Protokoll nr 17
Sida 1 (35)
2021-10-27

Kommunstyrelsen

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde
onsdagen den 27 oktober 2021
Tid:
kl. 15:30-15:45
Plats:
Stora Kollegiesalen
§§1-7, §§9-11,
§14, §§16-22,
§§24-30

Justerat den 3 november 2021

Jan Jönsson

Hans Altsjö
Sekreterare

Anslaget den 4 november 2021

Jan Valeskog

Joakim Larsson

Kommunstyrelsen

Närvarande:
Beslutande
ledamöter

Jan Jönsson (L), ordförande
Joakim Larsson (M)
Andrea Hedin (M)
Johan Nilsson (M)
Daniel Helldén (MP)
Jan Valeskog (S)
Emilia Bjuggren (S)
Torun Boucher (V)
Rashid Mohammed (V)
Peter Wallmark (SD)
Dennis Wedin (M) ersätter Anna König Jerlmyr (M)
Fredrik Lindstål (C) ersätter Karin Ernlund (C)
Kadir Kasirga (S) ersätter Karin Wanngård (S)

Ej tjänstgörande
ersättare

Kristina Lutz (M)
Sophia Granswed Baat (M)
Björn Ljung (L)
Erik Slottner (KD)
Catharina Piazzolla (S)
Lisa Palm (FI)
Martin Westmont (SD)

Övriga närvarande

Jonas Naddebo (C), borgarråd
Isabel Smedberg-Palmqvist (L), borgarråd
Cecilia Brinck (M), kommunfullmäktiges ordf.
Magdalena Bosson, stadsdirektör
Anna Borgs, kanslichef
Hugo Laigar, borgarrådssekreterare

Protokoll nr 17
Sida 2 (35)
2021-10-27

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 17
Sida 3 (35)
2021-10-27

§1
Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget
Jan Valeskog (S) och Jan Jönsson (L) justerar dagens protokoll
tillsammans med Joakim Larsson (M). Justering sker den 3
november 2021.
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
7 oktober - 13 oktober 2021
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 7 oktober - 13 oktober 2021 anmäls.
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§3
Uppföljning av budget 2021 – Tertialrapport 2 med
delårsbokslut per den 31 augusti
Anmälan om beslut avseende PM Kontrollstationer för
Sverigeförhandlingen, dnr KS 2021/1056
Tertialrapport 1 2021 för SHIS bostäder, hemställan om
särskild ersättning, dnr KS 2021/780
Fördelning av statligt stöd till skolväsendet (utökning av
skolmiljarden), dnr KS 2021/990
Uppföljning för 2020 av Stockholms stads miljöprogram 20202023, dnr KS 2021/1077
Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, dnr KS
2021/1051
Ny fördelning av ”generalschablonen” inom
flyktingmottagandet, dnr KS 2021/1111
Samordningsförbundet Stockholms stad - årsredovisning,
revisionsberättelse och revisionsrapport 2020, dnr KS
2021/561
Modernisering av sociala system, dnr KS 2017/561
Framställan från arbetsmarknadsnämnden, Redovisning av
utredningsuppdrag gällande validering inom
arbetsmarknadsförvaltningen, dnr KS 2020/835
Budget och verksamhetsplan för år 2021, SHIS bostäder, dnr
KS 2021/284
Stockholms stads ateljékö. Avgift och nya riktlinjer, dnr KS
2021/755
Beslut om upphandling av ramavtal för undersöknings- samt
utredningstjänster m.m. 2022, dnr KS 2021/1013
Avtal mellan KTH och Staden, tilläggsavtal avseende
Senseable Stockholm Lab
Samarbetsavtal med Digital Futures
Stadsövergripande gemensam upphandling avseende digital
utrustning för arbete med uppgifter som omfattas av hög
sekretess
Upphandling av restaurang och bankettverksamhet i
Stadshuset
Upphandling av förmånscyklar
Program för verksamhet som utförs av privata utförare
KS 2021/1045

