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§1
Anmälan av justerare och dag för justering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde
den 24 september 2020 hade justerats den 28
september 2020. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll
skulle justeras den 26 oktober 2020. Arvid Vikman Rindevall utsågs
att jämte ordföranden justera protokollet.
Sammanträdet genomfördes på grund av rådande restriktioner med
begränsad närvaro i sammanträdesrummet. Kjell-Åke Karlsson
(M), Britt Tryding (M), Mårten Risdal (S), Johanna Karlsson (S),
Gunnel Horm (S), Jan-Åke Porseryd (S), Marie-Louise Siverstrand
(V), Monica Muro de Santa Cruz (V), EvaLena Varhelyi (V) samt
tjänstepersonerna Catharina Liljedahl, Lena Slotte, Yvonne
Kokkola, Lisa Maidell, Helena Åkerlind och personalföreträdare
Jenny Hallgren deltog på distans under paragraferna 1-18 .
Sammanträdet inleddes med presentation av förslaget till
ny socialtjänstlag. Fannny Eklund svarade för presentationen.
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§2
Anmälan av medborgarförslag

Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag:
Medborgarförslag om scen på Hornsbergs strand
Dnr KUNG 2020/364
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas
till parkmiljöavdelningen för beredning.
Medborgarförslag om solcellsbelysning
Dnr KUNG 2020/382
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas
till parkmiljöavdelningen för beredning.
Medborgarförslag om Kristinebergshöjden
Dnr KUNG 2020/389
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas
till parkmiljöavdelningen för beredning.
Medborgarförslag om idrottsytor för flickor och pojkar
Dnr KUNG 2020/396
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas
till parkmiljöavdelningen för besvarande.
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§3
Medborgarförslag om upprustning av gatu- och parkmiljö
KUNG 2020/315

Beslut
1.
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2.
Medborgarförslaget överlämnas till trafiknämnden för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Sankt Göransparken har under flera år varit prioriterat i
förvaltningens trygghetsarbete. Förvaltningens har under många år
haft utökad renhållning i parken och har vid flera tillfällen
genomfört vegetationsåtgärder. Genom åren har också åtgärder
genomförts för att göra parken attraktiv för fler och öka närvaron i
området, bland annat genom stadsodling. Den senaste åtgärden i
parken är att en ny lekplats byggts högre upp i parken, vilket också
inneburit nya sittplatser, planteringar och belysning. Anledningen
till att exploateringskontoret byggt den nya lekplatsen är att ett
bostadshus ska byggas vid Igeldammsplan där lekplatsen låg
tidigare. Förvaltningen anser att lekplatsens nya läge och det nya
bostadshuset kan skapa förutsättningar för mer närvaro och social
kontroll i parken

Handlingar i ärendet
 325659 Upprustning av park- och gatumiljö
 KUNG 2020/315-2 Medborgarförslag om upprustning av
gatu-och parkmiljö för publicering

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 5 (23)
2020-10-22

§4
Medborgarförslag om Kristinebergshöjden
KUNG 2020/389

Beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
De senaste åren har stadsdelsnämnden fått flera medborgarförslag
om att det finns ett behov av en hundrastgård i området Kristineberg
och Hornsberg. Sedan november 2018 har förvaltningen ett uppdrag
från nämnden att utreda möjligheterna att anlägga en tillfällig
hundrastgård i området kring Kristinebergshöjden. Förvaltningens
bedömning är att en hundrastgård kan bli en mötesplats som kan
bidra till mer social kontroll på en plats som under de senaste åren
präglats av viss otrygghet. I juni 2020 beviljade kommunstyrelsens
trygghetsutskott stadsdelsnämndens ansökan om medel för att
anlägga en hundrastgård på platsen.
Handlingar i ärendet
 339740 Medborgarförslag om Kristinebergshöjden
(gällande)
 KUNG 2020/389-3 Medborgarförslag KUNG 2020-389
Tvättad
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§5
Skrivelse om trygghet och trivsel i Hornsberg
KUNG 2020/251

