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§1
Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
Sammanfattning av ärendet
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 26 juni 2019.
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
23 maj till och med den 29 maj 2019
30 maj till och med en 5 juni 2019
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 23 maj - 5 juni 2019 anmäls.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 12
Sida 5 (26)
2019-06-19

§3
Ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten
som bygger på tillit och utgår från äldres behov
Motion av Clara Lindblom m.fl. (alla V)
KS 2019/146

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Ett nytt användarvänligt
ersättningssystem i hemtjänsten som bygger på tillit och utgår från
äldres behov. Borgarrådet Slottner redovisar ärendet i ett utlåtande.
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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§4
PM: Anmälan av delegationsbeslut fattade inom
stadsledningskontoret, rotlar och partikanslier under
tertial 1, 1 januari till den 30 april 2019
KS 2019/806

Beslut
Anmälan av delegationsbeslut fattade under tertial 1 år 2019
avseende avtal, personalärenden, resor och utlämnande av
allmän handling med mera, enligt bilaga 1 och 2 till
promemorian, godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan av
delegationsbeslut fattade inom stadsledningskontoret, rotlar och
partikanslier under tertial 1, 1 januari till den 30 april 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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§5
PM: Gemensam utvecklingsplan Fyra Mälarstäder
Remiss från Fyra Mälarstäder
Remisstid den 8 juli 2019
KS 2019/576

Beslut
Remissen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadens promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Gemensam
utvecklingsplan Fyra Mälarstäder. 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: Uppföljning av budget 2019 – Tertialrapport 1 per
den 30 april med helårsprognos
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § för
kvartal 4 2018, dnr KS 2019/592
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, dnr KS
2018/1729
KS 2019/687

Beslut
1. Tertialrapport 1 för år 2019 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader med 58,8 mnkr. Finansiering sker ur Central
medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för
oförutsedda behov i 2019 års budget enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter med 70,8 mnkr. Finansiering sker ur
Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande
för oförutsedda investeringsutgifter i 2019 års budget enligt
bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader med 7,0 mnkr. Finansiering sker genom att
omdisponera för ändamålet avsatta medel under
kommunstyrelsen m.m. i 2019 års budget enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Älvsjö stadsdelsnämnd beviljas kompletterande
stimulansbidrag om 0,1 mnkr för startkostnader för en ny
gruppbostad enligt LSS i kvarteret Kabelverket i Solberga.
6. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader med 9,9 mnkr. Finansiering sker genom
utdelning från stadens donationsfonder enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna medges budgetjustering för omfördelning av
internränta med 0,5 mnkr. Finansiering sker via
finansförvaltningen enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och
intäkter med 374,0 mnkr för redovisade
omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
9. Medel ska fördelas till samtliga nämnder från det statliga
anslaget för krisberedskap och krishantering enligt vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Utbetalning
sker mot faktura.
10. Förändring av målvärden, indikatorer och nyckeltal i
kommunfullmäktiges budget för 2019 fastställs enligt bilaga
3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 12
Sida 9 (26)
2019-06-19

11. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom
Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina
indikatorer och målvärden enligt vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och bilagorna 3 och
4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Nyckeltal med utfall för år 2018 godkänns med hänvisning
till vad som sägs i bilaga 5 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
13. Fastighetsnämnden medges rätt att 2019 omprioritera 13,0
mnkr från den utökade investeringsplanen till den
långsiktiga investeringsplanen enligt vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
14. Stockholms Stadshus AB anmodas att uppmana Stockholm
Business Region att stödja Stockholm Film Fund enligt vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Kulturnämnden; kulturförvaltningen uppmanas att betala
utökat verksamhetsstöd till Nobelmuseet enligt vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 2018, dnr KS 2019/592
godkänns enligt vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
17. Remissen Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms
län (KS 2018/1729 andra remitteringen) anses besvarad med
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänstutlåtande.
18. Utöver vad som framgår ovan avslås övriga framställningar i
tertialrapport 1 från nämnderna.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut som
redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
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 Feministiskt Initiativs
särskilda uttalande som redovisas i promemorian.
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Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av budget
2019 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos.
Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i en promemoria.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
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
Motion om byggande av en ny tunnelbanelinje, sträckan
Alvik-Hässelby (via Bromma flygplats), för att
trafikförsörja befolkningen i ett växande Bromma
Motion av Karin Wanngård m.fl. (S)
KS 2018/1801