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 för Stockholms stad
godkänns.
2. Redovisade avsättningar om 1 290,7 mnkr godkänns.
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3. Basnyckeltal med utfall för år 2020 godkänns med
hänvisning till vad som sägs i bilaga 4 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Aktieägartillskott om 700 mnkr ska göras till Stockholms
Stadshus AB, 556415-1727, med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Anmälan av PM Kontrollstationer för Sverigeförhandlingen
dnr KS 2021/1056, bilaga 5 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande godkänns med hänvisning till vad som sägs
i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Fördelningen av utökningen av statsbidraget Statligt stöd till
skolväsendet till stadsdelsnämnderna och
utbildningsnämnden för verksamhetsområde förskola,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola godkänns med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
7. Uppföljning för 2020 av Stockholms stads miljöprogram
2020-2023, dnr KS 2021/1077, godkänns enligt bilaga 6 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
8. Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (dnr
KS 2021/1051) inklusive däri angivna ramar för total extern
upplåning och intern utlåning och borgensåtagande för
kommunkoncerninterna motparter, bilaga 7, fastställs med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande, och börjar gälla från den 1 januari 2022.
9. Fördelning av generalschablon för flyktingmottagande
godkänns med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
10. Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad, dnr
KS 2021/561, beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020 med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Tidigare beslut om modernisering av sociala system, dnr KS
2017/1912, upphör att gälla med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Kommunstyrelsen ska i enlighet med projekt Modernisering
av sociala systems förändrade inriktning genomföra
förbättringar och lägga grunden för fortsatt utveckling i
stadens egenutvecklade sociala system med hänvisning till
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital
avsatta medlen för modernisering av sociala system.
13. Överförmyndarnämnden ska utifrån verksamhetens behov
upphandla ett systemstöd, vilket inkluderar beslut om
upphandlingsunderlag, tilldelning av kontrakt,
avtalshantering, implementering av upphandlat system samt
etablering av systemförvaltning. Överförmyndarnämnden
medges finansiering om 15 mnkr och sker genom
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disposition av de i eget kapital avsatta medlen för
modernisering av sociala system.
14. Arbetsmarknadsnämnden ska utifrån verksamhetens behov
upphandla ett systemstöd, vilket inkluderar beslut om
upphandlingsunderlag, tilldelning av kontrakt,
avtalshantering, implementering av upphandlat system samt
etablering av systemförvaltning med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Arbetsmarknadsnämnden medges finansiering om 20 mnkr
och sker genom disposition av de i eget kapital avsatta
medlen för modernisering av sociala system.
15. Kommunstyrelsen ska genomföra en stadsövergripande
gemensam upphandling avseende digital utrustning för
arbete med uppgifter som omfattas av hög sekretess samt att
säkerställa att tillhörande mjukvara och stödtjänster kan
levereras över tid med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
16. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser
uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att lämna
fullmakt för att delta i upphandlingen avsende digital
utrustning för arbete med uppgifter som omfattas av hög
sekretess.
17. Kommunstyrelsen ska genomföra upphandling av restaurang
och bankettverksamhet i Stadshuset med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
18. Kommunstyrelsen ska för upphandling av restaurang och
bankettverksamhet i Stadshuset besluta om
upphandlingsdokument, tilldelning av kontrakt, avbrytande
av upphandling, avtalstecknande, eventuella förlängningar,
förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen
utifrån affärsmässiga grunder, samt att häva avtal med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
19. Kommunstyrelsen ska genomföra upphandling av
förmånscyklar med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
20. Kommunstyrelsen ska för upphandling av förmånscyklar
besluta om upphandlingsdokument, tilldelning av kontrakt,
avbrytande av upphandling, avtalstecknande, eventuella
förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg
till avtalen utifrån affärsmässiga grunder, samt att häva avtal
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
21. Nämnderna medges medel för sociala investeringar med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
22. Avgift för Stockholms stads ateljékö godkänns, dnr
2021/755, i enlighet med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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23. Avtal mellan KTH och Staden, tilläggsavtal avseende
Senseable Stockholm Lab per 14 september 2021, godkänns
enligt bilaga 8 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
24. Lägesredovisning av Senseable Stockholm Lab, mars
2019—september 2021, godkänns enligt bilaga 9 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
25. Samarbetsavtal med Digital Futures, godkänns enligt bilaga
10 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
26. Program för verksamhet som utförs av privata utförare
inklusive klausul om allmänhetens insyn, i enlighet med
bilaga 11 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande,
godkänns.
27. Stockholms Stadshus AB uppmanas att anta och att
uppmana alla bolag inom koncernen att anta program för
verksamhet som utförs av privata utförare inklusive klausul
