Kommunfullmäktige
protokoll nr 14
Sida 2 (29)
2014-12-08

§1
Anmälda skrivelser
Inga skrivelser har kommit in till kommunfullmäktige.

§2
Närvaro
Närvaro antecknas enligt----------------------------------bilaga 1.

§3
Justering
Beslut

Förste vice ordföranden Margareta Björk (M) och andre vice
ordföranden Mats Berglund (MP) justerar dagens protokoll
tillsammans med ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach
(S). Justering sker den 18 december 2014.

§4
Förslag till budget 2015 för Stockholms stad och
inriktning för 2016-2017 samt ägardirektiv 2015-2017
för koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. beslut,
(se även bilaga med uppgift om delbeslut)
Dnr 111-459/2014
Beslut

1. Överläggningen får inledningsvis röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd
för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvaltning
m.m.
2. Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden behandlas var
för sig.
3. Besluten anses preliminära till dess att budgeten är behandlad i sin helhet.
4. Ordförandens förslag till propositionsordning godkänns
dels inledningsvis, dels vid behandlingen av respektive
block/rubrik.
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Ärendet

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens utlåtande med
förslag till budget 2015 för Stockholms stad och inriktning för
2016 och 2017 samt ägardirektiv 2015-2017 för koncernen
Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2015
för Stockholms stad, klotterpolicy och instruktion för kommunstyrelsens stadsmiljöråd.
I debatten yttrar sig borgarråden Wanngård, König Jerlmyr,
Helldén, Livh och Edholm, Maria Danielsson, Per Ankersjö,
Sissela Nordling Blanco och Erik Slottner.
Förslag till beslut

Borgarråden Wanngård (S), Helldén (MP), Livh (V) och Sissela
Nordling Blanco (Fi) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag med vissa justeringar som redovisas i beslutsordningen under respektive budgettitel.
Borgarrådet König Jerlmyr (M) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt Moderaternas förslag till budget.
Borgarrådet Edholm (FP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Folkpartiets förslag till budget.
Per Ankersjö (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Centerpartiets förslag till budget.
Erik Slottner (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Kristdemokraternas förslag till budget.
Maria Danielsson (SD) reserverar sig mot förslaget till budget.
Beslutsordning

Under varje block finns kommunstyrelsens förslag till budget och
ett förslag till budget från respektive Moderaterna, Folkpartiet,
Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dessutom reserverar sig
Sverigedemokraterna.
Därutöver har partierna begärt att ett antal yrkanden ur deras
budgetförslag ställs under särskild proposition.
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Ordföranden frågar om fullmäktige godkänner följande
beslutsordning.
Först ställs de yrkanden som begärts under särskild proposition
mot majoritetens förslag som innebär avslag med hänvisning till
budgetförslaget. Därefter ställs kommunstyrelsens förslag till
budget mot partiernas budgetförslag i övrigt.
RI Finansroteln
Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholms
Hamn AB, AB Stokab, Stockholm Business Region AB,
S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:t
Erik Markutveckling AB, Mässfastigheter i Stockholm
AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Storstockholms brandförsvar, Stadsdelsnämnderna: Övergripande
Punkt 22, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Beslut

Behandlingen av avsnittet bordläggs.
Ärendet

I debatten yttrar sig Björn Ljung, Salar Rashid, borgarrådet Livh,
Ann-Katrin Åslund, borgarråden Lindblom, Helldén och
Wanngård, Patrik Silverudd, Jan Valeskog, Ulla Hamilton,
Martin Hansson, Martin Westmont, Cecilia Obermüller, borgarrådet Larsson, Rikard Warlenius, Stefan Hansson, Erik Slottner,
Jonas Nilsson, Anders Göransson, Lars Jilmstad och borgarrådet
König Jerlmyr.
RI Finansroteln
RII Stadsbyggnads- och kulturroteln
RIII Arbetsmarknads- och idrottsroteln
Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Punkt 7, 8, 15, 32
Beslut

Behandlingen av avsnittet bordläggs.
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Ärendet

