
Svarstid den 29 maj 2019
KS 2019/193

Beslut
Till förvaltningsrätten i Stockholm överlämnas yttrande i mål
7076-19 enligt bilagan till stadens promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2019, § 21,
Samarbetsavtal mellan Stockholms stad och Kungliga tekniska
högskolan (KTH) avseende forskningslab KTH-MIT Senseable
Stockholm Lab. 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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§ 10
Utökning av verksamhetsområde för dagvattenavlopp i
Stockholm
Hemställan från Stockholm Vatten AB
KS 2019/496

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Utökning samt justering av verksamhetsområden för
Stockholm Vatten AB beträffande dagvattenavlopp i
Stockholms kommun, i enlighet med bilagan till utlåtandet,
godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Utökning av
verksamhetsområde för dagvattenavlopp i Stockholm.
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
Valärenden i kommunfullmäktige 2019
Avsägelser
27 maj 2019
KS 2019/52

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
Valärenden i kommunstyrelsen 2019
Avsägelser och fyllnadsval
15 maj 2019
KS 2019/51

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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§ 14
Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat
Uppdrag från Budget för 2018 för Stockholms stad och
inriktning för 2019 och 2020, ägardirektiv 2018-2020 för
koncernen Stockholms Stadshus AB samt vissa ärenden som
beslutas, avslutas eller besvaras i samband med budgeten,
dnr 180-616/2017
KS 2018/430

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat, i enlighet
med bilagan till utlåtandet, antas.
2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge alla
bolagsstyrelser inom koncernen i uppdrag att anta Strategi
för god, hälsosam och klimatsmart mat, enligt bilagan till
utlåtandet.
3. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska implementera
Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat, i samband
med upprättande av verksamhetsplaner.
4. Utbildningsnämnden ska ansvara för samordning av det
stadsövergripande nätverk som inrättas.
5. Kommunstyrelsen ska beakta Strategi för god, hälsosam och
klimatsmart mat vid upprättande av nytt miljöprogram och
förslag till kommunfullmäktiges budget.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och utbildningsnämnden
får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen ta fram
underlag för att utarbeta förslag till uppföljningsmått.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Feministiskt Initiativ reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Strategi för god,
hälsosam och klimatsmart mat. Borgarråden König Jerlmyr och
Luhr redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Wanngård (S), Rashid Mohammed (V) och Sissela
Nordling Blanco (FI) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
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Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Feministiskt Initiativs
förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 16
Ny skrivelse
Rashid Mohammed och Sara Stenudd (båda V) lämnar in en
skrivelse till kommunstyrelsen:
Utlys klimatnödläge.
Skrivelsen överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
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