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§1
Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
Jan Valeskog (S) och andre vice ordföranden Jan Jönsson (L)
justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Anna König
Jerlmyr (M). Justering sker den 26 augusti 2020.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
4 juni - 5 augusti 2020
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 4 juni - 5 augusti 2020 anmäls.
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§3
PM: Nu måste halvmiljarden ut till stadens
välfärdsverksamheter
Skrivelse av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V)
KS 2020/302

Beslut
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadens promemoria.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i
promemorian.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas
förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Nu måste halvmiljarden
ut till stadens välfärdsverksamheter. Borgarrådet König
Jerlmyr redovisar ärendet i en promemoria.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Valeskog (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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§4
PM: Fördelning av statsbidrag till välfärden
Skrivelse av Karin Wanngård (S)
KS 2020/206

Beslut
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
promemorian.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i
promemorian.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas
förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Fördelning av
statsbidrag till välfärden. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar
ärendet i en promemoria.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Valeskog (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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§5
Nybyggnation av skola i Kista Äng i kv. Akalla 4:1,
Rinkeby-Kista
Genomförandebeslut
Framställan från Stockholms Stadshus AB
KS 2020/220

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Genomförandet av Skolfastigheter i Stockholm AB:s
nyproduktion av skola i Kista Äng i kv. Akalla 4:1, RinkebyKista med en investeringsutgift om 385 mnkr godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Nybyggnation av skola i
Kista Äng i kv. Akalla 4:1, Rinkeby-Kista. 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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§6
Fritidsgården i Rågsved ska återöppnas omedelbart
Motion av Ulf Walther (S)
KS 2020/264

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.
Särskilda uttalanden
Peter Wallmark (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Fritidsgården i Rågsved
ska återöppnas omedelbart. Borgarrådet Ernlund redovisar ärendet i
ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Valeskog (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
Försök med fri ledsagning
Motion av Maria Ljuslin och Alexandra Mattsson Åkerström
(båda V)
KS 2019/1457

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.
Ersättaryttrande
Sissela Nordling Blanco (Fi) hänvisar till Vänsterpartiets förslag till
beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Försök med fri
ledsagning. 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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§8
Kulturhus i varje stadsdelsområde
Motion av Olle Burell (S)
KS 2019/847

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 Kulturhus i varje
stadsdelsområde. Borgarrådet Naddebo redovisar ärendet i ett
utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Valeskog (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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§9
Projekt Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden
Framställan från exploateringsnämnden
Reviderat inriktningsbeslut
KS 2019/1764

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Reviderad inriktning för projekt Hjorthagen i Norra
Djurgårdsstaden godkänns.
2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planera
förutsättningarna för exploatering samt övriga förberedande
arbeten inom projekt Hjorthagen till en investeringsutgift
upp till 260 mnkr, som underlag för ett kommande
genomförandebeslut.
3. Utgifterna för år 2020 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2021.
4. Exploateringsnämnden ska i övrigt beakta vad som framgår
av 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 Projekt Hjorthagen i
Norra Djurgårdsstaden. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar
ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Valeskog (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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§ 10
Arvodering av förtroendevald
KS 2020/340

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Arvode ska utges till Lisa Palm (Fi) om 30 procent av helt
arvode för perioden 17 augusti 2020 till 14 oktober 2022.
2. Arvode till Sissela Nordling Blanco (Fi) upphör från och
med den 1 september 2020.
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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§ 11
Uppdatering av programmet för upphandling och inköp
Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 15 juni
2020
KS 2019/799

