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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 25 september 2019.
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
22 augusti till och med den 28 augusti
29 augusti till och med den 4 september
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 22 augusti - 4 september 2019 anmäls.
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§3
AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom
detaljplaneområdet Årstafältet etapp 4a, i stadsdelen
Östberga
Inriktningsbeslut
KS 2019/787

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Inriktningen för nybyggnation inom detaljplaneområdet
Årstafältet etapp 4a som omfattar cirka 90 lägenheter, ett
LSS-boende, samt kommersiella lokaler till en total
investeringsutgift om 306 mnkr inkl. moms godkänns.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om AB Stockholmshems
nyproduktion av bostäder inom detaljplaneområdet Årstafältet etapp
4a, i stadsdelen Östberga. Borgarråden König Jerlmyr och
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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§4
Förslag till genomförande av projekt Gubbängens
sportfält
Genomförandebeslut
Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden
KS 2019/916

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt
Gubbängens sportfält, till en investeringsutgift om 87,0
mnkr.
2. Utgifterna för 2019 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget för 2019. Utgifterna för kommande år
behandlas i budget för 2020.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande:
Idrottsnämnden medges rätt att teckna hyresavtal med
fastighetsnämnden om 7,0 mnkr år 1 till följd av
investeringen.
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 Förslag till
genomförande av projekt Gubbängens sportfält. Borgarråden Wedin
och Naddebo redovisar ärendet i ett utlåtande.
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.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§5
Motion om en handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur
inom LSS-verksamheterna
Motion av Clara Lindblom och Alexandra Mattsson Åkerström
(båda V)
KS 2018/1524

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 Motion om en
handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.
Borgarrådet Jönsson 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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§6
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för den 1 januari 2020 – 31 december
2020
KS 2019/1215

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för tiden 1 januari
2020 – 31 december 2020 godkänns enligt utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för den 1 januari 2020 –
31 december 2020. 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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§7
Motion om utredning av investering i vindkraftverk
Motion av Clara Lindblom och Rikard Warlenius (båda V)
KS 2019/155

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.
Peter Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Motion om utredning av
investering i vindkraftverk. Borgarrådet König Jerlmyr 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.
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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§9
Arvodering av förtroendevald
KS 2019/148

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Arvode ska utges till Rashid Mohammed (V) om 40 procent
av helt arvode under perioden 1 september 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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§ 10
Tillägg till förbundsordning för Storstockholms
brandförsvar
Förslag från Storstockholms brandförsvar
KS 2018/1822

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar
godkänns med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Tillägg till
förbundsordning för Storstockholms brandförsvar.
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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§ 11
Försäljning av kv. Hamnvakten 7
Framställan från Stockholms Stadshus AB
KS 2019/809

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s förvärv av
dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i
Stockholm AB (org.nr 559203-8888) godkänns.
2. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i bolaget
Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB
(org.nr 559203-8888) utses personer angivna i bilaga 2.
3. Till lekmannarevisor och suppleant för denne i bolaget
Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB
(org.nr 559203-8888) valdes personer angivna i bilaga 2.
4. Ny bolagsordning (bilaga 3) för bolaget Goldcup 18595 AB
u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888)
godkänns.
5. Begränsningen i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i
Stockholm AB (org.nr 559203-8888) bolagsordnings §14
(bilaga 3), om att bolagsordningen inte får ändras utan
Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, tas bort när
Fastighets AB Södervakten (org.nr 559193-0705) tillträder
aktierna i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i
Stockholm AB (org.nr 559203-8888). Därmed får
bolagsordningen vid tillträdet ändras utan medgivande från
Stockholms kommunfullmäktige.
6. Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s försäljning av
samtliga aktier i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i
Stockholm AB (org.nr 559203-8888) till Fastighets AB
Södervakten (org.nr 559193-0705), baserat på ett
överenskommet fastighetsvärde om 548 mnkr för tomträtten
Hamnvakten 7, på villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet
(bilaga 4) godkänns.
7. Stockholms Stadshus AB uppmanar Micasa Fastigheter i
Stockholm AB att teckna erforderliga avtal.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
hänvisar till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Peter Wallmark (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
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Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Försäljning av kv.
Hamnvakten 7. Borgarråden König Jerlmyr och 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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§ 12
Detaljplan för Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid
Solvalla, del av Bällsta 1:9 m.fl. i stadsdelarna Riksby och
Bällsta, DP 2017-17192-54
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2019/1014

