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§4
Förslag till budget 2018 för Stockholms stad och
inriktning för 2019 och 2020 samt ägardirektiv 2018 2020 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 180-616/2017
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 att beslut ska fattas, eller då
ordföranden bedömer det nödvändigt, godkänns.
Ärendet

Kommunfullmäktige behandlar kommunstyrelsens utlåtande med
förslag till budget 2018 för Stockholms stad och inriktning för
2019 och 2020 samt ägardirektiv 2018-2020 för koncernen
Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2018
för Stockholms stad, basnyckeltal som utgår eller ändras,
utnyckling av centrala it-kostnader, antagande av fastighets- och
lokalpolicy för kommunkoncernen Stockholms stad och specifika
lokalfrågor.
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, Lindblom och Edholm, Per Ossmer, Karin Ernlund,
Anna Rantala Bonnier och Erik Slottner.
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Förslag till beslut

Borgarråden Wanngård (S), Helldén (MP) samt Lindblom (V)
och Anna Rantala Bonnier (Fi) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget med
finansborgarrådets justeringar (kommunstyrelsens förslag).
Borgarrådet König Jerlmyr (M) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt Moderaternas förslag till budget.
Borgarrådet Edholm (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt Liberalernas förslag till budget.
Per Ossmer (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Karin Ernlund (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Centerpartiets förslag till budget.
Erik Slottner (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
Kristdemokraternas förslag till budget.
Beslutsordning

Under varje block finns kommunstyrelsens förslag till budget och
ett förslag till budget från respektive Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Därutöver har partierna begärt att ett antal yrkanden ur deras
budgetförslag ställs under särskild proposition, det vill säga
prövas särskilt.
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.
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§5
Rotel IV Skolroteln

Stadsdelsnämnder: Förskoleverksamhet
Utbildningsnämnden
Grundskola och skolbarnomsorg
Gymnasieskola
Särskola
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Reservationer 8, 35-36 och 47
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarrådet Burell, Johan Nilsson, Mariana
Moreira Duarte, Freddy Grip, Jan Jönsson, Per Ossmer, Christina
Linderholm, Lisa Palm, Mikael Valier, Rickard Wall, Margareta
Haglund, Lars Jilmstad, Anders Göransson, Claes Elmgren,
Martin Westmont, Salar Rashid, borgarråden Brinck och Edholm,
Sissela Nordling Blanco, Erik Slottner, Markus Nordström och
Lars Arell.
Förslag till beslut

Borgarrådet Burell (S), Mariana Moriera Duarte (MP), Freddy
Grip (V) och Lisa Palm (Fi) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Johan Nilsson (M), Jan Jönsson (L), Per Ossmer (SD), Christina
Linderholm (C), Mikael Valier (KD), Rickard Wall (-) och
Margareta Haglund (-) föreslår att kommunfullmäktige beslutar,
dels enligt egna förslag till budget, dels enligt förslag framställda
i reservationerna 8, 35 – 36 och 47 som redovisas i bilaga 2.
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Rickard Walls och Margareta Haglunds förslag kompletterar
beslutsordningen i § 4 ovan.
Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 3.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 8:1

Med 53 ja-röster och 42 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
Reservation 35:3

Med 52 ja-röster och 28 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas yrkande.
Reservation 36:11

Med 51 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Liberalernas yrkande.
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§6
Rotel VIII Äldre- och personalroteln
Äldrenämnden
Stadsdelsnämnder: Äldreomsorg
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Reservationer 37, 10-11 och 45
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarrådet Lindblom, Dennis Wedin,
borgarrådet Räihä, Martin Hansson, Ann-Katrin Åslund, Per
Ossmer, Hans Tjernström, Sissela Nordling Blanco, Sofia
Modigh, Isabel Smedberg Palmqvist, Åke Askensten, Anders
Göransson, Torun Boucher, Rana Carlstedt, Björn Ljung, Rickard
Wall, Erik Slottner, Anne-Lie Elfvén, Anna Rantala Bonnier och
Kadir Kasirga.
Förslag till beslut

Borgarrådet Räihä (S), Martin Hansson (MP), borgarrådet
Lindblom (V) och Sissela Nordling Blanco (Fi) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Dennis Wedin (M), Ann-Katrin Åslund (L), Per Ossmer (SD),
Hans Tjernström (C), Sofia Modigh (KD) och Rickard Wall (-)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna förslag
till budget, dels enligt förslag framställda i reservationerna 37, 10
– 11 och 45 som redovisas i bilaga 2.
Dessutom har Margareta Haglund (-) yrkat bifall till sitt förslag
till budget i sin helhet.
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Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 4.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 10:2

