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§1
Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering
Förste vice ordförande Karin Wanngård (S) och andre vice
ordföranden Jan Jönsson (L) justerar dagens protokoll tillsammans
med Joakim Larsson (M). Justering sker den 8 december 2021.
Omedelbar justering gäller där det framgår av underlaget.
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§2
Rapport över inkomna ärenden
4 november - 17 november 2021
Beslut
Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under
tiden 4 november - 17 november 2021 anmäls.
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§3
Avtal om markutnyttjande och drift och underhåll mellan
staden och Stockholms Hamn AB
Hemställan från exploateringsnämnden, trafiknämnden och
Stockholms Hamn AB
KS 2021/867

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Markavtal mellan exploateringsnämnden och Stockholms
Hamn AB godkänns i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet.
Exploateringsnämnden medges rätt att teckna avtalet.
Avtalet ska gälla i 10 år fr.o.m. den 1 januari 2022.
2. Drift- och underhållsavtal mellan trafiknämnden och
Stockholms Hamn AB godkänns i enlighet med bilaga 2 till
utlåtandet. Trafiknämnden medges rätt att teckna avtalet.
Avtalet ska gälla i 10 år fr.o.m. den 1 januari 2022.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms
Hamn AB i uppdrag att teckna föreliggande förslag till
markavtal (bilaga 1 till utlåtandet) och drift- och
underhållsavtal (bilaga 2 till utlåtandet). Avtalen ska gälla i
10 år fr.o.m. den 1 januari 2022.
4. Nämndernas ekonomiska konsekvenser till följd av
föreliggande avtalsförslag hanteras i samband med
Avstämning av mål och budget för 2022.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Avtal om
markutnyttjande och drift och underhåll mellan staden och
Stockholms Hamn 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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§4
PM: Anmälan om svar på remiss av Inbjudan till samråd
avseende planerad kraftledning mellan Sånga och
skarvpunkt Lövstafjärden
Remiss från Vattenfall Eldistribution AB
KS 2021/1030

Beslut
Anmälan om svar på remissen godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan om svar på
remiss av Inbjudan till samråd avseende planerad kraftledning
mellan Sånga och skarvpunkt Lövstafjärden. Borgarrådet König
Jerlmyr redovisar ärendet i en promemoria.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 20
Sida 7 (38)
2021-12-01

§5
PM: Anmälan om svar på remiss av Regional
oljeskyddsplan för Stockholms län
Remiss från Länsstyrelsen Stockholm
KS 2021/1229

Beslut
Anmälan om svar på remissen godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan om svar på
remiss av Regional oljeskyddsplan för Stockholms län.
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
Markanvisning för kontor inom fastigheten Norrmalm
4:41 på Norrmalm till Stenhöga Utveckling 3 AB
Inriktningsbeslut
Framställan från exploateringsnämnden
KS 2021/1258

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Inriktningen för exploatering inom fastigheten Norrmalm
4:41 godkänns.
2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planera
förutsättningarna för exploatering inom fastigheten
Norrmalm 4:41 till en investeringsutgift upp till 67 mnkr,
som underlag för ett kommande genomförandebeslut.
3. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2023.
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 Markanvisning för
kontor inom fastigheten Norrmalm 4:41 på Norrmalm till Stenhöga
Utveckling 3 AB. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i ett
utlåtande.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) 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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§7
Bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved,
projekt Bjurbäcken
Reviderat genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2021/1092

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra
exploatering inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved,
projekt Bjurbäcken, till en investeringsutgift om 102,1 mnkr,
investeringsinkomst om 12,9 mnkr samt en
försäljningsinkomst om 86,5 mnkr.
2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom
exploateringsnämndens investeringsbudget. Utgifterna för
kommande år behandlas i budget för 2023.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Bostäder inom del av
fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved, projekt Bjurbäcken. 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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§8
Tillgängliggör stadens parkplaner
Motion av Anders Göransson (S)
KS 2021/822

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 Tillgängliggör stadens
parkplaner. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet i ett
utlåtande.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Wanngård (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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§9
Skola och bostäder inom fastigheterna Packrummet 9-12
samt del av Årsta 1:1 i Liljeholmen – projekt Packrummet
Reviderat genomförandebeslut och tilläggsavtal till
överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark
m.m.
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2021/1254