I debatten yttrar sig borgarråden Mogert och Larsson, Elin
Olsson, Sebastian Wiklund, Madeleine Sjöstedt, Martin
Westmont, Per Ankersjö, Gita Nabavi, Erik Slottner, Jan
Valeskog, borgarrådet Lindblom, Björn Ljung, Suleiman Said,
Ewa Larsson, Magnus Nilsson, Cecilia Obermüller, Henrik
Sjölander, Rikard Warlenius och Jonas Nilsson.
RV Miljöroteln
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB,
Avfallsnämnden, Servicenämnden
Punkt 12, 27, 6, 13

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Punkt 12
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarrådet Luhr, Lars Jilmstad, Jan
Valeskog, Rikard Warlenius, Frida Johansson Metso, Maria
Danielsson, Per Ankersjö, Gita Nabavi, Mikael Valier, Jonas
Nilsson, Mervi Mäkinen Andersson, Joar Forsell, Lars Svärd,
Mathias Tofvesson, Ellinor Rindevall, Maria Antonsson, Tobias
Johansson och Ulla Hamilton.
Förslag till beslut under särskild proposition

Lars Jilmstad (M), Frida Johansson Metso (FP), Per Ankersjö (C)
och Mikael Valier (KD) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska, i samverkan med stadens fastighetsförvaltande nämnder
och bolag samt trafiknämnden, utveckla en plan för och förbereda
en kraftfull utbyggnad av laddinfrastruktur om 2 000 laddstolpar
som kan påbörjas 2015.
Frida Johansson Metso (FP) föreslår att Stockholm stads målsättning för energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar är att den ska minska med tio procent till 2018 jämfört
med 2011.
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Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att förslagen avslås.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i övrigt mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Stockholm Vatten AB
Punkt 27
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Avfallsnämnden
Punkt 6
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Servicenämnden
Punkt 13
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Maria Danielsson (SD) föreslår att servicenämnden ska säkerställa att samma krav gäller avseende djurhållning och miljö på
den mat som staden upphandlar från utländska leverantörer, som
de krav som ställs på svenska livsmedelsproducenter. Med särskild hänsyn till att djur inte torterats till döds.
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Per Ankersjö (C) föreslår att servicenämnden ska utarbeta en
skärpt policy för grön och social upphandling.
Per Ankersjö (C) föreslår att servicenämnden ska säkerställa att
samma krav avseende djurhållning och miljö på den mat som
staden upphandlar som ställs på svenska livsmedelsproducenter.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att samtliga förslag avslås. Där omröstning
begärs verkställs sådan enligt vad som framgår nedan.
Ordföranden ställer förslaget om att servicenämnden ska säkerställa att samma krav avseende djurhållning och miljö på den mat
som staden upphandlar som ställs på svenska livsmedelsproducenter mot avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 51 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget, bilaga 2.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
RVII Trafikroteln
Trafiknämnden, Stockholms Stads Parkerings AB,
Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet, Kyrkogårdsnämnden, Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm (Bilaga 13:1)
Punkt 16, 30, 4, 11
Beslut

Behandlingen av avsnittet bordläggs.
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Ärendet

I debatten yttrar sig borgarråden Helldén och Brinck, Jan
Valeskog, Lorena Delgado, Patrik Silverudd, Maria Danielsson,
Jonas Naddebo, Isabella Pettersson, Mikael Valier, Anders
Österberg, Karin Ernlund, Joar Forsell, Rikard Warlenius, Martin
Hansson, Erik Slottner, Henrik Sjölander, Cecilia Obermüller, Bo
Arkelsten, Ulla Hamilton och Gabriella Lavecchia.
RIX Bostads- och demokratiroteln
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Bostadsbolagen: AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB
Stockholmshem
Punkt 25, 23
Beslut

Behandlingen av avsnittet bordläggs.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarråden Livh och Larsson, Karin
Gustafsson, Magda Rasmusson, Björn Ljung, Martin Westmont,
Stina Bengtsson, Isabella Pettersson, Erik Slottner, Sebastian
Wiklund, Salar Rashid, Awad Hersi, Gulan Avci, Berthold
Gustavsson, Lorena Delgado, Jan Jönsson, Erik Malm, Jonas
Nilsson, Bawer Kevir, Derya Uzel, borgarrådet Lindblom,
Anders Österberg och Joel Laurén.
RI Finansroteln
Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholms
Hamn AB, AB Stokab, Stockholm Business Region AB,
S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkring AB, S:t
Erik Markutveckling AB, Mässfastigheter i Stockholm
AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Storstockholms brandförsvar, Stadsdelsnämnderna: Övergripande
Punkt 22, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Stockholms Stadshus AB
Punkt 22
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
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Ärendet