Med 52 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Sverigedemokraternas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
Reservation 10:4

Med 52 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Liberalernas yrkande.
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§7
Rotel VI Socialroteln

Stadsdelsnämnder: Stöd och service för personer med
funktionsnedsättning
Stadsdelsnämnder: Individ- och familjeomsorg inkl.
socialpsykiatri
Stadsdelsnämnder: Ekonomiskt bistånd
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Tillgänglighetsfrågor
Stiftelsen Hotellhem
Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Reservationer 12-13, 15, 29-30 och 38
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarrådet Lindhagen, Andrea Ström, Rana
Carlstedt, Alexandra Mattsson Åkerström, Isabel Smedberg
Palmqvist, Per Ossmer, Johan Fälldin, Anna Rantala Bonnier,
Sofia Modigh, Rickard Wall, Christina Elffors Sjödin, Johan
Fälldin, Karin Gustafsson, Jackie Nylander, borgarrådet
Lindblom, Eva Solberg, Frida Johansson Metso, Salar Rashid,
Jan Jönsson, Kristina Lutz, Martin Westmont, Anne-Lie Elfvén,
Claes Elmgren och Ole-Jörgen Persson.
Förslag till beslut

Rana Carlstedt (S), borgarrådet Lindhagen (MP), Alexandra
Mattsson Åkerström (V) och Anna Rantala Bonnier (Fi) föreslår
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Andrea Ström (M), Isabel Smedberg Palmqvist (L), Per Ossmer
(SD), Johan Fälldin (C), Sofia Modigh (KD) och Rickard Wall (-)
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föreslår att kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna förslag
till budget, dels enligt förslag framställda i reservationerna 12-13,
15, 29-30 och 38 som redovisas i bilaga 2.
Dessutom har Margareta Haglund (-) yrkat bifall till sitt förslag
till budget i sin helhet.
Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 5.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 15:3

Med 51 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå Kristdemokraternas yrkande.
Reservation 29:4

Med 51 ja-röster och 46 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
Reservation 29:11

Med 65 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå Sverigedemokraternas och Rickard Walls (-) yrkande.
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§8
Rotel I Finansroteln
Rotel III Arbetsmarknads- och idrottsroteln

Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Stadsdelsnämnder: Övergripande och ekonomi
Stockholms Stadshus AB
Stockholms Business Region AB
Mässfastigheter i Stockholm AB
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, RIII
Stockholms Hamn AB
STOKAB
Storstockholms Brandförsvar m.fl.
Reservationer 1, 7, 43, 54, 58, 53, 49-50, 55-56 och 59-60
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarråden Wanngård och König Jerlmyr,
Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Edholm, Per Ossmer, Karin
Ernlund, Anna Rantala Bonnier, Erik Slottner, Rickard Wall,
borgarrådet Livh, Martin Westmont, Stefan Hansson, Mathias
Tofvesson, Börje Häggman, borgarrådet Helldén, Patrik
Silverudd och Lars Jilmstad.
Förslag till beslut

Borgarråden Wanngård (S) och Helldén (MP), Mehdi Oguzsoy
(V) och Anna Rantala Bonnier (Fi) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Borgarråden König Jerlmyr (M) och Edholm (L), Per Ossmer
(SD), Karin Ernlund (C), Erik Slottner (KD) och Rickard Wall (-)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna förslag
till budget, dels enligt förslag framställda i reservationerna 1, 7,
43, 54, 58, 53, 49-50, 55-56 och 59-60 som redovisas i bilaga 2.
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Dessutom har Margareta Haglund (-) yrkat bifall till sitt förslag
till budget i sin helhet.
Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Första sammanträdesdagen avslutas kl. 22:28.
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§9
Anmälningar
Inga anmälningar föreligger.

§ 10
Närvaro
Närvaro antecknas enligt bilaga 6.

§ 11
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 29 november 2017.
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§ 12
Rotel I Finansroteln
Rotel II Stadsbyggnads- och kulturroteln

Exploateringsnämnden RI
Fastighetsnämnden RI
Stadsbyggnadsnämnden RII
S:t Erik Markutveckling RI
Reservationer 20-22, 31-32 och 57
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarråden Mogert och Larsson, Cecilia
Obermüller, Sebastian Wiklund, Björn Ljung, Martin Westmont,
Christina Linderholm, Malin Ericson, Erik Slottner, Jan
Valeskog, Abit Dundar, Lorena Delgado, Peter Backlund, Ewa
Larsson, Lars Arell, Haval Murad, Martin Hansson, Margareta
Stavling, borgarrådet Livh, Åke Askensten och Johan Fälldin.
Förslag till beslut