om allmänhetens insyn enligt bilaga 11 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
28. Tidigare beslutad riktlinje för allmänhetens insyn jämte
avtalsklausul (dnr 104-2088/2016) upphör att gälla.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
1. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader med 207,8 mnkr. Finansiering sker ur
Central medelsreserv: 2 Till kommunstyrelsens förfogande
för oförutsedda behov i 2021 års budget, bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader för prestationsförändringar med 610,5 mnkr.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 3 Till
kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar i
2021 års budget, bilaga 1 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
3. Nämnderna medges budgetjustering för minskade
nettokostnader inom investeringsplanen med 6,9 mnkr.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4 Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda
investeringsutgifter i 2021 års budget, bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader med 4,4 mnkr. Finansiering sker genom att
omdisponera för ändamålet budgeterade medel under
Kommunstyrelsen m.m i 2021 årsbudget enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
5. Nämnderna medges budgetjustering för omfördelning av
internränta med 0,5 mnkr. Finansiering sker via
finansförvaltningen enligt bilaga 1 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
6. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och
intäkter med 421 mnkr för redovisade
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omslutningsförändringar samt övriga omfördelningar och
justeringar enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
7. Nämnderna uppmanas och stadens bolagsstyrelser
uppmanas, genom Stockholms Stadshus AB, att vidta
åtgärder enligt vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande och bilaga 3 till stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
8. SHIS Bostäders hemställan om särskild ersättning besvaras
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
9. Framställan från arbetsmarknadsnämnden Redovisning av
utredningsuppdrag gällande validering inom
arbetsmarknadsförvaltningen, dnr KS 2020/835, godkänns
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
10. Anmälan av SHIS Bostäders budget och verksamhetsplan
för år 2021, KS 2021/284, godkänns med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
11. Stadsdirektören ska fatta beslut inom ramen för projekt
Modernisering av sociala system samt vid behov vidta
sådana förändringar kopplat till sociala system som utifrån
stadens verksamhetsbehov, avtalade åtaganden och
affärsmässiga grunder är påkallade med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
12. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
gemensam upphandling av digital utrustning för arbete med
uppgifter som omfattas av hög sekretess ska stadsdirektören
fatta beslut om upphandlingsunderlag, tilldelning och
implementering av digital utrustning för arbete med
uppgifter som omfattas av hög sekretess och säkerställa en
kontinuerlig leverans av tillhörande tjänster samt vid behov
vidta sådana förändringar som utifrån stadens
verksamhetsbehov, avtalade åtaganden och affärsmässiga
grunder är påkallade under avtalstiden med hänvisning till
vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
13. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
upphandling av restaurang och bankettverksamhet ska
stadsdirektören fatta beslut om upphandlingsunderlag,
annonsering, tilldelningsbeslut samt teckna avtal med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
14. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
upphandling av förmånscyklar ska stadsdirektören fatta
beslut om upphandlingsunderlag, annonsering,
tilldelningsbeslut samt teckna avtal med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
15. Stadsdirektören ska genomföra upphandlingar av tjänster
inom områdena undersökningar inklusive
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medarbetarundersökning, utredningar samt utvärderingar.
Vidare ska stadsdirektören besluta om
upphandlingsdokument avtalsform och avtalstid, fatta
tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med
upphandlade leverantörer inklusive att utifrån affärsmässiga
grunder besluta om eventuella behov av förändringar såsom
uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg
till avtalen.
16. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
samarbetsavtal med Digital Futures ska stadsdirektören
teckna avtalet enligt vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
17. Nämnderna medges medel för kompetensutveckling med
hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.
18. Stadsdirektören ska genomföra en gemensam upphandling
gällande utbildningsledare för stadens utbildningsprogram
för ett hbtq-kompetent och normmedvetet bemötande.
Vidare ska stadsdirektören besluta om
upphandlingsdokument, avtalsform och avtalstid, fatta
tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal med
upphandlade leverantörer inklusive att utifrån affärsmässiga
grunder besluta om eventuella behov av förändringar såsom
uppsägningar, hävningar, kompletteringar och/eller tillägg
till avtalen.
19. Övriga framställningar från nämnderna avslås.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Peter Wallmark (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas särskilda
uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Feministiskt Initiativs ersättaryttrande
som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av budget
2021 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti.
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.
Borgarrådet Boucher (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
Stockholms stads EU-policy – Revidering 2021
KS 2021/216

