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KOMMUNIKATIONSSTABEN

REFERAT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES
SAMMANTRÄDE DEN 13 JUNI 2011
Samtliga beslut enligt kommunstyrelsens förslag.
För att läsa ärendena i sin helhet, klicka på ärendenumret sist i varje ärende.
Föredragningslistan med tillhörande dokument kan du läsa genom att klicka här.

Beslut i korthet
• Avgifterna för upplåtelse av offentlig plats kommer att räknas upp med index
varje år med start i budget för 2012.
• Detaljplanen för Kristinebergsmotet gör det möjligt att bygga 1 000 nya
bostäder och 120 000 kvadratmeter kontor vid Trafikplats Lindhagensgatan.
• Vattenfalls tidigare kontorsanläggning i Råcksta ska omvandlas till en blandad
bebyggelse med 1 200 nya lägenheter och offentlig service.
• Motioner som lämnats in före den 30 juni 2010 och ännu inte behandlats av
kommunstyrelsen redovisades.
• Ett nytt program godkändes för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Alla ska kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.

Beslutsärenden
Avgifter för markupplåtelse indexregleras
Avgifterna för upplåtelse av offentlig plats revideras (gäller till exempel kiosker,
uteserveringar, försäljningsplatser och evenemang). Ändringen innebär framför
allt att avgifterna kommer att räknas upp med index varje år med start i budget för
2012. Det nya systemet blir tydligare bland annat genom att avgifterna utgår från
kvadratmeterpriser. Avgiften för mobilkranar har höjts mer än index eftersom de
ofta orsakar trafikstörningar. Som tidigare tas ingen avgift ut för mindre barn- och
ungdomsevenemang. Senaste revideringen av avgifterna för upplåtelse av offentlig
plats genomfördes vid årsskiftet 2004–2005.
Läs utlåtande 2011:97
1 000 nya bostäder på Kristinebergshöjden
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Kristinebergsmotet (Trafikplats
Lindhagensgatan) i Kristineberg och Stadshagen. Den gör det möjligt att ersätta
nuvarande trafikplats med en mindre och frigöra mark för framtida bebyggelse på
Kristinebergshöjden väster om Essingeleden. Genom att bygga om Kristinebergs-
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motet och flytta Hornsbergs bussdepå skapar staden förutsättningar för omkring
1 000 nya bostäder och 120 000 kvadratmeter nya kontor.
Ombyggnaden av trafikplatsen kommer att utföras av Trafikverket och bekostas av
Stockholms stad. Den kommer att ta cirka tre år med byggstart 2012. Essingeleden
ska vara öppen för trafik under hela byggtiden. Kommunfullmäktige godkände
också nödvändiga avtal för den aktuella ombyggnaden.
Läs utlåtande 2011:98
Läs utlåtande 2011:101
1 200 nya lägenheter i Råcksta
Kommunfullmäktige antog detaljplanen för fastigheten Vattenfallet 2 i Råcksta.
Den gör det möjligt att omvandla Vattenfalls tidigare kontorsanläggning till en
blandad bebyggelse med bostäder och offentlig service i närheten av allmänna
kommunikationer. Uppemot 1 200 nya lägenheter kommer att kunna byggas samtidigt som Vattenfalls höga kontorsbyggnader, Råcksta gård, restaurangbyggnaden
samt parkanläggningen mellan Råcksta gård och restaurangbyggnaden bevaras.
Läs utlåtande 2011:99
Redovisning av obehandlad motion
Kommunfullmäktige godkände redovisningen av motioner som lämnats in före
den 30 juni 2010 och ännu inte behandlats av kommunstyrelsen. Redovisningen
omfattade denna gång endast en motion.
Läs utlåtande 2011:100
Program för personer med funktionsnedsättning
Ett nytt program godkändes för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det övergripande målet är att alla i Stockholms stad ska ha tillgång till
och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Programmet omfattar sju
mål inom områdena fysisk tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet,
bemötande, utbildning, arbete, bostad och fritid.
Programmet gäller 2011–2016 och utgår från FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. År 2012 byter stadens samtliga
handikappråd namn till ”råd för funktionshinderfrågor”.
Läs utlåtande 2011:106

Nästa kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 5 september
klockan 16.00 i Stadshusets rådssal. Beslutsärendena behandlas med början
klockan 18.00.
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