Borgarrådet Mogert (S), Cecilia Obermüller (MP), Sebastian
Wiklund (V) och Malin Ericson (Fi) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Borgarrådet Larsson (M), Björn Ljung (L), Martin Westmont
(SD), Christina Linderholm (C), Erik Slottner (KD), Margareta
Haglund (-) och Rickard Wall (-) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar, dels enligt egna förslag till budget, dels enligt förslag
framställda i reservationerna Reservationer 20-22, 31-32 och 57
som redovisas i bilaga 2.
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Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 7.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 22:2

Med 49 ja-röster och 41 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
Reservation 31:2

Med 49 ja-röster och 41 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
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§ 13
Rotel IX Bostads- och demokratiroteln

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Bostadsbolagen
Kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott
Reservationer 44 och 46
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarråden Livh och Larsson, Kadir
Kasirga, Magda Rasmusson, Björn Ljung, Martin Westmont,
Christina Linderholm, Anna Rantala Bonnier, Erik Slottner,
Rickard Wall, Jackie Nylander, Salar Rashid, Per Ossmer,
Christina Elffors Sjödin, Bo Sundin, Gulan Avci, Lorena
Delgado, Kristina Öberg och Ahmet Music.
Förslag till beslut

Kadir Kasirga (S), Magda Rasmusson (MP), borgarrådet Livh (V)
och Anna Rantala Bonnier (Fi) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Borgarrådet Larsson (M), Björn Ljung (L), Martin Westmont
(SD), Christina Linderholm (C), Erik Slottner (KD) och Rickard
Wall (-) föreslår att kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna
förslag till budget, dels enligt förslag framställda i
reservationerna 44 och 46 som redovisas i bilaga 2.
Dessutom har Margareta Haglund (-) yrkat bifall till sitt förslag
till budget i sin helhet.
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Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 8.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 44:1

Med 49 ja-röster och 39 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
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§ 14
Rotel III Arbetsmarknads- och idrottsroteln

Stadsdelsnämnder: Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsnämnden
Reservationer 16-18 och 23
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarrådet Räihä, Johanna Sjö, Anders
Lindell, Tina Kratz, Gulan Avci, Per Ossmer, Johan Fälldin, Lisa
Palm, Ofelia Namazova, Hanna Gerdes, Johan Paccamonti, AnnKatrin Åslund, Yvonne Fernell-Ingelström, Anna Rantala
Bonnier, Rickard Wall, Johan Nilsson och Anders Göransson.
Förslag till beslut

Anders Lindell (MP), Tina Kratz (V) och Lisa Palm (Fi) föreslår
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Johanna Sjö (M), Gulan Avci (L), Per Ossmer (SD), Johan
Fälldin (C) och Ofelia Namazova (KD) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna förslag till budget,
dels enligt förslag framställda i reservationerna 16-18 och 23 som
redovisas i bilaga 2.
Dessutom har Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) yrkat
bifall till sina respektive förslag till budget i sin helhet.
Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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.
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 9.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 16:3

Med 53 ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå Margareta Haglunds (-) yrkande.
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§ 15
Rotel III Arbetsmarknads- och idrottsroteln

Idrottsnämnden
Reservationer 16-18 och 23
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarrådet Räihä, Bo Sundin, Anders
Lindell, Mehdi Oguzsoy, Peter Backlund, Martin Westmont,
Johan Fälldin, Lisa Palm, Mikael Valier, Sophia Gransweed Baat,
Gulan Avci, Salar Rashid, Billy Östh, Per Ossmer, Maria-Elsa
Salvo och Rickard Wall.
Förslag till beslut

Anders Lindell (MP), Mehdi Oguzsoy (V) och Lisa Palm (Fi)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Bo Sundin (M), Peter Backlund (L), Martin Westmont (SD),
Johan Fälldin (C) och Mikael Valier (KD) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna förslag till budget,
dels enligt förslag framställda i reservationerna 16-18 och 23 som
redovisas i bilaga 2.
Dessutom har Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) yrkat
bifall till sina respektive förslag till budget i sin helhet.
Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning.
Ordföranden ställer respektive förslag under särskild proposition
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mot avslag och finner att samtliga förslag avslås. Där omröstning
begärs verkställs sådan enligt vad som framgår nedan.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige
protokoll nr 14
Sida 22 (32)
2017-11-15 – 2017-11-16

