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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 Jan Jönsson (L) justerar dagens protokoll tillsammans
med ordföranden Anna König Jerlmyr (M). Justering sker den 17
mars 2021.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
4 februari - 10 februari 2021
11 februari - 17 februari 2021
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 4 februari - 17 februari 2021 anmäls.
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§3
Exploatering av Gubbängsfältet för bostäder, handel,
parker, m.m.
Motion av Peter Wallmark (SD)
KS 2020/897

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Reservationer
Peter Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Exploatering av
Gubbängsfältet för bostäder, handel, parker, m.m.
Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens 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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§4
Överlåtelse av byggnader från Stockholms Hamn AB med
dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB med
dotterbolag
Framställan från Stockholms Stadshus AB
KS 2020/1568

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Stockholms Hamn AB:s överlåtelse av Magasin 1 (hus
1001), byggnad på ofri grund, till S:t Erik Markutveckling
AB eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s
koncern godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att
ge Stockholms Hamn AB i uppdrag att genomföra
överlåtelsen och teckna erforderliga avtal.
2. Stockholms Hamn AB:s förvärv av ett aktiebolag X som
holdingbolag, för genomförande av förvärv av tre aktiebolag
A, B och C godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas
att ge Stockholms Hamn AB i uppdrag att genomföra
förvärvet av aktiebolag X som holdingbolag och teckna
erforderliga avtal.
3. Stockholms Hamn AB:s holdingbolag X:s förvärv av
samtliga aktier i tre aktiebolag A, B och C godkänns.
Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms
Hamn AB i uppdrag att ge holdingbolaget X i uppdrag att
genomföra förvärvet av aktiebolagen A, B och C och teckna
erforderliga avtal.
4. Stockholms Hamn AB:s överlåtelse av de i bilaga 1 till
utlåtandet angivna byggnaderna (med undantag för Magasin
1 (hus 1001) som överlåts enligt vad som framgår av
punkten 1 ovan) till aktiebolagen A, B och C godkänns.
Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms
Hamn AB i uppdrag att genomföra överlåtelserna av
byggnaderna till aktiebolagen A, B och C och teckna
erforderliga avtal.
5. Stockholms Hamn AB:s holdingbolag X:s försäljning av
samtliga aktier i aktiebolagen A, B och C till S:t Erik
Markutveckling AB eller helägt bolag inom S:t Erik
Markutveckling AB:s koncern godkänns. Stockholms
Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms Hamn AB i
uppdrag att ge holdingbolaget X i uppdrag att genomföra
överlåtelserna av aktiebolagen A, B och C till S:t Erik
Markutveckling AB eller helägt bolag inom S:t Erik
Markutvecklings AB:s koncern och teckna erforderliga
avtal.
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6. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i
holdingbolaget X utses personer angivna i bilaga 2 till
utlåtandet och Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge
Stockholms Hamn AB i uppdrag att på extra bolagsstämma i
holdingbolaget X utse angivna personer.
7. Till lekmannarevisor och suppleant för denne i
holdingbolaget X utses personer angivna i bilaga 2 till
utlåtandet och Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge
Stockholms Hamn AB i uppdrag att på extra bolagsstämma i
holdingbolaget X utse angivna personer.
8. Bolagsordning för holdingbolaget X enligt bilaga 3 till
utlåtandet godkänns.
9. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i aktiebolagen
A, B och C utses personer angivna i bilaga 4 till utlåtandet
och Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms
Hamn AB i uppdrag att ge holdingbolaget X i uppdrag att på
extra bolagsstämma i aktiebolagen A, B och C utse angivna
personer.
10. Till lekmannarevisor och suppleant för denne i aktiebolagen
A, B och C utses personer angivna i bilaga 4 till utlåtandet
och Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholm
Hamn AB i uppdrag att ge holdingbolaget X i uppdrag att på
extra bolagsstämma i aktiebolagen A, B och C utse angivna
personer.
11. Bolagsordningar för aktiebolagen A, B och C enligt bilaga 5
till utlåtandet godkänns.
12. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms
Hamn AB i uppdrag att, efter genomförd överlåtelse av