Den tidigare bordlagda behandlingen av avsnittet återupptas.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Larsson (M), Björn Ljung (FP), Martin Westmont
(SD), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) föreslår att Stockholms Stadshus AB ska tillsammans med stadens fastighetsbolag
löpande pröva möjligheterna att avyttra sådana delar i fastighetsbeståndet som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas.
Borgarrådet Larsson (M), Björn Ljung (FP), Martin Westmont
(SD), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) föreslår att Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en genomförandestrategi för att nå målet om
40 000 påbörjade bostäder till 2018.
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att Stockholms Stadshus AB
ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen utreda överförande av ägande och drift av Stockholms Stadion från fastighetsnämnden till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att samtliga förslag avslås. Där omröstning
begärs verkställs sådan enligt vad som framgår nedan.
Ordföranden ställer förslaget om att Stockholms Stadshus AB ska
tillsammans med stadens fastighetsbolag löpande pröva möjligheterna att avyttra sådana delar i fastighetsbeståndet som ur ett
förvaltningsperspektiv inte bör behållas mot avslag och finner att
förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 53 ja-röster och 48 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget, bilaga 3.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Stockholms Hamn AB
Punkt 28
Beslut

1. Förslaget till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Larsson (M), Björn Ljung (FP), Per Ankersjö (C)
och Erik Slottner (KD) föreslår att Stockholms Hamn AB ska
utveckla och tillgängliggöra stadens kajer till att bli en levande
del av stadsmiljön samt hemställa hos stadsbyggnadsnämnden om
planläggning av vissa kajer i syfte att uppnå detta mål.
Beslutsordning

Ordföranden ställer förslaget under särskild proposition mot avslag och finner att det avslås.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
AB Stokab
Punkt 29
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Stockholm Business Region AB
Punkt 33
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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S:t Erik Försäkrings AB
Punkt 34
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
S:t Erik Livförsäkring AB
Punkt 35
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
S:t Erik Markutveckling AB
Punkt 36
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Mässfastigheter i Stockholm AB
Punkt 37
Beslut

1. Förslaget till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
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Förslag till beslut under särskild proposition

Per Ankersjö (C) föreslår att Mässfastigheter i Stockholm AB ska
verka för att Stockholmsmässans tak används för produktion av
solenergi.
Beslutsordning

Ordföranden ställer förslag under särskild proposition mot avslag
och finner att det avslås.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad
Punkt 38
Beslut

1. Förslaget till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Larsson (M) och Erik Slottner (KD) föreslår att avvecklingen av kolkraftverket (KVV6) i Värtan ska fortskrida successivt med sikte på avveckling senast år 2030. Avvecklingen ska
inte forceras på ett sätt som förorsakar merkostnader.
Beslutsordning

Ordföranden ställer förslaget under särskild proposition mot
avslag och finner att det avslås.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Storstockholms brandförsvar
Punkt 39
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
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Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
RI Finansroteln
RII Stadsbyggnads- och kulturroteln
RIII Arbetsmarknads- och idrottsroteln
Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Punkt 7, 8, 15, 32

Exploateringsnämnden
Punkt 7
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Ärendet