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i
utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Motion om byggande av
en ny tunnelbanelinje, sträckan Alvik-Hässelby (via Bromma
flygplats), för att trafikförsörja befolkningen i ett växande Bromma.
Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i ett utlåtande.
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.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§8
PM: Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning
Remiss från Boverket
Remisstid 5 juli 2019
KS 2019/595

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Boverkets föreskrifter
och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.
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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§9
PM: Samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS
– planeringsinriktning 2019
KS 2019/541

Beslut
Planeringsinriktning för utbyggnad av grundskolor, i enlighet
med bilaga till promemorian - rapport Samordnad
grundskoleplanering i Stockholm, godkänns.
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 Samordnad
grundskoleplanering i Stockholm, SAMS – planeringsinriktning
2019. Borgarråden Larsson och Edholm 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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§ 10
PM: Delrapport från Institutet för språk och folkminnens
om Språkcentrum för nationella minoritetsspråk
Remiss från Kulturdepartementet
Remisstid 1 juli 2019
KS 2019/487

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Delrapport från
Institutet för språk och folkminnens om Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk. Borgarrådet Luhr 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 12
Sida 15 (26)
2019-06-19

§ 11
Valärenden i kommunstyrelsen 2019
Avsägelser och fyllnadsval
19 juni 2019
KS 2019/51

Beslut
1. Ahmed Abdirahman (OPOL) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fr. o. m. 2019-0619.
2. Maud Eduards (OPOL) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fr. o. m. 2019-0619.
3. Helena Klintström (OPOL) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fr. o. m. 2019-0619.
4. Johan Kuylenstierna (OPOL) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fr. o. m. 2019-0619.
5. Marika Markovits (OPOL) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fr. o. m. 2019-0619.
6. Azuka Nnamaka (OPOL) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fr. o. m. 2019-0619.
7. Anders Tranberg (OPOL) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fr. o. m. 2019-0619.
8. Gertrud Åström (OPOL) väljs till ledamot i
kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 fr. o. m. 2019-0619.
9. Carina Lenngren (S) väljs till ledamot i Stockholms Norra
djurförsöksetiska nämnd, avd 1 fr. o. m. 2019-06-19.
10. Lena Falk (MP) väljs till ersättare i Stockholms Norra
djurförsöksetiska nämnd, avd 1 fr. o. m. 2019-06-19.
11. Elisabeth Abelson (C) väljs till ersättare i Stockholms Norra
djurförsöksetiska nämnd, avd 1 fr. o. m. 2019-06-19.
12. Zayera Khan (MP) väljs till ledamot i Stockholms Norra
djurförsöksetiska nämnd, avd 2 fr. o. m. 2019-06-19.
13. Rose-Marie Rooth (V) väljs till ledamot i Stockholms Norra
djurförsöksetiska nämnd, avd 2 fr. o. m. 2019-06-19.
14. Sara Stenudd (V) väljs till ersättare i Stockholms Norra
djurförsöksetiska nämnd, avd 2 fr. o. m. 2019-06-19.
15. Vakanser bordläggs.
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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
PM: Remittering av motioner 2019 väckta till och med den
12 juni 2019
KS 2019/12