§ 16
Rotel II Stadsbyggnads- och kulturroteln
Kulturnämnden
Stockholms Stadsteater AB
Stadsdelsnämnder: Verksamhet för barn, kultur och
fritid
Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter
Reservationer 24-25, 52 och 9
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarrådet Mogert, Sophia Granswed Baat,
Micke Seid, Ann Mari Engel, Rasmus Jonlund, Martin
Westmont, Jonas Naddebo, Sissela Nordling Blanco, Mikael
Valier, Martin Hansson, Johan Nilsson, Lorena Delgado, Ewa
Larsson, Rickard Wall, Tobias Johansson, Kristina Lutz, Erik
Slottner, Hanna Gerdes och Anette Hellström.
Förslag till beslut

Borgarrådet Mogert (S), Martin Hansson (MP), Ann Mari Engel
(V) och Sissela Nordling Blanco (Fi) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Sophia Granswed Baat (M), Rasmus Jonlund (L), Martin
Westmont (SD), Jonas Naddebo (C) och Mikael Valier (KD)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna förslag
till budget, dels enligt förslag framställda i reservationerna 24-25,
52 och 9 som redovisas i bilaga 2.
Dessutom har Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) yrkat
bifall till sina respektive förslag till budget i sin helhet.
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Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 10.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 24:3

Med 49 ja-röster och 42 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
Reservation 24:11

Med 50 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå Sverigedemokraternas, Margareta Haglunds (-) och Rickard
Walls (-) yrkande.
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§ 17
Rotel V Miljöroteln
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stockholm Vatten och Avfall AB
Avfallsnämnden
Servicenämnden
Reservationer 27, 48, 19 och 28
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarrådet Luhr, Lars Jilmstad, Maria
Östberg Svanelind, Rikard Warlenius, Joar Forssell, Per Ossmer,
Jonas Naddebo, Malin Ericson, Erik Slottner, Rickard Wall,
Anders Lindell, Ellinor Rindevall, Patrik Silverudd, Maria
Antonsson, Lars Svärd, Henrik Sjölander, Mervi Mäkinen
Andersson och Tobias Johansson.
Förslag till beslut

Maria Östberg Svanelind (S), Borgarrådet Luhr (MP), Rikard
Warlenius (V) och Malin Ericson (Fi) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Lars Jilmstad (M), Patrik Silverudd (L), Per Ossmer (SD), Jonas
Naddebo (C), Erik Slottner (KD) och Rickard Wall (-) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna förslag till budget,
dels enligt förslag framställda i reservationerna 27, 48, 19 och 28
som redovisas i bilaga 2.
Dessutom har Margareta Haglund (-) yrkat bifall till sitt förslag
till budget i sin helhet.
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Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 11.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 27:2

Med 49 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Liberalernas och Centerpartiets yrkande.
Reservation 28:4

Med 49 ja-röster och 18 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Liberalernas och Centerpartiets yrkande.
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§ 18
Rotel VII Trafikroteln

Trafiknämnden
Stockholms Stads Parkerings AB
SDN, stadsmiljöverksamhet
Kyrkogårdsnämnden
Reservationer 33-34, 51, 14 och 26
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Ärendet

I debatten yttrar sig borgarråden Helldén och Brinck, Jan
Valeskog, Sara Stenudd, Patrik Silverudd, Martin Westmont,
Karin Ernlund, Malin Ericson, Mikael Valier, Rickard Wall, Per
Ossmer, Ann-Katrin Åslund, Johan Nilsson, Salar Rashid, Ann
Mari Engel, Bo Arkelsten och Joel Laurén.
Förslag till beslut

Jan Valeskog (S), borgarrådet Helldén (MP), Sara Stenudd (V)
och Malin Ericson (Fi) föreslår att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Borgarrådet Brinck (M), Patrik Silverudd (L), Martin Westmont
(SD), Karin Ernlund (C), Mikael Valier (KD) och Rickard Wall
(-) föreslår att kommunfullmäktige beslutar, dels enligt egna
förslag till budget, dels enligt förslag framställda i
reservationerna 33-34, 51, 14 och 26 som redovisas i bilaga 2.
Dessutom har Margareta Haglund (-) yrkat bifall till sitt förslag
till budget i sin helhet.
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Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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 kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot respektive förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 12.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 33:2

Med 46 ja-röster och 36 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
Reservation 33:4

Med 49 ja-röster och 43 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och
Kristdemokraternas yrkande.
Reservation 34:14

Med 49 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att
avslå Centerpartiets yrkande.
Reservation 14:2

Med 49 ja-röster och 31 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas och Kristdemokraternas yrkande.
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§ 19
Utom rotelindelningen