Den tidigare bordlagda behandlingen av avsnittet återupptas.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP), Martin
Westmont (SD), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) föreslår
att exploateringsnämnden ska i områdesplanering och markanvisningar i Bromma flygplats närområde utgå från fortsatt flygtrafik
på Bromma enligt det avtal som löper till 2038.
Borgarrådet Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP), Martin
Westmont (SD), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) föreslår
att exploateringsnämnden ska, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, verka för att handläggningstiden från markanvisning
till godkänd/antagen plan kortas med 20 procent.
Borgarrådet Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP), Per Ankersjö
(C) och Erik Slottner (KD) föreslår att exploateringsnämnden ska
omgående återuppta byggnation av Nya Slussen utifrån kommunfullmäktiges genomförandebeslut 2010.
Borgarrådet Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP) och Erik
Slottner (KD) föreslår att exploateringsnämnden ska tillsammans
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med stadsbyggnadsnämnden och andra berörda nämnder och styrelser skapa förutsättningar för den högre ambitionen att planera
för en långsiktig bostadsförsörjning med 140 000 nya bostäder
fram till 2030, varav minst 40 000 ska påbörjas till och med 2018.
Borgarrådet Larsson (M) och Erik Slottner (KD) föreslår att
exploateringsnämnden ges i uppdrag att, tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, utreda förutsättningar och möjligheter att
överdäcka Hammarby Fabriksväg och därmed skapa möjligheter
till planläggning av uppemot 1 500 nya bostäder samt en tydlig
koppling mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyskogen.
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att gällande markanvisningspolicy ska kvarstå. Mark som anvisas för kommersiella eller bostadsrättsprojekt ska säljas till marknadsvärde, mark som anvisas
till hyresrättsprojekt ska upplåtas med tomträtt.
Madeleine Sjöstedt (FP), Martin Westmont (SD), Per Ankersjö
(C) och Erik Slottner (KD) föreslår att exploateringsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden ska ta fram en modell för hur staden inte
enbart ska markanvisa efter pris utan också efter arktektonisk
kvalitet.
Martin Westmont (SD) föreslår att staden ska frigöra mer mark
att bygga bostäder på genom att ta bort flera markrestriktioner.
Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) föreslår att exploateringsnämnden ska konkretisera visionen och verka för en överdäckning av spårområdet i Västra City och planer för anläggandet
av Klarastaden.
Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) föreslår att exploateringsnämnden ska ta fram konkreta planer för en överdäckning av
Nynäsvägen söder om Gullmarsplan.
Per Ankersjö (C) föreslår att exploateringsnämnden ska anta målsättningen att bygga 160 000 nya bostäder till år 2030.
Per Ankersjö (C) föreslår att exploateringsnämnden ska tillgängliggöra tomma ytor under ombyggnationen av Slussen för tillfälliga kulturella evenemang.
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Per Ankersjö (C) föreslår att exploateringsnämnden ska upprätthålla stadens ambitiösa krav på energiförbrukning i de exploateringsavtal som träffas med byggherrar vid marköverlåtelse.
Per Ankersjö (C) föreslår att exploateringsnämnden ska utveckla
Slakthusområdet och Söderstaden till ett nytt bilreducerat miljöprofilsområde.
Per Ankersjö (C) föreslår att exploateringsnämnden ska återinföra
stadens showroom för sammanhållen miljökommunikation på
Kulturhuset.
Erik Slottner (KD) föreslår att halvera tomträttsavgälden för hyresrätter under 35 kvadratmeter.
Erik Slottner (KD) föreslår att utlys fler markanvisningstävlingar
där både hyresnivå och gestaltning är avgörande faktorer för utfallet.
Erik Slottner (KD) föreslår att påbörja en planering av överdäckning av Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Årstadal.
Erik Slottner (KD) föreslår att utveckla City, bland annat genom
fler bostäder och genom att utveckla folktomma och öde gator.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att samtliga förslag avslås. Där omröstning
begärs verkställs sådan enligt vad som framgår nedan.
Ordföranden ställer förslaget att exploateringsnämnden ska omgående återuppta byggnation av Nya Slussen utifrån kommunfullmäktiges genomförandebeslut 2010 mot avslag och finner att
förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 53 ja-röster och 42 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget, bilaga 4.
Ordföranden ställer förslaget att exploateringsnämnden ska upprätthålla stadens ambitiösa krav på energiförbrukning i de explo-
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ateringsavtal som träffas med byggherrar vid marköverlåtelse mot
avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 53 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget, bilaga 5.
Ordföranden ställer förslaget att exploateringsnämnden ska utveckla Slakthusområdet och Söderstaden till ett nytt bilreducerat
miljöprofilsområde mot avslag och finner att förslaget avslås.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 53 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå förslaget, bilaga 6.
Ordföranden ställer förslaget att halvera tomträttsavgälden för
hyresrätter under 35 kvadratmeter mot avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 53 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå förslaget, bilaga 7.
Ordföranden ställer förslaget att påbörja en planering av överdäckning av Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Årstadal
mot avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
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Omröstningsresultat