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Som svar på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss
hänvisas till vad som sägs i utlåtandet.
2. Stockholms stads program för inköp godkänns enligt
bilaga 2 till utlåtandet.
3. Stockholms Stadshus AB anmodas att anta och att uppmana
alla bolagsstyrelser inom koncernen att anta Stockholms
stads program för inköp enligt bilaga 2 till utlåtandet.
4. Kommunstyrelsen ska ta fram kompletterande anvisningar
till programmet för inköp.
5. Stockholms stads program för upphandling och inköp
(dnr 170-850/2015) upphör att gälla.
6. Reviderad klausul om meddelarskydd och meddelarfrihet
godkänns enligt bilaga 3 till utlåtandet.
7. Tidigare beslutad klausul om meddelarfrihet och
meddelarskydd (dnr 104-2088/2016) upphör att gälla.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.
Stadsdirektören ska ta fram, revidera och besluta om
tillämpningsanvisningar till Stockholms stads program för
inköp.
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 Uppdatering av
programmet för upphandling och inköp. Borgarrådet König
Jerlmyr redovisar ärendet i ett utlåtande.
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Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Valeskog (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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§ 12
Utökning av antalet förtroendevalda vigselförrättare
KS 2020/851

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Antalet av kommunfullmäktige nominerade vigselförrättare
utökas från 25 till 32.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Utökning av antalet
förtroendevalda vigselförrättare. 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
Avgift vid ansökan om godkännande att starta fristående
förskola eller fritidshem och vid ansökan om ändringar i
befintlig verksamhet
Hemställan från utbildningsnämnden
KS 2019/1658

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Avgift vid ansökan om godkännande som huvudman för en
ny fristående förskola eller fritidshem samt vid ansökan om
godkännande som huvudman för en befintlig fristående
förskola eller fritidshem fastställs, enligt bilaga 2 till
utlåtandet.
2. Avgiften ska gälla från och med 14 september 2020.
3. Avgiften för år 2021 behandlas i samband med
kommunfullmäktiges budget 2021.
4. Kommande års avgifter behandlas i samband med
kommunfullmäktiges budget årligen.
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 Avgift vid ansökan om
godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem och vid
ansökan om ändringar i befintlig verksamhet.
Borgarrådet Smedberg-Palmqvist redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Valeskog (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: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om
utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården
Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 1 september 2020
KS 2020/662

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Förslag till
Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och
sjukvården. 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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§ 16
PM: God och nära vård – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19)
Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 31 augusti 2020
KS 2020/618

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
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 God och nära vård – En
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
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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§ 19
PM: Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 20212030
Remiss från Göteborgs stad
Remisstid den 31 augusti 2020
KS 2020/713

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Göteborgs Stads miljöoch klimatprogram 2021-2030. 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
Valärenden i kommunstyrelsen
Avsägelser och fyllnadsval
19 augusti 2020
KS 2020/42

Beslut
Vakanser bordläggs.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett valärende om avsägelser och
fyllnadsval.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 22
Valärenden i kommunfullmäktige
Avsägelser
31 augusti 2020
KS 2020/43

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 om avsägelser.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 23
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 12
augusti 2020
KS 2020/34

