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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 andre vice
ordföranden Lotta Edholm (L) justerar dagens protokoll
tillsammans med ordföranden Anna König Jerlmyr (M). Justering
sker den 5 juni 2019.
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
9 maj till och med den 15 maj 2019
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 9 maj - 15 maj 2019 anmäls.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 10
Sida 5 (19)
2019-05-29

§3
PM: Betänkande av Utredningen om
radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i
samhällets tjänst (SOU 2018:92)
Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid 5 juni 2019
KS 2019/486

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i
promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Betänkande av
Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser
i samhällets tjänst (SOU 2018:92). 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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§4
PM: Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa
andra brott (Ds 2019:1)
Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid 7 juni 2019
KS 2019/448

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i
promemorian.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas
särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Straffrättsliga åtgärder
mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1).
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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§5
PM: Anmälan om svar på remiss om kompletterande
kommunicering av järnvägsplan Tunnelbana till
Arenastaden
Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Region
Stockholm
KS 2019/659

Beslut
Anmälan om svar på remissen godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan om svar på
remiss om kompletterande kommunicering av järnvägsplan
Tunnelbana till Arenastaden. 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
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad
KS 2019/685

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, enligt
bilaga till utlåtandet, inklusive däri angivna ramar för total
extern upplåning och intern utlåning till och
borgensåtagande för bolagen, fastställs och börjar gälla från
den 1 juli 2019.
2. Samtliga nämnder uppmanas att se över och prioritera sin
investeringsplanering utifrån vad som anförs i utlåtandet.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge samtliga
dotterbolag i uppdrag att se över och prioritera sin
investeringsplanering utifrån vad som anförs i utlåtandet.
4. Därmed upphör Finanspolicy för kommunkoncernen
Stockholms stad (Dnr KS 2018/1314) att gälla.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som
redovisas i utlåtandet.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Peter Wallmark (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Finanspolicy för
kommunkoncernen Stockholms stad. Borgarrådet König
Jerlmyr redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
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Borgarråden Wanngård (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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§7
Detaljplan för del av Örby 4:1 m.fl. vid kvarteret Diabilden
i Bandhagen, Dp 2011-21743-54
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2018/1841

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Detaljplan för del av Örby 4:1 m.fl. vid kvarteret Diabilden i
Bandhagen, Dp 2011-21743-54, antas.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Detaljplan för del av
Örby 4:1 m.fl. vid kvarteret Diabilden i Bandhagen, Dp 201121743-54. Borgarrådet Larsson 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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 10
Sida 11 (19)
2019-05-29

§8
Detaljplan för Masugnen 5 och 7 m.fl. i stadsdelarna
Mariehäll och Ulvsunda Industriområde Dp 2011-04316-54
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2018/1843

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Detaljplan för Masugnen 5 och 7 m.fl. i stadsdelarna
Mariehäll och Ulvsunda Industriområde, Dp 2011-04316-54,
antas.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Detaljplan för
Masugnen 5 och 7 m.fl. i stadsdelarna Mariehäll och Ulvsunda
Industriområde Dp 2011-04316-54. Borgarrådet Larsson 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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 10
Sida 12 (19)
2019-05-29

§9
Ny taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet
Hemställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2019/549

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs i
enlighet med bilagan till utlåtandet, att gälla från och med 1
juli 2019.
2. Därmed upphör reviderad taxa för stadsbyggnadsnämnden,
Dnr 120-1367/2016, att gälla.
3. Stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och
timavgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
som finns publicerad på, Sveriges kommuner och landstings,
SKL:s, hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2019.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Ny taxa för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Borgarrådet Larsson
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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§ 10
Anslutning till Allmännyttans klimatinitiativ
Motion av Clara Lindblom m.fl. (alla V)
KS 2018/1868

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anslutning till
Allmännyttans klimatinitiativ. Borgarrådet Wedin 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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§ 12
Valärenden i kommunstyrelsen 2019
Avsägelser och fyllnadsval
29 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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§ 13
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 22
maj 2019
KS 2019/12

