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§ 17
Remittering av motioner väckta till och med
den 11 juni 2014
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna
enligt nedan med tillägget att motion 2014:9 också
remitteras till Finska föreningen i Stockholm.
Ärendet

Motion

Rotel Föredragande borgarrådets förslag

Motion (2014:7) av Ulf
Fridebäck (FP) om en central
plats uppkallad efter Yngve
Larsson
Dnr 312-754/2014

III

SbN, SDN Norrmalm för
yttrande senast (fys) 2014-1031
SLK 2014-11-14

Motion (2014:9) av AnnMargarethe Livh (V) om
stadens skyldighet att leva
upp till rättigheterna som
gäller i finskt
förvaltningsområde
Dnr 337-756/2014

I

SDN Hässelby-Vällingby,
Norrmalm, Farsta, SoN, ÄN,
fys 2014-09-30
SLK fys 2014-10-14

§ 18
Uppföljning av budget 2014 – Tertialrapport 1 per den
30 april 2014 med helårsprognos
Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2013
Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2013
Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013
Upphandling Treasury Management Solution m.m.
Dnr 113-717/2014, 326-242/2014,
326-211/2014, 325-497/2014, 125-1667/2013
Beslut

Ärendet ska avgöras idag.
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Kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Tertialrapport 1 för år 2014 för Stockholms stad godkänns.
2. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader med 104,7 mnkr. Finansiering sker ur
Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande
för oförutsedda behov i 2014 års budget enligt bilaga 1 till
promemorian.
3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
investeringsutgifter med 9,9 mnkr. Finansiering sker ur
Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande
för oförutsedda investeringsutgifter i 2014 års budget
enligt bilaga 1 till promemorian.
4. Nämnderna medges budgetjustering för ökade
nettokostnader med 7,8 mnkr. Finansiering sker genom att
omdisponera för ändamålet avsatta medel under
kommunstyrelsen m.m. i 2014 års budget enligt bilaga 1
till promemorian.
5. Nämnderna medges stimulansbidrag med 24,8 mnkr för
inkomna ansökningar för utbyggnad av förskolelokaler,
under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar
för stimulansbidrag uppfylls. Beslut om beviljade
stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler gäller
tidsbegränsat till och med 2015. Finansiering sker genom
disposition av i tidigare bokslut avsatta medel.
6. Äldrenämnden beviljas totalt 51,3 mnkr för projekt inom
digital förnyelse. Finansiering sker genom disposition av
de i eget kapital särskilt reserverade medlen för
verksamhetsutveckling med it.
7. Kommunstyrelsen m.m. medges 3,1 miljoner kronor för
utbetalning till Stiftelsen Barnens Dag för täckande av
kvarvarande historiskt ackumulerat underskott.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i
2014 års budget.
8. Trafik- och renhållningsnämnden medges 2,7 miljoner
kronor för satsningen på Pilotplats Cykel. Finansiering sker
ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens
förfogande för oförutsedda behov i 2014 års budget.
9. Kulturnämnden medges 2,0 miljoner kronor för att stärka
värdegrundsarbetet i staden. Finansiering sker ur Central
medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för
oförutsedda behov i 2014 års budget.
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10. Kommunstyrelsen medges 7,8 miljoner kronor för de nio
ansökningar för ytterstadsarbete som inkommit att
utbetalas till stadsdelsnämnderna Hägersten–Liljeholmen,
Rinkeby–Kista, Hässelby–Vällingby och Enskede-ÅrstaVantör samt utbildningsnämnden och kulturnämnden.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 2. Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov i
2014 års budget.
11. Kulturnämnden medges öka sina investeringsutgifter med
25,0 miljoner kronor för kronologisk basutställning om
Stockholm och stockholmarna på stadsmuseet.
Finansiering sker ur Central medelsreserv: 4. Till
kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda
investeringsutgifter i 2014 års budget.
12. Nämndernas budgetar justeras för ökade kostnader och
intäkter med 573,5 mnkr för redovisade
omslutningsförändringar enligt bilaga 1 och 2 till
promemorian.
13. Förändring av resultatenheter godkänns med hänvisning till
vad som sägs i promemorian.
14. Förändring av målvärden för indikatorer i
kommunfullmäktiges budget för 2014 fastställs enligt
bilaga 3 till promemorian.
15. Nämnderna uppmanas och stadens bolag anmodas, genom
Stockholms Stadshus AB, att justera och komplettera sina
indikatorer och målvärden enligt vad som sägs i
promemorian och bilagorna 3 och 4 till promemorian.
16. Stadsdirektören ska teckna nytt femårsavtal med STIM
med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
17. Stadsdirektören får i upphandlingen Treasury Management
Solution (dnr 125-1667/2013), besluta om tilldelning av
kontrakt och tecknande av avtal med vald leverantör i
enlighet med i förfrågningsunderlaget angivna villkor.
Delegationen innefattar även rätt att besluta om eventuella
förlängningar, uppsägning, hävning, förändringar,
kompletteringar och/eller tillägg till avtalet utifrån
affärsmässiga grunder.
18. Stadsdirektören ska genomföra upphandling för att ersätta
det lokaladministrativa systemet LOIS med hänvisning till
vad som sägs i promemorian.
19. Stadens medlemskap i organisationen Mayors for peace
upphävs med hänvisning till vad som sägs i promemorian.
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20. Trafik- och renhållningsnämnden uppdras att under året
uppföra 1000 stöldsäkra cykelparkeringar i innerstaden där
det finns dokumenterad brist.
21. Stadsdelsnämnderna uppmanas att införa Äldres behov i
Centrum (ÄBIC) med hänvisning till vad som sägs i
promemorian.
22. Äldrenämndens hemställan om att staden ska ansöka om
att bli partner i KIC Innolife godkänns med hänvisning till
vad som sägs i promemorian.
23. Funktionshinderombudsmannens (FO) årsrapport 2013,
dnr 326-242/2014, bilaga 6 till promemorian godkänns.
24. Funktionshindersinspektörernas årsrapport 2013,
dnr 326-211/2014, bilaga 7 till promemorian godkänns.
25. Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2013,
dnr 325-497/2014, bilaga 8 till promemorian godkänns.
Reservationer i delen om återremiss

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet att avgöra ärendet idag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna förslaget.
Särskilda uttalanden

Stefan Nilsson m.fl. (MP) hänvisar till Miljöpartiets särskilda
uttalande i borgarrådsberedningen som redovisas i promemorian.
Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Uppföljning av
budget 2014 – Tertialrapport 1 per den 30 april 2014 med
helårsprognos m.m. Borgarrådet Nordin (M) redovisar ärendet i
promemoria 2014:106.
Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
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Karin Wanngård (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt
Socialdemokraternas förslag som redovisas i promemorian vilket
innebär återremiss.
Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar
enligt Vänsterpartiets förslag som redovisas i promemorian.
Beslutsordning

Ordföranden ställer först förslaget att avgöra ärendet idag mot
förslaget att avgöra ärendet senare vilket innebär återremiss.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter övriga förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.
§ 19
Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för
direktupphandling
Dnr 125-845/2014
Beslut

1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för
direktupphandling i enlighet med bilaga till promemorian
godkänns och träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Tidigare beslutade riktlinjer för direktupphandling, dnr
125-200/2011, upphör att gälla per den 30 juni 2014.
Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Revidering av
stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling. Borgarrådet
Nordin (M) redovisar ärendet i promemoria 2014:107.
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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