aktierna i aktiebolagen A, B och C, och indirekt
byggnaderna, till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt
bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern, tillse att
holdingbolaget X likvideras vid lämplig tidpunkt genom s k
frivillig likvidation.
13. Fastighets AB Kylhusets förvärv av Magasin 1 (hus 1001),
byggnad på ofri grund, från Stockholms Hamn AB
godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t
Erik Markutveckling AB i uppdrag att ge Fastighets AB
Kylhuset i uppdrag att genomföra förvärvet och teckna
erforderliga avtal.
14. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av ett aktiebolag Y
som holdingbolag, för genomförande av förvärv av tre
aktiebolag A, B och C från holdingbolag X inom
Stockholms Hamn AB:s koncern, godkänns. Stockholms
Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i
uppdrag att genomföra förvärvet av aktiebolag Y som
holdingbolag.
15. S:t Erik Markutveckling AB:s holdingbolag Y:s förvärv av
samtliga aktier i tre aktiebolag A, B och C från holdingbolag
X inom Stockholms Hamn AB:s koncern godkänns.
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Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik
Markutveckling AB i uppdrag att ge holdingbolaget Y i
uppdrag att genomföra förvärvet av aktiebolagen A, B och
C.
16. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av ytterligare två nya
aktiebolag (”Z” och ”H”) som holdingbolag godkänns.
Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik
Markutveckling AB i uppdrag att genomföra förvärvet av
två nya aktiebolag Z och H som holdingbolag.
17. S:t Erik Markutveckling AB:s holdingbolag Z och H:s
förvärv av vardera tre dotterbolag godkänns. Stockholm
Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i
uppdrag att ge holdingbolagen Z och H i uppdrag att
förvärva tre aktiebolag vardera.
18. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i
holdingbolagen Y, Z och H utses personer angivna i bilaga 6
till utlåtandet och Stockholms Stadshus AB uppmanas ge S:t
Erik Markutveckling AB i uppdrag att på extra
bolagsstämma i holdingbolagen Y, Z och H utse angivna
personer.
19. Till lekmannarevisor och suppleant i holdingbolagen Y, Z
och H utses personer angivna i bilaga 6 till utlåtandet och
Stockholms Stadshus AB uppmanas ge S:t Erik
Markutveckling AB i uppdrag att på extra bolagsstämma i
holdingbolagen Y, Z och H utse angivna personer.
20. Bolagsordningar för holdingbolagen Y, Z och H enligt
bilaga 7 till utlåtandet godkänns.
21. Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i
holdingbolagen H och Z:s dotterbolag utses personer
angivna i bilaga 8 till utlåtandet och Stockholms Stadshus
AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag
att ge holdingbolagen H och Z i uppdrag att på extra
bolagsstämma i dotterbolagen utse angivna personer.
22. Till lekmannarevisor och suppleant i holdingbolagen H och
Z:s dotterbolag utse personer angivna i bilaga 8 till
utlåtandet och Stockholms Stadshus AB uppmanas ge S:t
Erik Markutveckling AB i uppdrag att ge holdingbolagen H
och Z i uppdrag att på extra bolagsstämma i dotterbolagen
utse angivna personer.
23. Från och med Holdingbolag Y:s tillträde av aktierna i
aktiebolagen A, B och C, beslutas att tidigare valda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i aktiebolagen A,
B och C entledigas och till styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter i aktiebolagen A, B och C utses från och
med Holdingbolag Y:s tillträde av aktierna i aktiebolagen A,
B och C personer angivna i bilaga 9 till utlåtandet.
24. Från och med Holdingbolag Y:s tillträde av aktierna i
aktiebolagen A, B och C, beslutas att tidigare valda
lekmannarevisor och suppleant i aktiebolagen A, B och C
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entledigas och till lekmannarevisor och suppleant i
aktiebolagen A, B och C till tiden vid slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige
personer angivna i bilaga 9 till utlåtandet.
25. Bolagsordning för holdingbolagen Y, Z och H dotterbolag
enligt bilaga 10 till utlåtandet godkänns.
26. Paragrafen justeras omedelbart.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Överlåtelse av
byggnader från Stockholms Hamn AB med dotterbolag till S:t Erik
Markutveckling AB med dotterbolag. 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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§5
Avyttring av Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s
tomträtt till fastigheten Idun 24 genom bolagsförsäljning
Framställan från Stockholms Stadshus AB
KS 2020/1602