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Kommunstyrelsens promemoria av den 12 augusti 2020 om
remitteringar behandlas.
Motion av Peter Wallmark (SD) om en omläggning av cykelstråket
på Götgatan mellan Högbergsgatan och Sankt Paulsgatan
Dnr KS 2020/896
Motionen remitteras till: SDN Södermalm, trafiknämnden,
Cykelfrämjandet för yttrande senast (fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Rotel V
Motion av Arvid Vikman (S) om att inrätta gröna parkeringsköp
och en mobilitetsfond
Dnr KS 2020/772
Motionen remitteras till: Exploateringsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden,
Stockholm Parkerings AB, TUB Trafikutredningsbyrån AB för
yttrande senast (fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Tillägg: Stockholms Stadshus AB (AB Svenska Bostäder, AB
Stockholmshem, AB Familjebostäder), Malmö stad, Umeå
kommun, HSB Stockholm, Riksbyggen,
Naturskyddsföreningen, Gröna bilister
Rotel V
Motion av Karin Wanngård (S) om Stockholms stads verksamheter
finns till för dess invånare – inte för dess byråkrati
Dnr KS 2020/875
Motionen remitteras till: SDN Skarpnäck, Spånga-Tensta,
Södermalm, äldrenämnden
för yttrande senast (fys) 2020-11-27
SLK fys 2020-12-11
Tillägg: Stadsrevisionen (Stockholm stad), Statskontoret
Rotel I
Motion av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V) om
arbetskläder inom äldreomsorgen
Dnr KS 2020/858
Motionen remitteras till: SDN Enskede-Årsta-Vantör, Östermalm,
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äldrenämnden, KPR, Kommunal Stockholm för yttrande senast
(fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Rotel VII
Motion av Tina Kratz, Cicci Herrström och Maria Ljuslin (alla V)
om Förskolans barngrupper – arbetsvillkoren för barn och personal
Dnr KS 2020/857
Motionen remitteras till: SDN Skarpnäck, Spånga-Tensta,
Södermalm, utbildningsnämnden för yttrande senast (fys) 2020-1230
SLK fys 2021-01-20
Tillägg: Kommunal Stockholm, Lärarnas riksförbund
Stockholm, Lärarförbundet Stockholm
Rotel IV
Motion av Tina Kratz, Cicci Herrström och Maria Ljuslin (alla V)
om Stockholms förskolegårdar
Dnr KS 2020/862
Motionen remitteras till: SDN Bromma, Hägersten-Liljeholmen,
Kungsholmen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
utbildningsnämnden,
för yttrande senast (fys) 2020-12-30 SLK fys 2021-01-20
Tillägg: Kommunal Stockholm, Lärarnas riksförbund
Stockholm, Lärarförbundet Stockholm, Föreningen BUMS Barns utemiljö i staden
Rotel IV
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att
svenska flaggan ska garnera stadshusets tomtområde
Dnr KS 2020/862
Motionen remitteras till: SLK fys 2021-01-20
Rotel I
Motion av Torun Boucher och Tina Kratz (båda V) om Komtek
Dnr KS 2020/861
Motionen remitteras till: Kulturnämnden, utbildningsnämnden för
yttrande senast (fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Rotel IV
Motion av Karin Lekberg (S) om ett nytt digitaliseringsgymnasium
Dnr KS 2020/873
Motionen remitteras till: Utbildningsnämnden för yttrande senast
(fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Tillägg: IT- och telecomföretagen, Swedish Edtech industry,
Dataföreningen, Sveriges Elevråd (SVEA)
Rotel IV
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Motion av Clara Lindblom m.fl. (alla V) om ökad klimatnytta
genom en gemensam driftcentral för stadens fastigheter
Dnr KS 2020/386
Motionen remitteras till: Förlängd remisstid för Stockholms
Stadshus AB (Skolfastigheter i Stockholm AB, Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB
Stockholmshem och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB),
exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och Sveriges
allmännytta (SABO) för yttrande senast (fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Rotel III
Motion av Clara Lindblom (V) om översyn av rutiner för
ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark
Dnr KS 2020/859
Motionen remitteras till: Idrottsnämnden, fastighetsnämnden och
exploateringsnämnden för yttrande senast (fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Tillägg: Stockholms idrottsförbund, Riksidrottsförbundet,
Stockholms fotbollsförbund, Stockholms ishockeyförbund,
Stockholms friidrottsförbund
Rotel III
Motion av Peter Wallmark (SD) om exploatering av Gubbängsfältet
för bostäder, handel, parker m.m.
Dnr KS 2020/897
Motionen remitteras till: SDN Farsta, exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden för
yttrande senast (fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Rotel I
Motion av Peter Wallmark (SD) om överdäckning av centralbron
Dnr KS 2020/895
Motionen remitteras till: Exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden för yttrande senast (fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Rotel I
Motion av Sara Stenudd (V) om kolonilotter
Dnr KS 2020/865
Motionen remitteras till: Exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden för
yttrande senast (fys) 2020-12-30
SLK fys 2021-01-20
Tillägg: Trafiknämnden
Rotel I
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§ 24
Anmälan av nya skrivelser
Jan Valeskog m.fl. (S) har lämnat in två skrivelser till
kommunstyrelsen:
Skrivelse till kommunstyrelsen om aktiviteter för Stockholms äldre
för att motverka social isolering
Skrivelse angående vikten av att kraftsamla för att stoppa
skjutningarna i Stockholm
Clara Lindholm (V) har lämnat in en skrivelse till
kommunstyrelsen:
Håll Stockholms utomhusbad öppna
Skrivelserna överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
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