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Tid: 9:30–09:48 
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal 
Paragrafer: 686-687 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordföranden Axel Josefson (M), Daniel Bernmar (V), Via Teams: Blerta Hoti (S), Axel 
Darvik (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina 
Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD),  
Jonas Attenius (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Via Teams: Elisabet Lann (KD) 

Övriga ersättare 
Via Teams: Nina Miskovsky (M), Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Henrik Munck (D)  

Övriga närvarande 
Eva Hessman, Jakob Rydén, Mathias Sköld 
Via Teams: Elisabeth Hulter, Johannes Hulter, Sofia Kodelja, Ruben Malmström, Gustav 
Öberg, Louise Warenius, Max Reijer, Klas Eriksson, Emmie Nordell, Anna Skrapste, 
Johan Svensson, Alice Vernersson, Marie Brynolfsson, Jennifer Hankins, Anna-Klara 
Behlin, Rasmus Loberg, Carina Bulic, Yvonne Lundberg, Jan Jörnmark, Peter 
Danielsson, Veronica Öjeskär, Patrik Höstmad, Emma Dolderer, Alexandra Stenlund, Per 
Hellqvist, Sandra van Tuel, Louise Isberg, Jeta Ibishi, Jonas Berg Bejmyr, Stefan Kraft, 
Jasmin Usta, Viktor Lundblad, Birgitta Granquist, Fredrik Lundgren, Abraham Staifo, 
Jens Adamik, Kristoffer Filipsson, Clara Thulin, Erik Palmgren, Dan-Ove Marcelind, 
Rasmus Evinsnö, Marcus Silbo, Agneta Kjaerbeck, Timothy Tréville, Björn Tidland, 
Stina Svensson, Martin Jordö, Christina Hofmann, Lina Isaksson 
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Underskrifter 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den  
 

 

 

  

Sekreterare 
 
_________________________ 
Mathias Sköld  

 

Ordförande 
 
_________________________ 
Axel Josefson 

 

Justerande 
 
_________________________ 
Daniel Bernmar 
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§ 686 0252/21 
Delårsrapport augusti 2021 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Delårsrapport augusti 2021 för kommunstyrelsen, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande godkänns.  

2. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget från budget 
2020 att slutföra arbetet med att ta fram ett lämpligt miljöledningssystem för stadens 
verksamheter samt påbörja implementeringen enligt beskrivning i avsnitt 4.1.8.1 
(diarienummer 0323/20).  

3. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget från budget 
2021 att i samverkan med Polisen, identifiera och föreslå områden för LOV3 
ansökningar enligt beskrivning i avsnitt 4.1.8.1 (diarienummer 1670/20).  

4. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget från budget 
2021 att etablera en närvaro i Stockholm för att stärka stadens intressebevakning 
enligt beskrivning i avsnitt 4.1.8.1 (diarienummer 1675/20).  

5. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget från budget 
2021 att tillsammans med nämnder och styrelser, ta fram en stadenövergripande 
krishanteringsplan som ska implementeras i alla nämnder och styrelser enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.8.1 (diarienummer 1676/20).  

6. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget från budget 
2021 att tillgängliggöra lokaler för valnämnden för att säkerställa vallokaler enligt 
beskrivning i avsnitt 4.1.8.1 (diarienummer 1677/20).  

7. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget från budget 
2021 att ta fram en ny resursfördelningsmodell anpassad för 
facknämndsorganisationen med fyra socialnämnder enligt beskrivning i avsnitt 
4.1.8.1 (diarienummer 1681/20).  

8. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att 
tillsammans med berörda nämner tillvarata goda arbetssätt och rutiner från ”Skrota 
skräpet” i det ordinarie arbetet enligt beskrivning i avsnitt 4.1.9.1 (diarienummer 
1688/20).  

9. Kommunstyrelsen godkänner för egen del redovisningen av uppdraget att säkerställa 
att sommarlovskort återförs i kollektivtrafiken för dagens ungdomar enligt 
beskrivningen i avsnitt 4.1.9.1 (diarienummer 0533/19).  

10. Uppdraget till stadsledningskontoret att återkomma med förslag på hur stadens 
befintliga planer mot hedersrelaterat våld och förtryck kan revideras för att inkludera 
de brister som Amandakommissionen funnit enligt beskrivningen i avsnitt 
4.1.10.1förklaras fullgjort (diarienummer 0792/21).  
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§ 686 forts 
 
11. Uppdraget till stadsledningskontoret att tillsammans med nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning och park- och naturnämnden samverka så att tidigare avsatta 
medel för sommarjobb kan användas för att vidta trängselåtgärder för särskilda 
platser samt städ och skötsel av parker och badplatser enligt beskrivningen i avsnitt 
4.1.10.1 förklaras fullgjort (diarienummer 0848/21, punkt 2).  

12. Uppdraget till stadsledningskontoret att vidta åtgärder relaterade till Coronapandemin 
enligt beskrivningen i avsnitt 4.1.10.1 förklaras fullgjort (diarienummer 1501/20, 
1502/20, 1503/20, 1504/20 och 1523/20). 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2021. 
Tilläggsyrkandet från V och MP den 17 september 2021. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från  
V och MP den 17 september 2021. Vidare yrkar Karin Pleijel (MP) bifall till 
stadsledningskontorets förslag. 

Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkar bifall till 
stadsledningskontorets förslag och avslag på tilläggsyrkande från  
V och MP den 17 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar avslag på tilläggsyrkande från V och MP  
den 17 september 2021. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från V och MP och finner att det avslagits. 
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§ 687   
Hantering av kommande sammanträden med anledning av 
upphävda restriktioner 

Information 
Ordföranden Axel Josefson (M) informerar om att regeringen beslutat att upphäva flera 
restriktioner från och med den 29 september 2021 och att kommunstyrelsen därför kan 
börja sammanträda fysiskt från och med sammanträdet den 13 oktober 2021 med följande 
upplägg: 

• Ledamöter och ersättare närvarar vid sammanträdet på plats. Vid symptom finns 
möjlighet att närvara vid sammanträdet på distans. Anmälan ska då ske till 
ordföranden senast innan lunch dagen innan sammanträdet.  

• Politiska sekreterare och föredragshållare närvarar vid sammanträdet på distans. 

Ordföranden kommer skicka ut mejl med ytterligare information. 
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