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att sälja
tomträtten till fastigheten Idun 24 till Micasa Fastigheter i
Stockholm Holding AB:s (org. nr 559255-4025) dotterbolag
Goldcup 26458 AB u.ä.t Fristad i Stockholm AB (org. nr
559276-5704).
2. Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB:s, (org. nr
559255-4025) försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget
Goldcup 26458 AB u.ä.t Fristad i Stockholm AB (org. nr
559276-5704) till Landia AB:s dotterbolag Fastighets AB
Stjärnhus (org. nr 559273-6317) med ett försäljningspris
baserat på ett överenskommet fastighetsvärde för tomträtten
till fastigheten Idun 24 om 226,5 miljoner kronor och övriga
villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet (i enlighet med
bilaga 2 till utlåtandet) godkänns.
3. Begränsningen i Goldcup 26458 AB u.ä.t Fristad i
Stockholm AB (org. nr 559276-5704) bolagsordning § 13 (i
enlighet med bilaga 5 till utlåtandet), om att
bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms
kommunfullmäktiges medgivande, upphör att gälla när
Fastighets AB Stjärnhus (org. nr 559273-6317) tillträder
aktierna i Goldcup 26458 AB u.ä.t Fristad i Stockholm AB
(org. nr 559276-5704). Därmed får bolagsordningen vid
tillträdet ändras utan medgivande från Stockholms
kommunfullmäktige.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Rashid Mohammed
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut
som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
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Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Avyttring av Micasa
Fastigheter i Stockholm AB:s tomträtt till fastigheten Idun 24
genom bolagsförsäljning. Borgarråden König Jerlmyr och
Larsson redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Wanngård (S) och Rashid Mohammed (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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§6
Avyttring av Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s
tomträtt till fastigheten Grötlunken 2 genom
bolagsförsäljning
Framställan från Stockholms Stadshus AB
KS 2020/1603

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att sälja
tomträtten till fastigheten Grötlunken 2 till Micasa
Fastigheter i Stockholm Holding AB:s (org. nr 5592554025) dotterbolag Goldcup 26541 AB u.ä.t Grötlunken 2
Stockholm AB (org. nr 559280-7217).
2. Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB:s, (org. nr
559255-4025) försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget
Goldcup 26541 AB u.ä.t Grötlunken 2 Stockholm AB (org.
nr 559280-7217) till Olov Lindgren City AB (org. nr
556551-6506) med ett försäljningspris baserat på ett
överenskommet fastighetsvärde för tomträtten till
fastigheten Grötlunken 2 om 177,5 miljoner kronor och
övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet (bilaga 2
till utlåtandet) godkänns.
3. Begränsningen i Goldcup 26541 AB u.ä.t Grötlunken 2
Stockholm AB (org. nr 559280-7217) bolagsordning § 13
(bilaga 5 till utlåtandet), om att bolagsordningen inte får
ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande,
upphör att gälla när Olov Lindgren City AB (org. nr
556551-6506) tillträder aktierna i Goldcup 26541 AB u.ä.t
Grötlunken 2 Stockholm AB (org. nr 559280-7217).
Därmed får bolagsordningen vid tillträdet ändras utan
medgivande från Stockholms kommunfullmäktige.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Rashid Mohammed
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut
som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
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Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Avyttring av Micasa
Fastigheter i Stockholm AB:s tomträtt till fastigheten Grötlunken 2
genom bolagsförsäljning. Borgarråden König Jerlmyr och
Larsson redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Wanngård (S) och Rashid Mohammed (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
PM: Anmälan om svar på remiss av Förslag till
Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter för
skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets
föreskrifter (SKOLFS 2011:142)om uppgiftsinsamling från
huvudmännen inom skolväsendet
Remiss från Skolverket
KS 2020/1681