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
genomförda och planerade åtgärder.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen för
kännedom.
3. Stadsdelsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om
att ändra bilaga 7 i de allmänna föreskrifterna för
Stockholms kommun så att strandsträckan Elersvägen –
Lindhagensgatan undantas från badförbudet.
Sammanfattning av ärendet
I ärendet redovisar förvaltningen pågående- och initiativ till
ytterligare samverkansarbete kring tryggheten i Hornsberg.
Förvaltningen redogör också för säkerheten längs Hornsbergsstrand,
att boende och besökare störs på grund av vattenskotrarna samt
förslag till att pröva frågan om hävt badförbud. Om badförbudet
hävs kan förvaltningen ansöka hos Länsstyrelsen om en inbojning.
Förvaltningen redovisar hur ansökningsförfarandet och besluten
kring ordningsvakter fungerar i dagsläget samt svårigheterna kring
ett lokalt förbud för vattenskotrar i Ulvsundasjön, Karlbergskanalen
och Klara sjö.

Särskilda uttalanden
Arvid Vikman Rindevall (S) och Maria Ekberg (V) lämna följande
gemensamma uttalande:
Med Moderaterna i spetsen handlade de borgerliga partierna på
Kungsholmens valkampanj i stort om en sak – tryggheten. Tonläget
var mycket högt och löftena till medborgarna tydliga. I
Moderaternas flygblad fanns citat som "Stockholm behöver ett nytt
ledarskap som kan ta tag i de problem vi har med otryggheten” och
”Moderaterna vill bryta den ökande otryggheten med kriminella
gäng, inbrott och stölder som drabbar vanliga människor.
Kungsholmen ska vara en trygg stadsdel att leva, verka och bo i."
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Att medborgarna känner sig trygga är ett fundament i vårt
demokratiska samhälle. En viktig del av vårt offentliga politiska
uppdrag är att motverka kriminalitet och otrygghet. För oss
Socialdemokrater och Vänsterpartister handlar det både om ordning
och reda på våra gator men också om förebyggande arbete. Det
hade redan innan valet varit fokus för oss, varför frågan om åtgärder
vid Hornsbergs strand haft stor prioritet under föregående
mandatperiod.
På stadsdelen sammanträde den 22 oktober behandlas ett ärende om
åtgärder för ökad trygghet vid Hornsbergs strand, som majoriteten
tagit initiativ till. Det är bra och viktigt att majoriteten lyfter frågan
liksom de lobbat för förändring av regler för vattenskotrar.
Problemet är bara att det blir ett facit på att ingenting skett, trots att
två år gått sedan maktskiftet. Där finns ett initiativ vi arbetade med
2018, om ytterligare avbojning. Utöver det redogör förvaltningen
för vilka trygghetsåtgärder som redan är på plats, där vi kan
konstatera att samtliga var på plats redan innan valet 2018.
Hos majoriteten återfinns också ett sorts uppvaknande om att deras
vallöfte om ordningsvakter vid stranden inte går att uppfylla med
nuvarande regelverk. Vi Socialdemokrater och Vänsterpartister såg
behovet av att sätta in ordningsvakter redan under förra
mandatperioden och hade redan sommaren 2018 löst de knutar
reglerna innebar för att kunna ha de första på plats. De regelmässiga
problem som nuvarande majoritet stöter på idag bör således ha varit
känt för dem redan innan valet. Om det mot förmodan inte var det
har de nu haft två år på sig att lösa frågorna, utan framgång.
Nu har halva mandatperioden gått för den borgerliga majoriteten.
Facit såhär långt är nedslående. Medborgarnas nöjdhet med
renhållningen har sjunkit rejält, med hela 13 procentenheter, och
den upplevda tryggheten sjunker. Allra värst är det för kvinnorna
där fem procentenheter fler känner sig otrygga idag. Det här är en
oacceptabel utveckling som kräver handling, något medborgarna
tyvärr får se sig efter. Bland de förslag som vi hade velat satsa på
för ökad trygghet kan vi exempelvis nämna fler ordningsvakter,
bättre belysning, buskröjning, fler sopkorgar, fler sommarjobbare
som plockar skräp, ytterligare avbojning, fler sommargågator, fler
fältassistenter som är ute på gatorna, en starkare socialtjänst med
mer tid för förebyggande arbete, ett utvecklat förebyggande arbete
på skolorna och närmare samarbete med civilsamhällets funktioner
såsom nattvandringsinitiativ. Därtill behövs fler billiga bostäder,