Med 52 ja-röster och 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget, bilaga 8.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Fastighetsnämnden
Punkt 8
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP), Per Ankersjö
(C) och Erik Slottner (KD) föreslår att fastighetsnämnden ska
skapa en permanent lösning för Brunkebergstorg som utvecklar
och tillgängliggör torget med plats för matpark, uteserveringar,
kulturscener m.m.
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att fastighetsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och kyrkogårdsnämnden utreda
en överföring av fastighetsägaransvaret i kyrkogårdsnämnden till
fastighetsnämnden med syftet att samla stadens förvaltning av
byggnader och anläggningar inom en nämnd.
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att i samma syfte och i linje
med tidigare beslut om överföring av idrottsanläggningar från
idrottsnämnden till fastighetsnämnden ska fastighetsnämnden i
samråd med idrottsnämnden och kommunstyrelsen utreda en
överföring av det inre underhållsansvaret från idrottsnämnden till
fastighetsnämnden.
Madeleine Sjöstedt (FP), Martin Westmont (SD) och Erik
Slottner (KD) föreslår att fastighetsnämnden ska fortsätta arbetet
med att tillgängliggöra alla sina publika lokaler för personer med
funktionsnedsättning.
Madeleine Sjöstedt (FP), Martin Westmont (SD) och Erik
Slottner (KD) föreslår att fastighetsnämnden ska utveckla
konceptet mobila paviljonger, temporära mindre byggnader med
en tydlig arkitektonisk profil.
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Madeleine Sjöstedt (FP) föreslår att renovera och rusta upp Forsgrénska badet.
Madeleine Sjöstedt (FP) föreslår att Stockholm stads målsättning
för energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar är att den ska minska med tio procent till 2018 jämfört
med 2011.
Martin Westmont (SD) föreslår att kulturminnesvård av stadens
gamla fastigheter ska vara en prioriterad utgiftspost.
Per Ankersjö (C) föreslår att fastighetsnämnden ska arbeta med
ekosystemtjänster på stadens fastigheter.
Per Ankersjö (C) föreslår att fastighetsnämnden ska investera i
förnybar energiproduktion på stadens fastigheter.
Erik Slottner (KD) föreslår att utveckla området i anslutning till
Tekniska nämndhuset.
Erik Slottner (KD) föreslår att omvandla Kungsholmens brandstation till en saluhall med en torgyta framför byggnaden med
uteserveringar och grönyta.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att förslagen avslås.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i övrigt mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Stadsbyggnadsnämnden
Punkt 15
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP), Martin
Westmont (SD), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) föreslår
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att stadsbyggnadsnämnden ska i områdesplanering och planarbete
i Bromma flygplats närområde utgå från fortsatt flygtrafik på
Bromma enligt det avtal som löper till 2038.
Borgarrådet Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP), Per Ankersjö
(C) och Erik Slottner (KD) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
ska, tillsammans med exploateringsnämnden, verka för att handläggningstiden från markanvisning till godkänd/antagen plan
kortas med 20 procent.
Borgarrådet Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP) och Erik