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Stockholms stads EU-policy, bilaga 2 till utlåtandet, antas
och ersätter stadens nuvarande EU-policy (dnr 1711890/2015).
2. Arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden, socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden,
utbildningsnämnden och äldrenämnden ska med
utgångspunkt i Stockholms stads EU-policy och i nära
samverkan med kommunstyrelsen utarbeta och anta egna
riktlinjer för sitt EU-policyarbete.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att anta Stockholms
stads EU-policy, enligt bilaga 2 till utlåtandet, och att ge
stadens samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att anta strategin
samt i nära samverkan med Stockholms Stadshus AB och
kommunstyrelsen utarbeta och anta egna riktlinjer för sitt
EU-policyarbete.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet 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 Stockholms stads EUpolicy – Revidering 2021. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar
ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Boucher (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt 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
PM: Uppföljning av bildandet av Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd
Skrivelse av Torun Boucher och Rashid Mohammed (båda V)
KS 2021/909

Beslut
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning 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
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av
bildandet av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. 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: Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU
2021:54)
Remiss från Justitiedepartementet
Remisstid den 4 november 2021
KS 2021/945

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i denna
promemoria.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i promemorian.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Ändrade regler i
medborgarskapslagen (SOU 2021:54). 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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§7
Ett stadsövergripande program mot rasism
Motion av Madeleine Kaharascho Frid och Lisa Palm (båda
Fi)
KS 2021/433

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.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Ett stadsövergripande
program mot rasism. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i
ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarrådet Boucher (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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§9
Särskilda markanvisningar för Byggemenskaper
Motion av Peter Wallmark (SD)
KS 2021/335

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses bevarad 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 Särskilda
markanvisningar för Byggemenskaper. Borgarrådet Larsson
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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§ 10
PM: Anmälan om svar på remiss av Inbjudan till samråd
för Sollentunas översiktsplan
Remiss från Sollentuna kommun
KS 2021/829

Beslut
Anmälan om svar av remiss godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan om svar på
remiss av Inbjudan till samråd för Sollentunas översiktsplan.
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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§ 11
Alternativa planförslag i viktiga stadsbyggnadsprojekt
Motion av Peter Wallmark (SD)
KS 2021/330

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 Alternativa planförslag i
viktiga stadsbyggnadsprojekt. Borgarrådet Larsson 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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§ 14
En stadsövergripande strategi samt framtagande av en
konceptbyggnad för parklekar
Motion av Clara Lindblom (V)
KS 2021/217

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
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om En stadsövergripande
strategi samt framtagande av en konceptbyggnad för parklekar.
Borgarråden Wedin och Naddebo redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Valeskog (S) och Boucher (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
Staden bör garantera att det finns arbetskläder till all
förskolepersonal
Motion av Lisa Palm (Fi)
KS 2021/165

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.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet 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 Staden bör garantera att
det finns arbetskläder till all förskolepersonal.
Borgarrådet Smedberg-Palmqvist redovisar ärendet i ett utlåtande.
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.
Borgarråden Boucher (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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§ 17
En ny policy för modersmålsundervisningen i Stockholm
stad
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD)
KS 2021/329

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen avslås 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 En ny policy för
modersmålsundervisningen i Stockholm stad.
Borgarrådet Smedberg-Palmqvist 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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§ 18
PM: Utökad Coronadispens för stadens anställda
Skrivelse av Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V)
KS 2020/1740

Beslut
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
promemorian.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Utökad Coronadispens
för stadens anställda. Borgarrådet Helldén 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
Reinvesteringsprogram 2022 – 2026, offentlig belysning
anläggningsbyten
Genomförandebeslut
Framställan från trafiknämnden
KS 2021/905