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Kommunstyrelsens promemoria av den 12 juni 2019 om
remitteringar behandlas.
Motion av Felix Byström (SD) om ökad transparens i Stockholms
stadshus
Dnr KS 2019/868
Motionen remitteras till: SLK fys 2019-12-13
Rotel I
Motion av Felix Byström (SD) om differentiering av motioner
Dnr KS 2019/867
Motionen remitteras till: SLK fys 2019-12-13
Rotel I
Motion av Olle Burell (S) om tillväxtstrategi för kulturskolan
Dnr KS 2019/848
Motionen remitteras till: Kulturnämnden, Utbildningsnämnden,
Fastighetsnämnden, SDN Skärholmen, Spånga-Tensta, Farsta,
Stockholms Stadshus AB för yttrande senast (fys) 2019-12-19
SLK fys 2020-01-10
Rotel X
Motion av Olle Burell (S) om kulturhus i varje stadsdelsområde
Dnr 2019/847
Motionen remitteras till: Kulturnämnden, Utbildningsnämnden,
Fastighetsnämnden, SDN Enskede-Årsta-Vantör, HässelbyVällingby, Rinkeby-Kista, Stockholms Stadshus AB för yttrande
senast (fys) 2019-12-19
SLK fys 2020-01-10
Tillägg: Kulturhuset Stadsteatern, Bygdegårdarnas
riksförbund, Folkets hus och Parker, Folkbildningsrådet.
Rotel X
Motion av Jan Valeskog (S) om ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter
Dnr 2019/730
Motionen remitteras till: Trafiknämnden, SDN Rinkeby-Kista,
Skärholmen och Älvsjö för yttrande senast (fys) 2019-12-09
SLK fys 2019-12-23
Tillägg: NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens
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främjande), VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut),
PRO, HSO, Cykelfrämjandet, KS råd för
funktionshinderfrågor, KS Pensionärsråd
Rotel V
Motion av Peter Wallmark (SD) om att installera solcellsdrivna
parkbänkar
Dnr 2019/739
Motionen remitteras till: Trafiknämnden, SDN Bromma, HägerstenLiljeholmen och Kungsholmen för yttrande senast (fys) 2019-12-09
SLK fys 2019-12-23
Rotel V
Motion av Felix Byström (SD) om blodgivning på betald arbetstid
för kommunanställda
Dnr KS 2019/866
Motionen remitteras till: SLK fys 2019-11-04
Rotel I
Motion av Sissela Nordling Blanco (Fi) om ett kommunalt
föreningsbidrag till nationella minoriteter
Dnr KS 2019/748
Motionen remitteras till: Kulturnämnden, Socialnämnden,
Utbildningsnämnden, Äldrenämnden för yttrande senast (fys) 201910-25
SLK fys 2019-11-08
Rotel IX
Motion av Olle Burell och Emilia Bjuggren (S) om central
kostenhet för hållbar mat i stadens verksamheter
Dnr KS 2019/846
Motionen remitteras till: Utbildningsnämnden, Äldrenämnden,
Socialnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, SDN HässelbyVällingby, Norrmalm, Farsta för yttrande senast (fys) 2019-11-08
SLK fys 2019-11-22
Tillägg: Sveriges elevkårer
Rotel IX
Motion av Emilia Bjuggren (S) om klimatneutral bygg- och
anläggningssektor
Dnr KS 2019/850
Motionen remitteras till: Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Trafiknämnden,
Stockholms Stadshus AB för yttrande senast (fys) 2019-11-08
SLK fys 2019-11-22
Tillägg: Sveriges byggindustrier, Fossilfritt Sverige, Stockholms
stadshus AB (SISAB, Stockholmshem, Svenska bostäder,
Familjebostäder)
Rotel IX
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Motion av Alexandra Mattsson Åkerström (V) om hedersbelöning
inom daglig verksamhet
Dnr KS 2019/696
Motionen remitteras till: Socialnämnden, SDN Hässelby-Vällingby,
Norrmalm, Farsta, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor,
HSO Stockholms stad för yttrande senast (fys) 2019-11-08
SLK fys 2019-11-22
Tillägg: Arbetsmarknadsnämnden, DHR Stockholm
Rotel VIII
Motion av Sissela Nordling Blanco (Fi) om att införa ett
mentorsprogram för unga hbtq-personer
Dnr KS 2019/815
Motionen remitteras till: Socialnämnden, SDN Rinkeby-Kista,
Skärholmen, Älvsjö, RFSL Stockholm för yttrande senast (fys)
2019-11-08
SLK fys 2019-11-22
Rotel VIII
Motion av Lisa Palm och Maria Jansson (Fi) om att minska
segregationen med förändrade upptagningsområden
Dnr KS 2019/895
Motionen remitteras till: Utbildningsnämnden för yttrande senast
(fys) 2019-11-08
SLK fys 2019-11-22
Rotel IV
Motion av Lisa Palm (Fi) om gratis mensskydd i skolan
Dnr KS 2019/874
Motionen remitteras till: Utbildningsnämnden för yttrande senast
(fys) 2019-11-08
SLK fys 2019-11-22
Rotel IV
Motion av Olle Burell (S) om att satsa på F-9-skolor i Rinkeby
Dnr KS 2019/849
Motionen remitteras till: Utbildningsnämnden, SDN Rinkeby-Kista
för yttrande senast (fys) 2019-11-08
SLK fys 2019-11-22
Tillägg: SISAB
Rotel IV
Motion av Lisa Palm (Fi) om sexlyft i Stockholms skolor
Dnr KS 2019/733
Motionen remitteras till: Utbildningsnämnden för yttrande senast
(fys) 2019-11-08
SLK fys 2019-11-22
Rotel IV
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§ 13
PM: Årsrapport över 2018-års granskning av
Kommunstyrelsen, revisionsrapport 1/2019
Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 28 juni 2019
KS 2019/620