Slottner (KD) föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden och andra berörda nämnder och
styrelser skapa förutsättningar för den högre ambitionen att planera för en långsiktig bostadsförsörjning med 140 000 nya bostäder fram till 2030, varav minst 40 000 ska påbörjas till och med
2018.
Borgarrådet Larsson (M) och Erik Slottner (KD) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, tillsammans med exploateringsnämnden, utreda förutsättningar och möjligheter att
överdäcka Hammarby Fabriksväg och därmed skapa möjligheter
till planläggning av uppemot 1 500 nya bostäder samt en tydlig
koppling mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyskogen.
Borgarrådet Larsson (M) föreslår att stadsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att arbeta fram en ny form för att beräkna antalet parkeringsplatser för bilar vid nyproduktion av bostäder, som utgår
från fastighetens totala kvadratmeter BOA istället för antalet lägenheter.
Madeleine Sjöstedt (FP), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner
(KD) föreslår att stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ska ta fram en modell för hur staden inte enbart ska
markanvisa efter pris utan också efter arkitektonisk kvalitet.
Madeleine Sjöstedt (FP) och Erik Slottner (KD) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden ska prioritera ett programarbetet för
Stockholms City.
Madeleine Sjöstedt (FP) föreslår att ta fram en arkitekturstrategi
för Stockholm och revidera byggnadsordningen.
Martin Westmont (SD) föreslår att staden verkar för en stad som
växer på bredden och som inte förtätas.
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Martin Westmont (SD) föreslår att staden intar en nolltolerans
mot nybyggen i stadens parker.
Martin Westmont (SD) och Erik Slottner (KD) föreslår att fler
bostäder ska reserveras åt personer under 30 år, så kallade ungdomsbostäder.
Martin Westmont (SD) och Erik Slottner (KD) föreslår att förnya
och förbättra Sergels torg.
Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD) föreslår att påbörja en
förnyelse av Drottninggatans södra del ner till Helgeandsholmen,
i syfte att få en fräschare miljö, en större variation av serviceutbudet samt fler publika bottenvåningar.
Per Ankersjö (C) föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska anta
målsättningen att bygga 160 000 nya bostäder till år 2030.
Per Ankersjö (C) föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska påbörja
arbetet med en ny översiktsplan för den täta och hållbara staden
som byggs även på höjden.
Per Ankersjö (C) föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska påbörja
arbetet med att göra Ålstensskogen till naturreservat.
Per Ankersjö (C) föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska ta fram
ett skyskrapeprogram.
Per Ankersjö (C) föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska skrota
planerna på att bygga igen Fredhällsparken med en fotbollsplan.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att samtliga förslag avslås. Där omröstning
begärs verkställs sådan enligt vad som framgår nedan.
Ordföranden ställer förslaget om att stadsbyggnadsnämnden ska
påbörja arbetet med att göra Ålstensskogen till naturreservat mot
avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
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Omröstningsresultat

