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§ 19
Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) nyproduktion
av skola på fastigheten Brandstegen 1 (Utl. 2017:7)
Genomförandebeslut
Dnr 112-1659/2016
Beslut

Genomförande av nyproduktion av skola på fastigheten
Brandstegen 1, till en total investeringsutgift om 419 mnkr,
godkänns.
Ärendet

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2017:7 behandlas. Utlåtandet
gäller Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) nyproduktion
av skola på fastigheten Brandstegen 1.
I debatten yttrar sig borgarrådet Burell, Markus Nordström,
Cecilia Obermüller, Björn Ljung och Erik Slottner.
Förslag till beslut

Borgarrådet Burell (S), Markus Nordström (M) och Björn Ljung
(L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det
är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 20
Ändringar av allmänna lokala ordningsföreskrifter
(Utl. 2016:211)
Förslag från kyrkogårdsnämnden
Upphävande av kyrkogårdsnämndens beslut 2004-11-02:7
Dnr 2004-1064/04 (s.k. reglemente)
Dnr 105-182/2015
Beslut

1. Ändringar i Kommunal författningssamling för Stockholm
(Kfs) 2015:24 ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms kommun” som föreslås i bilaga 1 till
utlåtandet godkänns.
2. Ändringarna omfattar alla allmänna begravningsplatser och
kyrkogårdar i Stockholms stad, inklusive
Galärvarvskyrkogården, samt även dem som förvaltas av
Svenska kyrkan på uppdrag av Stockholms
kyrkogårdsnämnd, enligt bilaga 2 till utlåtandet.
3. Förbud för medtagande av hund på stadens allmänna
begravningsplatser och kyrkogårdar upphävs. Hundägare
är skyldiga att plocka upp förorening efter hunden.
4. Införande av förbud mot alkoholförtäring på stadens
kyrkogårdar och begravningsplatser godkänns, enligt
bilaga 2 till utlåtandet.
5. Införande av förbud att använda kyrkogårdar och
begravningsplatser för ambulerande försäljning och annan
försäljningsverksamhet godkänns, enligt bilaga 2 till
utlåtandet.
6. Beslutet anmäls till länsstyrelsen.
7. Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens
anslagstavla tillkännages att protokoll för de beslutade
föreskrifterna har justerats.
8. Beslutet gäller från kungörandet.
Ärendet

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2016:211 behandlas. Utlåtandet
gäller ändringar av allmänna lokala ordningsföreskrifter.
I ärendet yttrar sig borgarrådet Helldén.
Förslag till beslut

Borgarrådet Helldén (MP) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