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Detaljplan för Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid Solvalla,
del av Bällsta 1:9 m.fl., DP 2017-17192-54, antas.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Detaljplan för
Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid Solvalla, del av Bällsta 1:9
m.fl. i stadsdelarna Riksby och Bällsta, DP 2017-17192-54.
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.
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§ 13
PM: Förslag till Boverkets allmänna råd om
omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan
verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning
och bygglovsprövning av bostäder m.m.
Remiss från Boverket
Remisstid 30 september 2019
KS 2019/1034

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Förslag till Boverkets
allmänna råd om omgivningsbuller från industriell verksamhet och
annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder m.m.. 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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§ 17
Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms
stad
Framställan från äldrenämnden
KS 2019/415

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms
stad, godkänns med de förändringar som föreslås i bilaga 2
till utlåtandet. Därmed ersätts den nuvarande kostpolicyn
(Dnr 327-4347/2007).
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 Mat- och måltidspolicy
för äldreomsorgen i Stockholms stad. Borgarrådet Slottner redovisar
ärendet i ett utlåtande.
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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§ 18
Motion om Stjärnmärkt demenskompetens
Motion av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V)
KS 2019/207

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
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 Motion om Stjärnmärkt
demenskompetens. Borgarrådet Slottner redovisar ärendet i ett
utlåtande.
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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§ 20
PM: Skrivelse angående klimatutredningar
Skrivelse av Emilia Bjuggren (S)
KS 2019/755

Beslut
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
promemorian.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i
promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Skrivelse angående
klimatutredningar. 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.
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§ 21
PM: Boverkets rapport 2019:61 Inspektion av
uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem
Remiss från Infrastrukturdepartementet
Remisstid den 7 oktober 2019
KS 2019/1167

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Boverkets rapport
2019:61 Inspektion av uppvärmningssystem och
luftkonditioneringssystem. 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.
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§ 23
Valärenden i kommunfullmäktige 2019
Avsägelser
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 ersättaren
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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§ 24
Valärenden i kommunstyrelsen 2019
Avsägelser och fyllnadsval
KS 2019/51

Beslut
1. Rikard Warlenius (V) avsägelse från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens ekonomiutskott fr. o. m. 2019-09-18
beviljas.
2. Sara Stenudd (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsens
ekonomiutskott.
3. Anders Edholm (M) väljs som ordförande i Stiftelsen
Barnens Dag.
4. 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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§ 25
Ny mandatperiod – val av nämndemän
KS 2019/1351

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Val förrättas för att utse 330 personer till uppdrag som
nämndeman i Stockholms tingsrätt för tjänstgöringstiden
2020-01-01 – 2023-12-31 enligt valberedningens förslag.
2. Val förrättas för att utse 190 personer till uppdrag som
nämndeman i Södertörns tingsrätt för tjänstgöringstiden
2020-01-01 – 2023-12-31 enligt valberedningens förslag.
3. Val förrättas för att utse 152 personer till uppdrag som
nämndeman i Solna tingsrätt för tjänstgöringstiden 2020-0101 – 2023-12-31 enligt valberedningens förslag.
4. Vakanser bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
Valärendet med kommunstyrelsens förslag överlämnas till
valberedningen och kommunfullmäktige.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett valärende gällande Ny
mandatperiod – val av nämndemän.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 26
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 11
september 2019
KS 2019/12