Beslut
Anmälan om svar på remissen godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan om svar på
remiss av Förslag till Skolverkets föreskrifter om insamling av
uppgifter för skolenhetsregistret samt ändring i Skolverkets
föreskrifter (SKOLFS 2011:142)om uppgiftsinsamling från
huvudmännen inom skolväsendet. Borgarrådet Smedberg-Palmqvist
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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§8
PM: Anmälan om svar på remiss av Förslag till ändrade
timplaner i grundskolan, grund-särskolan, specialskolan
och sameskolan samt till ändrade bestämmelser om
elevens val, skolans val och språkval
Remiss från Skolverket
KS 2020/1734

Beslut
Anmälan om svar på remissen godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan om svar på
remiss av Förslag till ändrade timplaner i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt till ändrade
bestämmelser om elevens val, skolans val och språkval.
Borgarrådet Smedberg-Palmqvist 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 4
Sida 16 (44)
2021-03-10

§9
PM: Aktiviteter för Stockholms äldre för att motverka
social isolering
Skrivelse av Jan Valeskog m.fl. (S)
KS 2020/1049

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 Aktiviteter för
Stockholms äldre för att motverka social isolering. Borgarråden
Ernlund, Slottner och Naddebo 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
Projekt Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden
Reviderat genomförandebeslut
Framställan från exploateringsnämnden
KS 2020/1761

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Reviderat genomförandebeslut för projekt
Bygglogistikcenter avseende exploatering inom
stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden fram till
och med år 2029 omfattande investeringsutgifter om 506
mnkr och investeringsinkomster om 555 mnkr, godkänns.
2. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra utökat
uppdrag avseende projektet Bygglogistikcenter i Norra
Djurgårdsstaden.
3. Utgifterna för år 2021 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2022.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Projekt
Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden. 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
Hundrastområden - ändring av allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Stockholms stad inom
Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde
Hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd
KS 2020/1570

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun, i enlighet med utlåtandet och bilaga
1-3 till utlåtandet, godkänns.
2. Beslut anmäls till Länsstyrelsen Stockholm.
3. Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens digitala
anslagstavla tillkännages att protokoll för de beslutade
föreskrifterna har justerats.
4. Beslut gäller från kungörandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Hundrastområden ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad
inom Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde. 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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§ 12
Skolfastigheter i Stockholm AB:s om- och tillbyggnad av
Kvickenstorpsskolan, kv. Samsö 1 i Farsta
Framställan från Stockholms Stadshus AB
Inriktningsbeslut
KS 2020/1057

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Inriktningsbeslut gällande Skolfastigheter i Stockholm AB:s
om- och tillbyggnad i Kvickenstorpsskolan, kv. Samsö 1 i
Farsta med en investeringsutgift om 306 mnkr, godkänns.
Särskilda uttalanden
Rashid Mohammed (V) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Skolfastigheter i
Stockholm AB:s om- och tillbyggnad av Kvickenstorpsskolan, kv.
Samsö 1 i Farsta. 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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§ 14
PM: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om stöd för gröna och trygga samhällen
Remiss från Boverket
Remisstid den 28 februari 2021
KS 2021/32

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till det som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Förslag till Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om stöd för gröna och trygga
samhällen. 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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§ 15
Ökad klimatnytta genom en gemensam driftcentral för
stadens fastigheter
Motion av Clara Lindblom m.fl. (alla V)
KS 2020/386

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Rashid Mohammed
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut
som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Ökad klimatnytta
genom en gemensam driftcentral för stadens fastigheter.
Borgarrådet Wedin redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Wanngård (S) och Rashid Mohammed (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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§ 16
PM: Frågor om planering av boende för nyanlända
Skrivelse av Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V)
KS 2020/710

Beslut
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
promemorian.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Rashid Mohammed
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut
som redovisas i promemorian.
Särskilda uttalanden
Peter Wallmark (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda
uttalande som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Frågor om planering av
boende för nyanlända. Borgarråden Ernlund och Jönsson redovisar
ärendet i en promemoria.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Wanngård (S) och Rashid Mohammed (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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§ 17
PM: Avstämning av mål och budget för 2021
Anmälan av Storstockholms brandförsvars Verksamhetsplan
och budget 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023 (KS
2021/87)
KS 2021/41