Med 55 ja-röster och 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget, bilaga 9.
Ordföranden ställer förslaget om att stadsbyggnadsnämnden ska
skrota planerna på att bygga igen Fredhällsparken med en fotbollsplan mot avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning
begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 55 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå förslaget, bilaga 10.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Punkt 32
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
RVII Trafikroteln
Trafiknämnden, Stockholms Stads Parkerings AB,
Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet, Kyrkogårdsnämnden, Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm (Bilaga 13:1)
Punkt 16, 30, 4, 11
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
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3. Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm
godkänns (Bilaga 13:1).
Ärendet

Den tidigare bordlagda behandlingen av avsnittet återupptas.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Brinck (M), Patrik Silverudd (FP), Maria Danielsson
(SD), Jonas Naddebo (C) och Mikael Valier (KD) föreslår att
trafiknämnden ska, i samarbete med berörda nämnder och styrelser samt andra fastighetsägare och intressenter, fortsatt delta i och
möjliggöra upplysning och ljuskonst på broar, öppna platser, parker och fastigheter i staden i samma omfattning som under 2014.
Borgarrådet Brinck (M), Patrik Silverudd (FP), Jonas Naddebo
(C) och Mikael Valier (KD) föreslår att trafiknämnden ska tillsammans med kulturnämnden fortsatt genomföra Open Streets på
en centralt belägen gata under sommarens helger.
Borgarrådet Brinck (M), Patrik Silverudd (FP), Jonas Naddebo
(C) och Mikael Valier (KD) föreslår att trafiknämnden ska, i
samverkan med stadens fastighetsförvaltande nämnder och bolag
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden, utveckla en plan för och
förbereda en kraftfull utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar.
Borgarrådet Brinck (M), Maria Danielsson (SD) och Mikael
Valier (KD) föreslår att trafiknämnden ska investera i en sopsugsanläggning i Kungsträdgården samt ta fram förslag på andra
vattennära lägen där liknande ombyggnationer kan genomföras
framöver.
Borgarrådet Brinck (M) och Maria Danielsson (SD) föreslår att
trafiknämnden ska ha stadens samlade ansvar för cykelplanens
pendlingsnät, stadsdelsnämndernas ansvar ska överföras från
stadsdelsnämnderna.
Borgarrådet Brinck (M) och Mikael Valier (KD) föreslår att trafiknämnden ska tillsammans med Stockholm Parkering och övriga berörda nämnder och styrelser delta i arbetet med att utveckla Strandvägen till att bli ett mer levande promenadstråk med
fokus på gångtrafikanter, cyklister, grönska och fler uteserveringar.
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Borgarrådet Brinck (M) föreslår att stadsdelsnämndernas investeringsbudget för stadsmiljöverksamhet överförs till trafiknämnden.
Trafiknämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna fördela
och prioritera investeringsmedlen för stadsmiljö.
Borgarrådet Brinck (M) föreslår att stadens klotterpolicy ska fortsatt stadga att staden inte ska medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter,
olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Staden ska inte heller
medverka till verksamheter som på något sätt kan väcka intresse
för och leda till klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse.
Patrik Silverudd (FP), Maria Danielsson (SD) och Jonas Naddebo
(C) föreslår att trafiknämnden ska uppföra 2 500 säkra cykelparkeringsplatser.
Patrik Silverudd (FP), Maria Danielsson (SD), Jonas Naddebo
(C) föreslår att trafiknämnden ska ta fram en gångtrafikplan.
Patrik Silverudd (FP), Jonas Naddebo (C) och Mikael Valier
(KD) föreslår att trafiknämnden ska möjliggöra cykling mot enkelriktat på fler gator.
Patrik Silverudd (FP), Jonas Naddebo (C) och Mikael Valier
(KD) föreslår att trafiknämnden ska permanenta Foodtruck-tillstånden.
Maria Danielsson (SD) och Jonas Naddebo (C) föreslår att trafiknämnden ska göra om klotterpolicyn till en skadegörelsepolicy.
Maria Danielsson (SD) och Mikael Valier (KD) föreslår att intensifiera arbetet med att vitmåla viadukter, i syfte att skapa vackrare
och tryggare miljöer.
Maria Danielsson (SD) och Mikael Valier (KD) föreslår att höj
ambitionerna vad gäller arbetet mot nedskräpning.
Maria Danielsson (SD) föreslår att staden ska placera ut fler och
större papperskorgar.
Jonas Naddebo (C) och Mikael Valier (KD) föreslår att trafiknämnden ska ta fram en plan för samordnad citylogistik.
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Jonas Naddebo (C) föreslår att trafiknämnden ska införa hastighetsbegränsningen 30km/h på alla gator i innerstaden.
Jonas Naddebo (C) föreslår att trafiknämnden ska permanenta
Pilotplats Cykel och införa fem nya strategiska gator för försöksverksamheten.
Jonas Naddebo (C) föreslår att trafiknämnden ska verka för införande av BRT-lösningar i staden.
Jonas Naddebo (C) föreslår att trafiknämnden ska utreda samfinansiering och ett större ansvar för staden gällande kollektivtrafik
i nybyggda stadsdelar.
Mikael Valier (KD) föreslår att planera för en hållplats i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, i samband med att Spårväg City
byggs ut.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att samtliga förslag avslås. Där omröstning
begärs verkställs sådan enligt vad som framgår nedan.
Ordföranden ställer förslaget om att trafiknämnden ska möjliggöra cykling mot enkelriktat på fler gator mot avslag och finner
att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 59 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget, bilaga 11.
Ordföranden ställer förslaget om att höj ambitionerna vad gäller
arbetet mot nedskräpning mot avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
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Omröstningsresultat