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Ärendet
Kommunstyrelsens promemoria av den 11 september 2019 om
remitteringar behandlas.
Motion av Sara Stenudd (V) om att staden bör anställa en
stadsljusdesigner för att främja biologisk mångfald
Dnr KS 2019/1292
Motionen remitteras till: Miljö- och hälsoskyddsnämnden för
yttrande senast (fys) 2020-03-20
SLK fys 2020-04-03
Tillägg: Trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden, 3 SDN och
Naturskyddsföreningen
Rotel IX
Motion av Clara Lindblom och Rodrigo Arce (båda V) om
skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga
lokaler
Dnr KS 2019/1294
Motionen remitteras till: Socialnämnden, kulturnämnden,
idrottsnämnden, äldrenämnden, fastighetsnämnden,
utbildningsnämnden, 3 SDN, Stockholms Stadshus AB fys 202001-20
SLK fys 2020-02-03
Tillägg: E´ Romani Glinda, Finska Föreningen i Stockholm,
Judiska församlingen i Stockholm, Romano Paso,
Sameföreningen i Stockholm och Tornedalingar i Stockholm
Rotel IX
Motion av Clara Lindblom (V) om fler markanvisningar till de
allmännyttiga bostadsbolagen för att nå stadens egna bostadsmål
Dnr KS 2019/1293
Motionen remitteras till: Exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, SDN Skarpnäck, Kungsholmen, Bromma,
Stockholms Stadshus AB, Fastighetsägarna fys 2020-02-07
SLK FYS 2020-02-21
Tillägg: Sveriges Allmännytta (SABO) och Hyresgästföreningen
Rotel I
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Motion av Clara Lindblom (V) om öronmärkning av
markanvisningar till byggaktörer som bygger bostäder med
överkomliga hyror
Dnr KS 2019/1313
Motionen remitteras till: Exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, SDN Bromma,
Södermalm, Rinkeby-Kista SDN, Stockholms Stadshus AB FYS
2020-02-07
SLK fys 2020-02-21
Tillägg: Sveriges Allmännytta (SABO), Fastighetsägarna och
Hyresgästföreningen
Rotel I
Motion av Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S) om
masshantering
Dnr KS 2019/1295
Motionen remitteras till: Stadsbyggnadsnämnden,
exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden,
Stockholms Stadshus AB fys 2020-02-07
SLK fys 2020-02-21
Tillägg: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Stadshus
AB, Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Trafikverket, Storsthlm, Sveriges bergmaterialindustri,
Naturskyddsföreningen, Miljösamverkan Stockholms län,
Sveriges byggindustrier och Svenska
Byggnadsarbetareförbundet
Rotel II
Motion av Clara Lindblom (V) om behovet av långsiktiga medel för
kompetensutveckling kopplat till kompetensförsörjningsbehovet
Dnr KS 2019/1290
Motionen remitteras till: Utbildningsnämnden, äldrenämnden,
socialnämnden, SDN Hässelby-Vällingby, Farsta, Norrmalm fys
2020-01-31
SLK fys 2020-02-10
Tillägg: Kommunal, Vision och SACO
Rotel I
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§ 27
Revisionsberättelser rörande räkenskaper och
förvaltning år 2018 för vissa institutioner utanför den
egentliga kommunalförvaltningen (bihang 2019:2)
KS 2019/1036

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares
understödsstiftelse beviljas ansvarsfrihet för 2018 års
förvaltning.
2. För sin del beviljas styrelsen för Handelshögskolan i
Stockholm ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
3. Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm beviljas
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
4. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell beviljas
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
5. Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet beviljas
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
6. Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen beviljas ansvarsfrihet
för 2018 års förvaltning.
7. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum
beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Revisionsberättelser
rörande räkenskaper och förvaltning år 2018 för vissa institutioner
utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bihang 2019:2).
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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§ 28
Nya skrivelser
Karin Wanngård m.fl. (S) lämnar in en skrivelse till
kommunstyrelsen:
Skrivelse angående ordning och reda i Stockholmstrafiken samt
därav följande reglering av elsparkcyklar
Skrivelsen överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) lämnar in en
skrivelse till kommunstyrelsen:
Hissa Pride-flaggan utanför Stadshuset!
Skrivelsen överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
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