fler träningslägenheter, vräkningsförebyggande arbete,
avvänjningsprogram för missbrukare och förstås: en skola som har
resurser och förmåga att möta alla elever. På bred front skapar vi
större trygghet.
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Vi vill leda Kungsholmen i en annan riktning. Vi vet att trygghet
skapas genom ett aktivt ledarskap med resurser för att åstadkomma
förändring. Inte tomma löften. I vår budget för Kungsholmen ville
vi satsa 20 miljoner mer på trygghet och välfärd. Något vi hade råd
med eftersom vi inte prioriterade en skattesänkning.
Max Almflod (SD) lämande följnde uttalande:
SD delar förvaltningens uppfattning att trivseln och tryggheten på
Hornsberg är av vikt, såväl för de boende som besökare. Likaså
finner SD avslagsmotiveringen till bruket utav ordningsvakter
väldigt motsägelsefullt.
Som (SD) tidigare påvisat innehar nämligen ordningsvakter
befogenheter vilka borde vara fullt tillräckliga för att upprätthålla
tryggheten och motverka/förebygga ordningsstörningar/brott på
Hornsbergsstrand. En ordningsvakts befogenheter är nämligen som
följer nedan:
En ordningsvakt är i Sverige en person med förordnande av
Polismyndigheten att medverka till att upprätthålla allmän ordning
och som innehar flera polisiära befogenheter och skyldigheter under
tjänstgöring. Ordningsvakter förordnas av Polismyndigheten för de
uppdrag som kan behövas i tjänstgöring. Detta är områden som
delas in i grupper som regleras i lagen (1980:578) om
ordningsvakter (LOV).
Sedan 1 januari 2015 blev nya förordnanden till ordningsvakter
rikstäckande då Polismyndigheten gick igenom en omorganisering
till en myndighet.
Ordningsvakten har till uppgift att "...medverka till att upprätthålla
allmän ordning" [1]. Områden där ordningsvakter kan tjänstgöra är
till exempel kollektivtrafik, idrottsevenemang, krogar, tivolin,
köpcentra, sjukhus, ambassader, domstolar eller mässor. Polisen är
förmän till ordningsvakter och ordningsvakter har i första hand
lojalitet mot polisen. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet till
polismyndigheten. Ordningsvakter utövar myndighet vid nyttjande
av sina befogenheter och måste alltid ha lagstöd för varje
ingripande.
En ordningsvakt får även avvisa, avlägsna samt, om nödvändigt,
omhänderta en person som stör den allmänna ordningen (PL 13 §)
på det område där denne tjänstgör (LOV 2-3 §§). Detsamma gäller
om straffbelagd handling ska kunna avvärjas (exempelvis att
ordningsvakten nekar en person tillträde till viss plats eller visst
område om denne misstänker att personen kommer begå brott eller
vara en fara för den allmänna ordningen).
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Utöver detta får en ordningsvakt bland annat:
- Omhänderta någon som enligt LOB inte kan ta hand om sig själv,
eller utgör en fara för sig själv eller någon annan;
- Beslagta alkohol enligt 1958 års lag om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.;
- Avvisa eller avlägsna någon samt beslagta alkohol enligt OL 3 och
4 kapitlen;
- Gripa envar, som begått brott belagt med fängelse på bar gärning,
flyende fot eller som är efterlyst för brott enligt OL 5 kapitel eller
RB 24:7 (envarsgripande);
- Beslagta bevismaterial enligt RB 27:4 i samband med ett
envarsgripande enligt RB 24:7;
- Skyddsvisitera (ej kroppsvisitera) envar enligt PL 19§, 1 st. 1 p.
vid ett envarsgripande enligt RB 24:7, avlägsnande enligt PL 13 §
eller omhändertagande enligt antingen PL 13 § eller LOB;
- Gripa envar som begår brott mot OL 5 kap.;
- Använda våld enligt PL 29 § och PL 10 § samt BrB 24:1, 24:2,
24:4, 24:5, 24:6 och 24:8.
- Belägga en gripen, omhändertagen eller avlägsnad (i samband
med att avlägsnandet fullbordas) person med handfängsel enl. PL
10a §.
- Då användande av narkotika är olagligt får ordningsvakter även
omhänderta narkotikapåverkade personer i väntan på polis vid
misstanke om narkotikapåverkan.
Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (1976:511),
förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt
rätt att omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig
själv eller annars utgör en fara för sig själv eller andra.[1] Om en
ordningsvakt omhändertar en berusad person ska denne skyndsamt
överlämna personen till närmaste polisman.[2]