Beslut
1. Avstämning av mål och budget för 2021, med tillhörande
uppdrag och anmodanden åt berörda nämnder och
bolagsstyrelser, godkänns med hänvisning till vad som sägs
i stadens promemoria.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader med 167,4 mnkr. Finansiering sker ur
Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsen förfogande
för oförutsedda behov i 2021 års budget.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter med 193,4 mnkr. Finansiering sker ur
Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsen förfogande
för oförutsedda investeringsutgifter i 2021 års budget.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökad internränta
med 6,3 mnkr. Finansiering sker via finansförvaltningen.
5. Nämndernas driftbudgetar för år 2021 justeras för ökade
kostnader och intäkter med 5 878,8 mnkr för redovisade
omslutningsförändringar.
6. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ansökan om
stimulansbidrag för en ny gruppbostad enligt SoL på Kista
Torg 5 i Kista om totalt 0,7 mnkr, varav 0,1 mnkr för
förprojektering och 0,6 mnkr för startkostnader, godkänns.
7. Nämndernas resultatenheter för år 2021 godkänns enligt
bilaga 5 till stadens promemoria.
8. Målvärden för indikatorer fastställs enligt bilaga 3 till
stadens promemoria.
9. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser anmodas,
genom Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera
indikatorer och målvärden enligt vad som framgår i stadens
promemoria och bilagorna 3 och 4.
10. Stockholms stad deltar i klimatmanifestationen Earth Hour
lördagen den 27 mars klockan 20:30-21:30 2021 med
hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
11. Idrottsnämnden uppmanas att ingå samverkansavtal med
Svenska Friidrottsförbundet om Finnkamperna för åren
2021, 2023 och 2025 med hänvisning till vad som sägs i
stadens promemoria.
12. Idrottsnämnden medges budgetjustering om 1,3 mnkr, varav
0,8 mnkr avser stöd till arrangören av Finnkampen.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2 Till
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kommunstyrelsen förfogande för oförutsedda behov i 2021
års budget. Kostnaderna för åren 2023 och 2025 behandlas i
kommunfullmäktiges budget för dessa år med hänvisning till
vad som sägs i stadens promemoria.
13. Stockholm Business Region AB anmodas genom
Stockholms Stadshus AB att, i samråd med idrottsnämnden
och kommunstyrelsen, förhandla och teckna avtal med
Svenska Handbollslandslaget AB angående värdskap för
VM i handboll 2023.
14. Anmälan av Storstockholms brandförsvars Verksamhetsplan
och budget 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023
godkänns enligt bilaga 6 till stadens promemoria.
15. Stockholms stad ska under perioden 2021-2022 vara värd
för Counter Terrorism Prepardness Network.
16. Kommunstyrelsen medges budgetjustering om 0,7 mnkr för
stadens värdskap 2021 för Counter Terrorism Prepardness
Network. Finansiering sker ur Central Medelsreserv: 2 Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i 2021
års budget. Kostnaderna för 2022 behandlas i
kommunfullmäktiges budget för 2022 med hänvisning till
vad som sägs i stadens promemoria.
17. Övriga framställningar från nämnderna avslås.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i
promemorian.
Rashid Mohammed (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag till beslut som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Feministiskt Initiativs ersättaryttrande
som redovisas i promemorian/utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Avstämning av mål och
budget för 2021. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i en
promemoria.
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.
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Rashid Mohammed (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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§ 18
PM: Promemoria - Frivillig skattskyldighet för
mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler
Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 21 mars
KS 2020/1756

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Promemoria - Frivillig
skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler.
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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§ 19
PM: Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för
kommunstyrelsen
KS 2020/1616

Beslut
1. Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för
kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1-6 till promemorian
godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
2. I samband med behandlingen av stadens
verksamhetsberättelse och bokslut (årsredovisning) för 2020
får 56,0 mnkr för rotlars och partikansliers verksamhet
överföras till 2021.
3. I samband med behandlingen av stadens
verksamhetsberättelse och bokslut (årsredovisning) för 2020
får 1,0 mnkr för projektet VINST ombudgeteras till 2021.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag till beslut som redovisas i
promemorian.
Särskilda uttalanden
Rashid Mohammed (V) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda
uttalande som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Feministiskt Initiativs ersättaryttrande
som redovisas i promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Verksamhetsberättelse
med bokslut 2020 för kommunstyrelsen. Borgarrådet König
Jerlmyr redovisar ärendet i en promemoria.
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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§ 20
Förändring av markanvisning samt överenskommelse om
exploatering med överlåtelse av mark för bostäder och
kontor inom fastigheterna Greifswald 1, Harvard 1,
Sorbonne 1 och 2 i Hagastaden, Vasastaden, med
Hagaloket I Fastighets AB, Hagaloket II Fastighets A
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2020/1760