Kommunstyrelsen m.m.
Revisorskollegiet
Valnämnden
Central medelsreserv och finansförvaltning
Reservationer 2-6 och 39-42
Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår förslagen till beslut under
särskild proposition.
2. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
3. Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020
för kommunstyrelsen m.m. godkänns.
4. Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020
för revisorskollegiet godkänns.
5. Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020
för valnämnden godkänns.
6. Till central medelsreserv reserveras följande belopp för år
2018 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel.
7. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda
behov reserveras 5,0 mnkr.
8. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov
reserveras 759,3 mnkr.
9. Till kommunstyrelsens förfogande för
prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg,
grundskola, gymnasieskola, komvux, särskola,
svenskundervisning för invandrare (SFI),
flyktingmottagande, stöd och service till personer med
funktionsnedsättning, arbetsmarknadsnämnden samt
arvoden med mera inom överförmyndarnämnden
reserveras 737,4 mnkr.
10. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda
investeringsutgifter reserveras 600,0 mnkr.
11. Ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt
ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen
fastställs i Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms
stad.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med den
årliga översynen av finanspolicyn uppdatera de finansiella
risklimiterna utifrån aktuella finansiella förutsättningar.
13. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:90 per
skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2018.
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14. Begravningsavgift utdebiteras med kronor 0,075 kronor
per skattekrona, d v s 7,5 öre, för 2018.
15. Internräntan fastställs till 0,8 procent för 2018.
16. Internräntan och kreditivräntan för slutna
redovisningsenheter fastställs till 1,05 procent för 2018.
17. Regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 8
till budgetutlåtandet.
18. I övrigt godkänna detta förslag till budget 2018 och
inriktning för 2019 och 2020 för Finansförvaltningen, samt
dels förslag till peng, schabloner och ersättningsnivåer
samt volymer enligt bilaga 6, dels till avgifter enligt bilaga
7 till budgetutlåtandet godkänns.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot Moderaternas,
Liberalernas, Sverigedemokraternas, Centerpartiets,
Kristdemokraternas, Margareta Haglunds (-) och Rickard Walls
(-) egna förslag till budget och förslag framställda i
reservationerna 2-6 och 39-42 som redovisas i bilaga 2.
Beslutsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande 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.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 13.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 3:13

Med 49 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Liberalernas och Centerpartiets yrkande.
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Reservation 3:15

Med 48 ja-röster och 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Liberalernas yrkande.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag. Ordföranden ställer sedan Moderaternas,
Liberalernas, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Margareta
Haglunds (-) och Rickard Walls (-) förslag mot varandra och
finner att Moderaternas förslag utgör motförslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget i övrigt
mot Moderaternas förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs om skattesatsen.
Omröstningsordning

Resultatet redovisas i bilaga 13.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsordning.
Den som vill avslå förslaget röstar ja.
Den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Reservation 41:22:2

Med 51 ja-röster och 26 nej-röster beslutar kommunfullmäktige
att avslå Moderaternas yrkande.
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§ 20
Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 för Stockholms stad (Bilaga 11 till budgetutlåtandet)
Beslut

Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 för Stockholms stad
godkänns.

§ 21
Basnyckeltal som utgår eller ändras (Bilaga 12 till
budgetutlåtandet)
Dnr 119-1062/2010
Beslut

Basnyckeltal som utgår eller ändras godkänns.

§ 22
Utnyckling av centrala it-kostnader (Bilaga 13 till
budgetutlåtandet)
Beslut

Utnyckling av centrala it-kostnader godkänns.

§ 23
Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen
Stockholms stad (Bilaga 14 till budgetutlåtandet)
Dnr 171-1623/2017
Beslut

Fastighets- och lokalpolicy för kommunkoncernen
Stockholms stad godkänns.
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§ 24
Specifika lokalfrågor för beslut i samband med
kommunfullmäktiges budget 2018 för Stockholms stad
(Bilaga 15 till budgetutlåtandet)
Beslut

Specifika lokalfrågor för beslut i samband med
kommunfullmäktiges budget 2018 för Stockholms stad
godkänns.
§ 25
Avslutning
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer avslutningsvis budgeten i sin helhet och under budgetdagarna preliminärt fattade beslut.
Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna,
Margareta Haglund (-) och Rickard Wall (-) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan fastställa under
budgetdagarna preliminärt fattade beslut och också fastställa
budgeten i sin helhet och konstaterar att kommunfullmäktige
fastställer budgeten i sin helhet.
Övrigt

Ordföranden tackar kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott
samarbete under de två budgetdagarna.
Finansborgarrådet Wanngård tackar presidiet och tjänstgörande
personal för ett gott arbete.
Sammanträdet avslutas kl. 23:00.
Vid protokollet

Ulrika Gunnarsson