Handlingar i ärendet
 336634 Trygghet och trivsel i Hornsberg
 KUNG 2020/251-1 Skrivelse om trygghet och trivsel i
Hornsberg
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§6
Månadsrapport september 2020
KUNG 2020/86

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september
2020.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och
resultatdispositioner. Jämfört med föregående månad är det ingen
större förändring. Den största utmaningen att uppnå en budget i
balans finns inom ekonomiskt bistånd. Osäkerhetsfaktorn är stor
utifrån rådande läge med Covid19. Förvaltningen ser ekonomiska
effekter av Covid19 framförallt inom äldreomsorgen i form av
kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning. Samtidigt
har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, samt
minskade kostnader för köp av platser vid vård- och
omsorgsboende. Förvaltningen har fått kompensation om 10,1 mnkr
från staten för sjuklönekostnader för perioden april-juli. Regeringen
har utlovat mer medel till kommuner och regioner men det är oklart
om hur mycket som kommer att beviljas av sökta medel.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/86-11 Månadsrapport september 2020
 KUNG 2020/86-11.2 Bilaga 1 Sjukfrånvaro
 KUNG 2020/86-11.1 Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och
statistik
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§7
Delegationsordning
KUNG 2020/192

Beslut
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut
som delegeras till tjänsteperson, och som anges i den bilagda
delegationsordningen, till förvaltningschef enligt 7 kap. 6 §
kommunallagen.
2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera
ärendena till lägst den nivå som finns angiven i
delegationsordningens kolumn ”Lägsta nivå”.
3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i
kolumnen ”Beslutsform” i delegationsordningen
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden kan med stöd i kommunallagen uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Delegationsordningen behöver uppdateras och kompletteras.
Handlingar i ärendet
 338302 Delegationsordning för Kungsholmens
stadsdelsnämnd
 KUNG 2020/192-8 Delegationsordning-delegerade beslut
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§8
Remiss om att personer som vistas illegalt i Sverige inte
ska tilldelas försörjningsstöd och andra förmåner
KUNG 2020/216