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Försäljning av fastigheterna Sorbonne 1 och Sorbonne 2 till
Castellum Stockholm Sorbonne 1 AB med en preliminär
försäljningsinkomst om 460 mnkr godkänns och
exploateringsnämnden medges rätt att träffa
överenskommelse om exploatering i enlighet med bilaga 2
till utlåtandet.
2. Försäljning av fastigheten Greifswald 1 till Hagaloket I
Fastighets AB med en preliminär försäljningsinkomst om
cirka 190 mnkr godkänns och exploateringsnämnden
medges rätt att träffa överenskommelse om exploatering i
enlighet med bilaga 3 till utlåtandet.
3. Försäljning av fastigheten Harvard 1 till Hagaloket II
Fastighets AB med en preliminär försäljningsinkomst om
cirka 152 mnkr godkänns och exploateringsnämnden
medges rätt att träffa överenskommelse om exploatering i
enlighet med bilaga 4 till utlåtandet.
4. Exploateringsnämnden medges rätt att korrigera bilaga 4 till
utlåtandet i enlighet med vad som framgår av
stadsledningskontorets synpunkter.
Särskilda uttalanden
Rashid Mohammed (V) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Förändring av
markanvisning samt överenskommelse om exploatering med
överlåtelse av mark för bostäder och kontor inom fastigheterna
Greifswald 1, Harvard 1, Sorbonne 1 och 2 i Hagastaden,
Vasastaden, med Hagaloket I Fastighets AB, Hagaloket II
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Fastighets AB och Castellum Stockholm Sorbonne 1 AB.
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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§ 21
Projekt Slakthusområdet i Söderstaden
Reviderat inriktningsbeslut
Genomförandebeslut etapp 1
KS 2020/1558

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Reviderad inriktning för projekt Slakthusområdet i
Söderstaden godkänns.
2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planera
förutsättningarna för exploatering inom projekt
Slakthusområdet till en investeringsutgift upp till 400 mnkr,
som underlag för ett kommande genomförandebeslut.
3. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra
exploatering inom Johanneshov 1:1 m.fl. (Slakthusområdet,
etapp 1) till en investeringsutgift om 813 mnkr och
investeringsinkomster om 16 mnkr.
4. Utgifterna för år 2021 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2022.
Reservationer
Rashid Mohammed (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Projekt Slakthusområdet
i Söderstaden. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i ett
utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Rashid Mohammed (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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§ 22
Distanssammanträden för kommunstyrelsens utskott
KS 2021/225

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Kommunstyrelsens ekonomiutskotts ledamöter får, när
särskilda skäl föreligger, delta i ekonomiutskottets
sammanträden på distans. Ett till-lägg görs i Instruktion för
kommunstyrelsens ekonomiutskott med ett nytt andra stycke
i 4 § enligt vad som framgår av stadsledningskon-torets
tjänsteutlåtande samt bilaga 1 till utlåtandet.
2. Kommunstyrelsens integrationsutskotts ledamöter får, när
särskilda skäl föreligger, delta i integrationsutskottets
sammanträden på distans. Ett tillägg görs i Instruktion för
kommunstyrelsens integrationsutskott med ett nytt andra
stycke i 3 § enligt vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 2 till utlåtandet.
3. Kommunstyrelsens trygghetsutskotts ledamöter får, när
särskilda skäl föreligger, delta i trygghetsutskottets
sammanträden på distans. Ett tillägg görs i Instruktion för
kommunstyrelsens trygghetsutskott med ett nytt andra
stycke i 3 § enligt vad som framgår av
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt bilaga 3 till
utlåtandet.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Distanssammanträden
för kommunstyrelsens utskott. 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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§ 23
Stockholm Vatten AB:s Ledningsomläggning i Slussen
Reviderat genomförandebeslut
KS 2020/1569

