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§1
Justering
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 30 november 2016.

§2
Anmälningar
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 14 november 2016 att
utse nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för tiden
till och med den 14 oktober 2018 anmäls.
Inger Lagerman (S) har utsetts till ny ersättare efter Josefin
Salminen (S).
Kristina Öberg (S) har utsetts till ny ersättare efter Magnus
Nilsson (S).
Johan Fälldin (C) har utsetts till ny ersättare efter Kristian
Ljungblad (C).
Johanna Grant Axén (Fi) har utsetts till ny ersättare efter Emma
Forsberg (Fi).

§3
Närvaro
Närvaro antecknas enligt bilaga 1.
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§4
Förslag till budget 2017 för Stockholms stad och
inriktning för 2018 och 2019 samt ägardirektiv 20172019 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt
vissa ärenden som avslutas eller besvaras i samband
med budgeten
(Se även bilaga till kungörelse med uppgift om delbeslut)
Dnr 180-612/2016
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 beslutsordning godkänns.
5. Ordförandens förslag att därefter behandla
beslutsordningen efter att överläggningarna avslutats för
respektive dag och inför beslut ska fattas, eller då
ordföranden bedömer det nödvändigt, godkänns.
Ärendet

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens utlåtande med
förslag till budget 2017 för Stockholms stad och inriktning för
2018 och 2019 samt ägardirektiv 2017-2019 för koncernen
Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2017
för Stockholms stad, basnyckeltal som utgår eller ändras,
utnyckling av centrala it-kostnader och antagande av fastighetsoch lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.
Kommunstyrelsen har gett finansborgarrådet rätt att vid behov
justera budgetförslaget. Samtliga justeringar har tillställts
fullmäktige. Kommunstyrelsens förslag nedan är inklusive dessa
justeringar.
I debatten yttrar sig borgarråden Wanngård, König Jerlmyr,
Helldén och Ann-Margarethe Livh, Björn Ljung, Per Ossmer,
Jonas Naddebo, Anna Rantala Bonnier och Erik Slottner.