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra
exploatering inom fastigheterna Packrummet 9-12 samt del
av Årsta 1:1 i Liljeholmen, projekt Packrummet, till en
investeringsutgift om 526,9 mnkr, investeringsinkomst om
54 mnkr samt en försäljningsinkomst om 1 665 mnkr.
2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2023.
3. Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med
överlåtelse av mark inom Packrummet 9-12 samt del av
Årsta 1:1 i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet godkänns.
4. Exploateringsnämnden medges rätt att, om bostäder ska
upplåtas som ägarlägenheter, teckna eventuellt
tillkommande avtal för att reglera övertagande av
förpliktelser i gällande överenskommelse om exploatering.
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 Skola och bostäder inom
fastigheterna Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 i Liljeholmen
– projekt Packrummet. Borgarrådet König Jerlmyr redovisar ärendet
i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.
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Borgarråden Wanngård (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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§ 10
Projekt Hagastaden
Reviderat genomförandebeslut
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2021/1095

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra projekt
Hagastaden till en investeringsutgift om 10 436 mnkr,
investeringsinkomst om 1 023 mnkr samt en
försäljningsinkomst om 12 630 mnkr.
2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2023.
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 Projekt Hagastaden.
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
Överenskommelse om exploatering med försäljning för
värmeverk m.m. inom fastigheten Tippen 1 i stadsdelen
Högdalen med Stockholm Exergi AB, med tomträtt för
matavfallsanläggning m.m. inom
Tippen 4 med Stockholm Avfall AB
Tilläggsmarkanvisning för återvinningsverksamhet m.m.
inom Tippen 2 till Stockholm Avfall AB med tomträtt för
matavfallsanläggning m.m. inom Tippen 4 med
Stockholm Avfall AB
Hemställan från exploateringsnämnden
Genomförandebeslut
KS 2021/1362

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra
exploateringen inom Tippen 1, 2, 3, 4, Gubbängen 1:1 och
Örby 4:1 till investeringsutgifter om 69,2 mnkr,
investeringsinkomster om 21 mnkr samt försäljning av mark
inom Tippen 2, 4, Gubbängen 1:1 och Örby 4:1 med en
försäljningsinkomst om cirka 25 mnkr.
2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2023.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Överenskommelse om
exploatering med försäljning för värmeverk m.m. inom fastigheten
Tippen 1 i stadsdelen Högdalen med Stockholm Exergi AB, med
tomträtt för matavfallsanläggning m.m. inom Tippen 4 med
Stockholm Avfall AB. Tilläggsmarkanvisning för
återvinningsverksamhet m.m. inom Tippen 2 till Stockholm Avfall
AB med tomträtt för matavfallsanläggning m.m. inom Tippen 4
med Stockholm Avfall 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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§ 12
Loudden och del av Frihamnen, genomförandeavtal för
återtagande av arrenden med Stockholms Hamn AB och
genomförandebeslut för inlösen av byggnader,
övertagande av anläggningar samt marksanering
Hemställan från exploateringsnämnden
KS 2021/1364

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Genomförandeavtalen för Loudden och del av Frihamnen
godkänns.
2. Genomförandebeslut för nettoutgifter om 159 mnkr för
inlösen av byggnader, övertagande av anläggningar samt
marksanering inom investeringsprojekt Loudden godkänns.
3. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i
budget för 2023.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Loudden och del av
Frihamnen, genomförandeavtal för återtagande av arrenden med
Stockholms Hamn AB och genomförandebeslut för inlösen av
byggnader, övertagande av anläggningar samt marksanering.
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
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 2017/001912
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 och
lägesredovisning avseende Senseable Stockholm Lab, dnr
KS 2021/1197
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, dnr
KS 2020/1299
KS 2021/1045

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 för Stockholms stad
godkänns.
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2. Redovisade avsättningar om 1 290,7 mnkr godkänns.
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, dnr KS 2020/990, 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, dnr
KS 2021/1111, 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
2017/001912, 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

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 20
Sida 18 (38)
2021-12-01

medges finansiering om 15 mnkr och sker genom
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.

Kommunstyrelsen

Protokoll nr 20
Sida 19 (38)
2021-12-01

22. Avgift för Stockholms stads ateljékö godkänns, dnr KS
2021/755, i enlighet med vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
23. Avtal mellan KTH och Staden, tilläggsavtal avseende
Senseable Stockholm Lab per 14 september 2021, dnr KS
2021/1197, godkänns enligt bilaga 8 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
24. Lägesredovisning av Senseable Stockholm Lab, mars
2019—september 2021, dnr KS 2021/1197, 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, dnr
KS 2020/1299, 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 beslut i ärendet Allmänhetens insyn avseende
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och
meddelarskydd (dnr 104-2088/2016) upphör att gälla.
29. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut
den 8 november 2021, § 14.
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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Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet den 27 oktober 2021 (§ 3)
och kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet den 8 november
2021 (§ 14). Av 12 kap. 2 § kommunallagen följer att revisorerna
ska bedöma om resultaten i tertialrapport 2 är förenliga med de mål
som fullmäktige har beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska
lämnas till fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten. Av
förbiseende behandlades ärendet i kommunfullmäktige utan
revisorernas skriftliga bedömning. Då revisorernas rapport nu
föreligger bör kommunfullmäktige behandla ärendet på nytt. De
beslut som kommunstyrelsen den 27 oktober 2021 fattade för egen
del i ärendet tas inte om.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) 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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§ 14
PM: Stockholms stads fortsatta medlemskap i C40
KS 2021/1506