Beslut
Som yttrande över stadsrevisionens årsrapport över 2018-års
granskning av kommunstyrelsen hänvisas till vad som sägs i
promemorian.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
hänvisar till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets särskilda
uttalande som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Årsrapport över 2018års granskning av Kommunstyrelsen, revisionsrapport 1/2019.
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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 12
Sida 22 (26)
2019-06-19

§ 14
PM: Samverkan Stockholmsregionen - Gemensam
Målbild 2019-2022
Svar på begäran från Länsstyrelsen i Stockholm
KS 2019/387

Beslut
Gemensam Målbild 2019-2022 för arbetet inom Samverkan
Stockholmsregionen, enligt bilaga 3 till promemorian, antas.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Samverkan
Stockholmsregionen - Gemensam Målbild 2019-2022.
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 12
Sida 23 (26)
2019-06-19

§ 15
PM: Stadens investeringar - stadsrevisionens
projektrapport 1/2019
Begäran om yttrande från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1
Svarstid den 28 juni 2019
KS 2019/582

Beslut
Som yttrande över stadsrevisionens projektrapport hänvisas
till vad som sägs i promemorian.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
hänvisar till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets särskilda
uttalande som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stadens investeringar stadsrevisionens projektrapport 1/2019. 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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 12
Sida 24 (26)
2019-06-19

§ 16
PM: Promemoria om förutsättningarna för hur
uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan
tillgängliggöras och behandlas digitalt
Remiss från Boverket
Remisstid 5 juli 2019
KS 2019/707

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Promemoria om
förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och
planbeskrivningar kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 12
Sida 25 (26)
2019-06-19

§ 18
PM: Stockholmsmodellen - förslag på ett strukturerat
arbetssätt för myndighetsgemensam samverkan kring
målgruppen sjukskrivna individer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst
Remiss från Samordningsförbundet Stockholms Stad
Remisstid 12 juli 2019
KS 2019/528

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stockholmsmodellen förslag på ett strukturerat arbetssätt för myndighetsgemensam
samverkan kring målgruppen sjukskrivna individer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst. Borgarrådet Lindstål 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 12
Sida 26 (26)
2019-06-19

§ 19
PM: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet
Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 28 juni 2019
KS 2019/740

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Förslag till
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet. Borgarrådet 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.
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