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Trafiknämnden medges rätt att genomföra
Reinvesteringsprogram för offentlig belysning
anläggningsbyten 2022-2026 till en investeringsutgift om
300,0 mnkr.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Reinvesteringsprogram
2022 – 2026, offentlig belysning anläggningsbyten. Borgarrådet
Helldén 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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§ 20
Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar
2022-2026
Genomförandebeslut
Framställan från trafiknämnden
KS 2021/796

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Trafiknämnden medges rätt att genomföra
Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 20222026 till en investeringsutgift om 167,0 mnkr.
2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Reinvesteringsprogram
för trafiksignalanläggningar 2022-2026. Borgarrådet Helldén
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
Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av
trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga
Allé
Genomförandebeslut
Framställan från trafiknämnden
KS 2021/1101

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Trafiknämnden medges rätt att genomföra utbyggnad av
pendlingsstråk samt trygghets- och trafiksäkerhetsåtgärder
utmed Västberga allé till en investeringsutgift om 70,0 mnkr
och en investeringsinkomst om 30,0 mnkr.
2. Utgifterna för 2021 ska inrymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2022.
Reservationer
Peter Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag till beslut som redovisas i utlåtandet.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ersättaryttrande
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Utbyggnad av
pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och
trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé. Borgarrådet Helldén
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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§ 22
Rekommendation om att anta Överenskommelse om
samverkan inom patientnämndsverksamhet
Rekommendation från Storsthlm
KS 2021/372

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet antas i enlighet med bilaga 3 till
utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Rekommendation om att
anta Överenskommelse om samverkan inom
patientnämndsverksamhet. Borgarrådet Jönsson 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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§ 24
Ursprungsmärk kommunens matsedlar
Motion av Linnéa Vinge (SD)
KS 2020/1311

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadens utlåtande.
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 Ursprungsmärk
kommunens matsedlar. Borgarrådet Luhr 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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 17
Sida 30 (35)
2021-10-27

§ 25
Öka stadens energieffektiviseringar
Motion av Emilia Bjuggren (S)
KS 2019/1840

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
Lisa Palm (Fi) hänvisar till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag till beslut.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Öka stadens
energieffektiviseringar. Borgarrådet Luhr redovisar ärendet i ett
utlåtande.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Valeskog (S) och Boucher (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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§ 26
PM: Kartläggning av biologisk mångfald — Krav och
vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt
kompletterande inventeringar och förstudier
Remiss från Svenska Institutet för Standarder (SIS)
Remisstid den 5 november 2021
KS 2021/1036

Beslut
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Kartläggning av
biologisk mångfald — Krav och vägledning för
naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande inventeringar
och förstudier. 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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§ 27
Valärenden i kommunfullmäktige
Avsägelser
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 om avsägelser.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 28
Valärenden i kommunstyrelsen
Avsägelser och namnförslag
KS 2021/47

Beslut
Vakanser bordläggs.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett valärende om avsägelser och
namnförslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 29
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 20
oktober 2021
KS 2021/7

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Kommunstyrelsens promemoria av den 20 oktober 2021 om
remitteringar behandlas.
Motion av Emilia Bjuggren, Maria-Elsa Salvo och Anders
Göransson (alla S) om utvecklingen av Järva
Dnr KS 2021/1278
Motionen remitteras till: SDN Rinkeby-Kista, SDN Spånga-Tensta,
Exploateringsnämnden
för yttrande senast (fys) 2021-02-28
SLK fys 2021-02-14
Tillägg: Utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, Stadshus AB (AB
Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem,
SISAB), Region Stockholm, Rinkeby Folkets Hus, Folkets
Husby, Byggnadsfirman Erik Wallin, HSB Bostad, Primula
Byggnads, SKB, Byggvesta, Hyresgästföreningen, Polisen
Region Stockholm, Järfälla kommun, Sundbybergs stad, Solna
stad, Sollentuna kommun
Rotel I
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§ 30
Anmälan av nya skrivelser
Jan Valeskog m.fl. (S) har inkommit med en skrivelse:
 Ingen elev ska nekas särskilt stöd på grund av otillräcklig
budget
Skrivelsen överlämnas till ansvarig rotel för beredning.
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