Beslut
1. Stockholms stad ansöker om fortsatt medlemskap i C40 som
Innovator City.
2. Finansborgarrådet undertecknar intentionsbrev till C40 om
att fortsatt vara medlem.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Stockholms stads
fortsatta medlemskap i C40. 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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§ 15
Dam-EM i fotboll 2025 - stadens medverkan i förstudie
inför en eventuell ansökan från de nordiska
fotbollsförbunden
KS 2021/1327

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Kommunstyrelsen ska ingå intentionsavtal med Svenska
Fotbollförbundet genom vilket staden förbinder sig att aktivt
delta, som en av flera tilltänkta värdstäder, i förstudien som
granskar förutsättningar för en eventuell nordisk ansökan
om europamästerskapet i fotboll för damer år 2025.
2. Kommunstyrelsen ska teckna erforderligt avtal med Solna
stad för samverkan i förstudien.
3. Stockholm Stadshus AB uppmanas att ge Stockholm
Business Region AB i uppdrag att i samverkan med
idrottsnämnden medverka till fotbollförbundets förstudie.
4. En preliminär uppskattning av stadens totala ekonomiska
insats vid ett eventuellt nordiskt mästerskap beräknas till
cirka 30-40 mnkr med fördelning över åren 2023-2025 och
ska behandlas i kommunfullmäktiges budget för respektive
år.
5. Kostnaden för arbetet under år 2022 beräknas till 2,5 mnkr
och ska finansieras ur Central medelsreserv 2: Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i
kommunfullmäktiges budget för 2022.
6. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.
Stadsdirektören ges i uppdrag att ingå intentionsavtal om
förstudie med Svenska Fotbollförbundet samt ingå
erforderligt avtal med Solna stad.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Dam-EM i fotboll 2025
- stadens medverkan i förstudie inför en eventuell ansökan från de
nordiska fotbollsförbunden. Borgarråden König Jerlmyr och
Ernlund redovisar ärendet i ett utlåtande.
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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
Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad
2022-2025
KS 2020/1033

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025, bilaga 2 till
utlåtandet, godkänns.
2. Samtliga i handlingsplanen angivna nämnder ska inarbeta
Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025 i sin
verksamhetsplanering.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge i handlingsplanen
utpekade bolagsstyrelser i uppdrag att inarbeta
Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025 i sin
verksamhetsplanering.
4. Uppföljning av Handlingsplan för klimatanpassning 20222025 ska ske inom ramen för det integrerade systemet för
ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet
(ILS).
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna hänvisar till
Socialdemokraternas särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
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 Handlingsplan för
klimatanpassning av Stockholms stad 2022-2025. 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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§ 17
Utöka antalet båtplatser i Stockholm
Motion av Peter Wallmark (SD)
KS 2021/626

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 Utöka antalet båtplatser
i Stockholm. Borgarrådet Larsson redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) 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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§ 19
Detaljplan för Täbylundsvägen, del av Nälsta 5:2 m.fl. i
stadsdelen Nälsta (ca 86 bostäder), DP 2015-13680-54
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2020/1687

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Detaljplan för Täbylundsvägen, del av Nälsta 5:2 m.fl. i
stadsdelen Nälsta, DP 2015-13680-54, antas.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Detaljplan för
Täbylundsvägen, del av Nälsta 5:2 m.fl. i stadsdelen Nälsta (ca 86
bostäder), DP 2015-13680-54. Borgarrådet Larsson redovisar
ärendet i ett utlåtande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 20
Detaljplan för del av kvarteret Tippen m.m. inom
stadsdelarna Högdalen och Fagersjö (avfalls- och
återvinningsverksamhet, gasanläggning, park, natur) DP
2015-19270-54
Framställan från stadsbyggnadsnämnden
KS 2021/1314