Med 53 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå förslaget, bilaga 12.
Ordföranden ställer förslaget om att trafiknämnden ska införa
hastighetsbegränsningen 30km/h på alla gator i innerstaden mot
avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 59 ja-röster och 3 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå förslaget, bilaga 13.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att Policy mot klotter och liknande skadegörelse i Stockholm godkänns.
Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig
mot förslaget att godkänna Policy mot klotter och liknande
skadegörelse i Stockholm.
Stockholms Stads Parkerings AB
Punkt 30
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Brinck (M) och Mikael Valier (KD) föreslår att
Stockholms Stads Parkerings AB ska tillsammans med trafiknämnden och övriga berörda nämnder och styrelser delta i arbetet
med att utveckla Strandvägen till att bli ett mer levande promenadstråk med fokus på gångtrafikanter, cyklister, grönska och fler
uteserveringar.
Patrik Silverudd (FP), Maria Danielsson (SD), Jonas Naddebo
(C) och Mikael Valier (KD) föreslår att Stockholms Stads Parke-
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rings AB ska aktivt arbeta för goda förutsättningar för bilpooler
och andra bildelningstjänster.
Patrik Silverudd (FP), Maria Danielsson (SD), Jonas Naddebo
(C) och Mikael Valier (KD) föreslår att Stockholms Stads Parkerings AB ska utreda möjligheterna att bygga ett högteknologiskt
cykelgarage i anslutning till Centralstationen.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att förslagen avslås.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i övrigt mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljö
Punkt 4
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Brinck (M) föreslår att stadsdelsnämndernas investeringsbudget för stadsmiljöverksamhet överförs till trafiknämnden.
Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med trafiknämnden fördela
och prioritera investeringsmedlen för stadsmiljö.
Borgarrådet Brinck (M) föreslår att ansvaret för drift och skötsel
av motionsspår överförs från stadsdelsnämnderna till idrottsnämnden.
Maria Danielsson (SD) föreslår att staden ska bevara Stockholms
parker och stadsmiljöer.
Maria Danielsson (SD) föreslår att staden ska verka för att Stockholms unika siluett ska bevaras.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att förslagen avslås.
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i övrigt mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kyrkogårdsnämnden
Punkt 11
Beslut

1. Förslaget till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Brinck (M) föreslår att kyrkogårdsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och fastighetsnämnden utreda en
överföring av fastighetsägaransvaret i kyrkogårdsnämnden till
fastighetsnämnden med syftet att samla stadens förvaltning av
byggnader och anläggningar inom en nämnd.
Beslutsordning

Ordföranden ställer förslaget under särskild proposition mot avslag och finner att det avslås.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
RIX Bostads- och demokratiroteln
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Bostadsbolagen: AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB
Stockholmshem
Punkt 25, 23,
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Punkt 25
Beslut

Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Ärendet

Den tidigare bordlagda behandlingen av avsnittet återupptas.
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Beslutsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget mot
respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Bostadsbolagen: AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem
Punkt 23
Beslut

1. Förslagen till beslut under särskild proposition avslås.
2. Kommunstyrelsens förslag godkänns.
Förslag till beslut under särskild proposition

Borgarrådet Larsson (M), Björn Ljung (FP), Stina Bengtsson (C)
och Erik Slottner (KD) föreslår att AB Svenska Bostäder, AB
Familjebostäder och AB Stockholmshem ska bereda möjlighet
för boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter
i områden där hyresrätten är den dominerande bostadsformen.
Borgarrådet Larsson (M), Björn Ljung (FP), Stina Bengtsson (C)
och Erik Slottner (KD) föreslår att bostadsbolagen ska inte bilda
något eget byggbolag.
Borgarrådet Larsson (M) och Björn Ljung (FP) föreslår att bostadsbolagen ska inte söka medlemskap i SABO utan kvarstå som
medlem i Fastighetsägarföreningen i Stockholm.
Martin Westmont (SD) föreslår att staden skapar en lokal bostadskö för stockholmare.
Martin Westmont (SD) föreslår att staden öronmärker mindre lägenheter till unga stockholmare.
Martin Westmont (SD) föreslår att nya invandrare ska inte få förtur till stadens hyreslägenheter.
Stina Bengtsson (C) föreslår att AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem ska implementera Gröna
parkeringstal vid nybyggnation.
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Stina Bengtsson (C) föreslår att AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem ska aktivt arbeta med att
bygga ut infrastruktur för elbilar och bilpooler.
Beslutsordning

Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
mot avslag och finner att samtliga förslag avslås. Där omröstning
begärs verkställs sådan enligt vad som framgår nedan.
Ordföranden ställer förslaget om att AB Svenska Bostäder, AB
Familjebostäder och AB Stockholmshem ska bereda möjlighet
för boende i ytterstaden att genom friköp förvärva sina lägenheter
i områden där hyresrätten är den dominerande bostadsformen mot
avslag och finner att förslaget avslås. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill godkänna förslaget röstar nej.
Omröstningsresultat

Med 53 ja-röster och 42 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå förslaget, bilaga 14.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning att uppskjuta den
fortsatta behandlingen av budgetutlåtandet till fortsatt sammanträde tisdagen den 9 december 2014 kl. 10.00.
Kommunfullmäktige åtskiljs kl. 22.40.

Vid protokollet
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