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Reviderat genomförandebeslut gällande Ledningsomläggning
i Slussen, till en investeringsutgift om 770 mnkr, godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stockholm Vatten AB:s
Ledningsomläggning i Slussen. Borgarråden König Jerlmyr och
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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§ 25
PM: Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2021:XX) om egenskapskrav för
vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)
Remiss från Transportstyrelsen
Remisstid den 12 mars 2021
KS 2021/10

Beslut
Ärendet utgår.
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§ 27
PM: Åtgärdsprogrammet för havsmiljön: Årlig
rapportering 2020 av ÅPH 23
Remiss från Havs- och vattenmyndigheten
Remisstid den 28 februari 2021
KS 2021/71

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Åtgärdsprogrammet för
havsmiljön: Årlig rapportering 2020 av ÅPH 23. 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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§ 28
Avfallsplan för Stockholm 2021–2024
Förslag från avfallsnämnden
KS 2020/1714

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Avfallsplan för Stockholm 2021-2024, bilaga 2 till
utlåtandet, godkänns.
2. Stadens nämnder ska arbeta efter Avfallsplan för Stockholm
2021-2024.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att arbeta efter och att
uppmana stadens bolagsstyrelser att arbeta efter Avfallsplan
för Stockholm 2021-2024.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Rashid Mohammed
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut
som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Avfallsplan för
Stockholm 2021–2024. Borgarrådet Luhr redovisar ärendet i ett
utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Wanngård (S) och Rashid Mohammed (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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§ 30
PM: Förslag till handlingsprogram för bevarande av de
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli
och romska
Remiss från Kulturdepartementet
Remisstid den 19 mars 2021
KS 2020/1708

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Förslag till
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
finska, jiddisch, meänkieli och romska. 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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§ 31
PM: Sametingets förslag till handlingsprogram för
bevarande av de samiska språken
Remiss från Sametinget
Remisstid den 19 mars 2021
KS 2020/1707

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Sametingets förslag till
handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.
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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§ 32
Valärenden i kommunstyrelsen
Avsägeler och fyllnadsval
10 mars 2021
KS 2021/47

Beslut
1. Destiny Zandipoor Näslunds (KD) avsägelse från uppdrag
som suppleant i Stiftelsen Barnens Dag fr. o. m. 2021-03-10
beviljas.
2. Didar Samaletdins (L) avsägelse från uppdrag som ledamot
i Stockholms Norra djurförsöksetiska nämnd, avd. 1. fr. o.
m. 2021-03-10 beviljas.
3. Evin Badrniya (KD) väljs till suppleant 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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§ 33
Valärenden i kommunfullmäktige
Avsägelser
22 mars 2021
KS 2021/46

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.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 34
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 3
mars 2021
KS 2021/7

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Kommunstyrelsens promemoria av den 3 mars 2021 om
remitteringar behandlas.
Motion av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V) om
nyckeltal för antal medarbetare per chef – med prioritet i
äldreomsorgen
Dnr KS 2021/215
Motionen remitteras till: SDN Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen,
Östermalm, äldrenämnden för yttrande senast (fys) 2021-08-31
SLK fys 2021-09-14
Tillägg: Skolledarna, Ledarna, Akavia, Akademikerförbundet
SSR, Vision, Vårdförbundet och Kommunal
Rotel VII
Motion av Clara Lindblom (V) om en stadsövergripande strategi
samt framtagande av konceptbyggnad för parklekar
Dnr KS 2021/217
Motionen remitteras till: SDN Farsta, Rinkeby-Kista, Södermalm,
exploateringsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnden för yttrande senast (fys) 2021-08-31
SLK fys 2021-09-14
Tillägg: Fastighetsnämnden och nätverket BUMS (Barns
utemiljö i staden)
Rotel X
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§ 35
Redovisning av delegationsbeslut tertial 3, 2020
KS 2020/542

Beslut
Redovisning av delegationsbeslut tertial 3, 2020 anmäls.
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§ 36
Anmälan av nya skrivelser
Karin Wanngård m.fl. (S) har inkommit med två skrivelser till
kommunstyrelsen:
Skrivelse om den försenade handlingsplanen för minskade
koldioxidutsläpp från vägtrafiken
Rädda stadens samlingslokaler
Skrivelserna överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
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