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Detaljplan för del av kvarteret Tippen m.m. inom
stadsdelarna Högdalen och Fagersjö, (avfalls- och
återvinningsverksamhet, gasanläggning, park, natur) DP
2015-19270-54, antas.
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 Detaljplan för del av
kvarteret Tippen m.m. inom stadsdelarna Högdalen och Fagersjö
(avfalls- och återvinningsverksamhet, gasanläggning, park, natur)
DP 2015-19270-54. Borgarrådet Larsson redovisar ärendet i ett
utlåtande.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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§ 21
PM: Anmälan om svar på remiss av Förslag till
föreskrifter om nationella prov i grundskolan,
sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan läsåret
2022/2023 samt inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning
Remiss från Skolverket
KS 2021/1182

Beslut
Anmälan om svar på remiss godkänns.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Anmälan om svar på
remiss av Förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan,
sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan läsåret 2022/2023 samt
inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal
vuxenutbildning. 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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§ 22
Ta bort avgiften från fritidsklubbarna
Motion av Karin Lekberg (S)
KS 2021/525

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.
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 Ta bort avgiften från
fritidsklubbarna. Borgarrådet Smedberg-Palmqvist redovisar
ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) 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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§ 23
Västerbron - breddning av gång- och cykelbanor
Framställan från trafiknämnden
Genomförandebeslut
KS 2021/1281

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Trafiknämnden medges rätt att genomföra breddning av
gång- och cykelbanor på Västerbron till en investeringsutgift
om 68,0 mnkr.
2. Utgifterna ska rymmas inom nämndens investeringsbudget.
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 Västerbron - breddning
av gång- och cykelbanor. Borgarrådet Helldén redovisar ärendet i
ett utlåtande.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) 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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§ 24
Öppna upp stadens idrottsanläggningar på jul-, sportoch påsklovet för barn samt ungdomar i samarbete med
stadens idrottsföreningar
Motion av Peter Wallmark (SD)
KS 2020/1122

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 Öppna upp stadens
idrottsanläggningar på jul-, sport- och påsklovet för barn samt
ungdomar i samarbete med stadens idrottsföreningar.
Borgarrådet Ernlund redovisar ärendet i ett utlåtande.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) 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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§ 25
Nolltaxa under hela året för föreningars barn- och
ungdomsverksamhet i stadens anläggningar
Hemställan från idrottsnämnden
KS 2021/1339

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
Nolltaxa införs att gälla året runt för föreningars barn- och
ungdomsverksamhet i stadens anläggningar, enligt bilaga 2
till utlåtandet, från och med 1 januari 2022.
Särskilda uttalanden
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet hänvisar till Vänsterpartiets
särskilda uttalande som redovisas i utlåtandet.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Nolltaxa under hela året
för föreningars barn- och ungdomsverksamhet i stadens
anläggningar. Borgarrådet Ernlund 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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§ 26
Elektrifiering av hemtjänsten
Motion av Clara Lindblom m.fl. (alla V)
KS 2021/306

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 Elektrifiering av
hemtjänsten. Borgarrådet Slottner redovisar ärendet i en ett
utlåtande.
Förslag till beslut
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut.
Borgarråden Wanngård (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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§ 27
Ny mandatperiod: val av ledamöter och ersättare i
nämnder, val av ledamöter, suppleanter och revisorer i
bolag och stiftelser
KS 2021/1491

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Val förrättas för att utse ny person till uppdrag enligt
valberedningens förslag, bilaga till valärendet.
2. Inkallelseordning för ersättare vid ordinarie ledamöters
frånvaro bestäms enligt förslag i valärendet.
3. Vakanser bordläggs.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.
Ärendet överlämnas till valberedningen.
Ärendet
Kommunstyrelsen behandlar ett valärende om Ny mandatperiod:
val av ledamöter och ersättare i nämnder, val av ledamöter,
suppleanter och revisorer i bolag och stiftelser.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som
godkänns.
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§ 28
Valärenden i kommunstyrelsen
Avsägelser och fyllnadsval
KS 2021/47

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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§ 29
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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§ 30
Stockholms stads regler om arvoden m.m. för
kommunala förtroendeuppdrag, anmälan av arvoden år
2022 (att gälla från och med 2022-01-01)
KS 2021/1484

Beslut
Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala
förtroendeuppdrag, anmälan av arvoden år 2022 (att gälla
från och med 2022-01-01) anmäls.
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§ 31
PM: Remittering av motioner väckta till och med den 24
november 2021
KS 2021/7

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan.
Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna enligt
nedan.
Motion av Joakim Hedelin m.fl. (-) om centraliserade prov i
grundskolan årskurs 9 och gymnasieskolan
Dnr KS 2021/1469
Motionen remitteras till: Utbildningsnämnden
för yttrande senast (fys) 2021-03-01
SLK fys 2021-03-15
Rotel IV
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