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Ärendet
Kommunstyrelsens promemoria av den 22 maj 2019 om
remitteringar behandlas.
Motion av Emilia Bjuggren (S) om eleffektbristen i Stockholm
Dnr KS 2019/732
Motionen remitteras till: Exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholms Stadshus AB,
Stockholm Exergi, Stockholms hamnar, Stockholms
handelskammare, Ellevio, Svenska Kraftnät, Stockholm
parkering, SL för yttrande senast (fys) 2019-11-29
SLK fys 2019-12-13
Rotel I
Motion av Sissela Nordling Blanco (FI) om etiska riktlinjer mot
vapenindustrin i stadens lokaler och bolag
Dnr KS 2019/761
Motionen remitteras till: Stockholms Stadshus AB för yttrande
senast (fys) 2019-11-29
SLK fys 2019-12-13
Rotel I
Motion av Emilia Bjuggren (S) om klimatkompensation och
koldioxidlagring
Dnr KS 2019/731
Motionen remitteras till: Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
Stockholms Stadshus AB, Stockholm Exergi, Oslo kommune,
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), Naturvårdsverket,
Energimyndigheten, Linköpings universitet, KTH för yttrande
senast (fys) 2019-11-13
SLK fys 2019-11-20
Rotel IX
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Motion av Clara Lindblom (V) om påbyggnad och installation av
hiss i låghusfastigheter för att öka tillgängligheten i
bostadsbeståndet
KS 2019/695
Motionen remitteras till: stadsbyggnadsnämnden, äldrenämnden,
kommunstyrelsens pensionärsråd, kommunstyrelsens
funktionshindersråd, Stockholms Stadshus AB, PRO, SPF för
yttrande senast (fys) 2019-10-15
SLK fys 2019-10-29
Rotel III
Motion av Peter Wallmark (SD) om att genomföra en
genomgripande lägenhetsinventering av kommunens lägenheter
KS 2019/590
Motionen remitteras till: Stockholms Stadshus AB för yttrande
senast (fys) 2019-10-15
SLK fys 2019-10-29
Rotel III
Motion av Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) om att
Skönhetsrådet ges beslutsrätt
KS 2019/738
Motionen remitteras till: Stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden,
Stockholm Business Region, SDN Norrmalm, Bromma,
Skärholmen, Skönhetsrådet, Stockholms Stadshus AB för yttrande
senast (fys) 2019-11-29
SLK fys 2019-12-13
Rotel X
Motion av Sissela Nordling Blanco (FI) och Madeleine Kaharascho
Fridh (FI) om att satsa på ett litteraturhus
KS 2019/764
Motionen remitteras till: Fastighetsnämnden, kulturnämnden, SDN
Södermalm, Rinkeby-Kista, Älvsjö, Stockholms Stadshus AB för
yttrande senast (fys) 2019-11-29
SLK fys 2019-12-13
Rotel X

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 10
Sida 17 (19)
2019-05-29

§ 18
PM: Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid
detaljplaneläggning (SOU 2019:9)
Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid 10 juni 2019
KS 2019/388

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Privat initiativrätt –
Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU
2019:9). Borgarrådet Larsson 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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§ 20
Ny mandatperiod: Nominering av ledamöter och
suppleanter till Stockholms Norra djurförsöksetiska
nämnd avdelning 1 och 2
KS 2019/837

Beslut
1. Didar Samaletdin (L) väljs som ledamot i Stockholms Norra
djurförsöksetiska nämnd, avd. 1 för mandatperioden 201907-01 - 2023-06-30.
2. Erika Eriksson (KD) väljs som suppleant i Stockholms
Norra djurförsöksetiska nämnd, avd. 2 för mandatperioden
2019-07-01 - 2023-06-30.
3. Vakanser bordläggs.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett valärende gällande Ny
mandatperiod: Nominering av ledamöter och suppleanter till
Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 1 och 2.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 21
Ny skrivelse
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) lämnar in en
skrivelse till kommunstyrelsen:
Staden prisad som mest attraktiva arbetsgivare 2018!
Skrivelsen överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
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