Beslut
Tjänsteutlåtandet lämnas som remissvar till kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L) och Arvid Vikman Rindevall (S)
föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Max Almflod (SD) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta
enligt ett förslag från Sverigedemokraterna.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Max Almflod (SD) reserverade sigmot beslutet med hänvisning till
sitt förslag enligt följande:
1. Att motionen tillstyrks
2. Därutöver anförs följande:
Lagen säger att den som fått avslag på sin asylansökan ska
lämna landet. Det är också vad kommunen bör verka för.
Istället framstår det som om majoriteten försöker hitta
kryphål för att kunna försörja illegala invandrare.
Stockholms skattebetalare har inget ansvar att försörja andra
länders medborgare, vilket i förlängningen bidrar till
svartarbete, brottslighet och sociala svårigheter. Undantag
bör endast omfatta akutsjukvård och ekonomiskt stöd till
hemresa.
Kommuner har med stöd av 4 kap. 2 § socialtjänstlagen
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möjlighet att på frivillig väg ge bistånd till personer som fått
avslag på sin asylansökan. Detta är dock ingen rättighet som
kan överklagas.
Att tilldela försörjningsstöd till illegala invandrare är att
uppmuntra personer som bryter mot svensk lag att stanna
kvar i landet. Stockholms stad ska inte under några
omständigheter uppmuntra till detta. Staden ska istället på
alla sätt som går verka för att de som befinner sig här illegalt
lämnar landet.
Handlingar i ärendet
 333832 Motion om att personer som vistas illegalt i Sverige
inte ska tilldelas försörjningsstöd och andra förmåner från
Stockholms stad
 KUNG 2020/216-1.1 Motion om om att personer som vistas
illegalt i Sverige inte ska tilldelas försörjningsstöd och andra
förmåner från Stockholms stad
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§9
Remiss om serveringstillstånd restaurant Nonni
KUNG 2020/318

Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av verksamhetens inriktning och ansökt
serveringstillstånd till kl. 22:00, befarar inte Kungsholmens
stadsdelsförvaltning att ett serveringstillstånd skulle medföra någon
nackdel utifrån en social bedömning. Stadsdelsförvaltningen
föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen
Handlingar i ärendet
 327437 KUNG 2020/318 Remissvar serveringstillstånd
restaurang Nonni
 KUNG 2020/318-1 Ansökan Serveringstillstånd Oggton AB

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 15 (23)
2020-10-22

§ 10
Remiss om serveringstillstånd på Göran terrassen
KUNG 2020/346

Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen finner inte att ett serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan
Handlingar i ärendet
 327907 KUNG 2020/346 Remissvar serveringstillstånd
restaurang Göran Terrassen
 KUNG 2020/346-1 Remiss till stadsdelsnämnden{C339B352-3A8A-4C21-9530-197F3A2A152E}
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§ 11
Remiss om serveringstillstånd viEat
KUNG 2020/311

Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen finner inte att ett serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan
Handlingar i ärendet
 326519 KUNG 2020/311 Remissvar serveringstillstånd
restaurang viEat i Stockholm
 KUNG 2020/311-1 Remiss ansökan om serveringstillstånd
viEat
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§ 12
Remiss om serveringstillstånd- Sushi Sukai
KUNG 2020/353

Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Baserat på verksamhetens inriktning samt planerad öppettid till kl.
21:30, befaras inte att ett serveringstillstånd skulle medföra någon
nackdel utifrån en social bedömning. Stadsdelsförvaltningen
föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar
på remissen
Handlingar i ärendet
 328337 KUNG 2020/353 Remissvar serveringstillstånd
restaurang Sushi Sukai
 KUNG 2020/353-1 Remiss om serveringstillstånd
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Sida 19 (23)
2020-10-22

§ 14
Anmälan av delegationsbeslut
Orförandebeslut:
Stadsdelsnämndens ordförande beslutade om tillfällig hyreslättnad
för lokalhyresgäster,
dnr KUNG 2020/240

Delegationsbeslut:
Avdelningschef svarade på kontorsremiss om lokalt åtgärdsprogram
för Ulvsundasjön,
dnr KUNG 2020/379

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 20 (23)
2020-10-22

§ 15
Anmälan av protokoll från sammanträde med
pensionärsrådet
Anmälan av protokoll från sammanträde med pensionärsrådet 202010-19

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 21 (23)
2020-10-22

§ 16
Anmälan av protokoll från sammanträde med
förvaltningsgruppen
Anmälan av protokoll från sammanträde med förvaltningsgruppen
2020-10-15

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 22 (23)
2020-10-22

§ 17
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 2020-10-15

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2020
Sida 23 (23)
2020-10-22

§ 18
Information från stadsdelsförvaltningen
Ann-Christine Hansson informerade om att skyddsstoppet vid
Serafens vård- och omsorgsboende uppmärksammas av Uppdrag
granskning.

