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§1
Anmälan av justerare och dag för justering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde
den 22 oktober 2020 hade justerats den 26
oktober 2020. Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle
justeras den 30 november 2020. Arvid Vikman Rindevall utsågs att
jämte ordföranden justera protokollet.
Sammanträdet genomfördes på grund av rådande restriktioner med
begränsad närvaro i sammanträdesrummet. Staffan Gustafsson
(MP), Kjell-Åke Karlsson (M), Mårten Risdal (S), Johanna
Karlsson (S), Jan-Åke Porseryd (S), Marie-Louise Siverstrand (V),
Monica Muro de Santa Cruz (V) samt tjänstepersonerna Catharina
Liljedahl, Lena Forsberg, Lena Slotte, Yvonne Kokkola, Lisa
Maidell, Leila Massih, Pål Tennek och personalföreträdare Jenny
Hallgren deltog på distans under paragraferna 1-28.
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§2
Anmälan av medborgarförslag
Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag:
Medborgarförslag om trygghet och trivsel vid rotundan på
Hornsbergs strand
Dnr KUNG 2020/420
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas
till parkmiljöavdelningen för besvarande.
Medborgarförslag om Walk of fame
Dnr KUNG 2020/398
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till trafiknämnden för
kännedom.
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§3
Medborgarförslag om att främja hälsa och barnidrotten
Svar på medborgarförslag
KUNG 2020/334

Beslut
1.
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2.
Medborgarförslaget lämnas till idrottsnämnden för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att lek- och
rörelsemöjligheter för äldre barn är något som behöver
prioriteras. Förvaltningen ser också ett stort besökstryck i de parker
som finns vilket motiverar att kontinuerligt värna och utveckla de
befintliga parkerna. Förvaltningen avser att ta med sig
förslagsställarens förslag till prioriteringsdiskussioner inför
nämndens långsiktiga investeringsplan för parkutveckling.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/334-5 Medborgarförslag om att främja hälsa
och barnidrotten
 KUNG 2020/334-4 Medborgarförslag om fler idrottsplatser
för publicering
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§4
Medborgarförslag om badbryggor
Svar på två medborgarförslag
KUNG 2020/269

Beslut
Medborgarförslagen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Norr mälarstrand har höga kulturhistoriska värden som grönt
promenadstråk vars strandkant är slitage- och erosionskänslig.
Stråket är även viktigt ur biologisk synpunkt. Förvaltningen
bedömer att slitaget kommer öka om bad uppmuntras här och att de
viktiga värdena äventyras. Även Rålambshovsparkens strandremsa
bedöms vara slitagekänslig, samtidigt mynnar ett breddavlopp för
dagvatten ut här. Förvaltningen bedömer därför inte att badbryggor
är lämpliga på någon av platserna.

Särskilt uttalande
Arvid Vikman Rindevall (S) och Maria Ekberg (V) lämnade
följande gemensamma uttalande:
Vi delar förvaltningens bedömning gällande badbryggor som
medborgarförslaget lyfter. Men det finns fler möjligheter att
tillskapa vattennära rekreation för medborgarna som bör ses över.
En av Kungsholmens största värden är närheten till vattnet. Utöver
utsikten och vidden stadsdelen får utgör också grönstråken längs
vattendragen mångas lunga i staden. Otaliga människor söker sig
årligen till promenadstråken längs ön, och kanske är sträckan
mellan Rålambshovsparken och stadshuset allra mest känd. Den här
sträckan är idag väldigt vacker, men tyvärr inte hela vägen. En stor
del av sträckan upptas tyvärr av bilparkering och en hårdlagd yta på
Holger Bloms plats, som används för att tippa snö.
Vi har länge värnat våra grönområden på Kungsholmen. Det finns
ändå en trend där det alltid tas lite mer av våra grönområden i
anspråk. För att fortsätta utveckla Kungsholmen som en grön ö
måste vi därför ibland våga ta nya initiativ för att tillskapa
grönområden. Det handlar också om att tillgängliggöra fler vackra
ytor till medborgarna.
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Vi vill därför se en utveckling där bensinstationen på sikt får flytta
på sig, ett antal parkeringsplatser bör kunna inhysas i ett
parkeringshus och den hårdlagda snötippsytan som är Holger Bloms
plats bör planeras med grönska för fler Kungsholmsbor att njuta av.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/269-4 Medborgarförslag om badbryggor
 KUNG 2020/269-3 Medborgarförslag om badbryggor för
publicering
 351928 KUNG 2020_309 Medborgarförslag om badbryggor
för publicering
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§5
Medborgarförslag om solcellsbelysning
Svar på medborgarförslag
KUNG 2020/382

Beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen är positiv till åtgärder som främjar motion och rörelse
särskilt under de mörka årstiderna. Trafikkontoret ansvarar för
belysning vid gångvägar på parkmark. Förvaltningen har varit i
kontakt med trafikkontoret i den aktuella frågan och de menar att
solcellsbelysningen vid Fredhällsklipporna var ett test och de är inte
nöjda med anläggningen bland annat eftersom dess sensorfunktion
inte fungerar tillfredställande. Trafikkontoret menar att de
solcellslösningar som finns på marknaden i dag inte har vad som
krävs för en hållbar och funktionell anläggning i den här miljön.
Trafikkontoret och förvaltningen bevakar marknaden och hoppas att
det framöver kommer utvecklade tekniska lösningar inom
solcellsdriven belysning.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/382-4 Solcellsbelysning 2020/382
 KUNG 2020/382-3 Medborgarförslag om solcellsbelysning tvättad
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§6
Medborgarförslag om att göra Kungsholmen ännu
trivsammare
Svar på medborgarförslag
KUNG 2020/282

Beslut
1.
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2.
Medborgarförslaget lämnas till stadsbyggnadsnämnden och
trafiknämnden för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Parktorget vid Fridhemsplan utgör gatumark som trafiknämnden
ansvarar för, men stadsdelsnämnden har ansvar för skötsel av
gräsytan. Enligt parkplanen är detta gröna parktorg ett välgörande
inslag i en för övrigt trafikdominerad miljö. I likhet med
förslagsställarens idé om Fridhemslunden, finns det enligt
parkplanen ett behov av att stärka platsens värden. Enligt
parkplanen är träden mycket viktiga och bör prioriteras, till exempel
har flera av träden stamskador och många har ytliga rötter i gräsytan
som tar skada vid gräsklippning. Ytterligare åtgärder som nämns i
parkplanen är att förbättra gräs- och markbeläggningar samt tillföra
mer sittplatser.
Förvaltningen avser att framföra förslagsställarens synpunkter om
platsen i den samverkan som finns med trafikkontoret, så att de kan
tas i beaktan i deras långsiktiga investeringsplanering.

Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L) föreslog att stadsdelsnämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Arvid Vikman Rindevall (S) och Maria Ekberg (V) föreslog att
stadsdelsnämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
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Reservation
Arvid Vikman Rindevall (S) och Maria Ekberg (V) reserverade sig
mot beslutet med hänvisning till sitt förslag
att
uppdra åt förvaltningen att tillsammans med övriga
berörda nämnder samverka för att ta fram ett program för skapa ett
sammanhållet grönt stråk från Fridhemsplan ner till
Rålambshovsparken
Vi har med glädje mottagit det medborgarförslag som inkommit
gällande att göra framförallt Fridhemsplan finare, mer trivsamt och
tryggare. Vi Socialdemokrater och Vänsterpartister vill verka i
samma riktning och är övertygade om att vackra och rena
gemensamma ytor skapar mer vistelse och mer ägandekänsla för det
gemensamma. Det bidrar i sin tur till en både ökad trygghet men
även faktiskt trygghet. Därför vill vi, precis som medborgarförslaget
gör, understryka vikten av fortsätta utveckla Fridhemsplan till en
vackrare och tryggare plats.
Vi har i oktober 2019 lagt ett förslag om att skapa en port till
Rålambshovsparken från Fridhemsgatan. En stor del av de som
besöker Rålis kommer med t-banan till Fridhemsplan och går
därifrån ner till parken via Fridhemsgatan. Varken längs vägen eller
i själva Rålis finns något större utbud av glasskiosker, caféer eller
annat. Med tanke på hur många som har picknick i Rålis lär det
finnas ett underlag för sådan service. (De foodtrucks som brett ut
sig vid eller i Rålis orsakar nackdelar och har en annan målgrupp.)
Fridhemsgatan är en lugn gata på den här sträckan. En busslinje
snuddar vid norra kanten och en del bostäders biltrafik är beroende
av gatusträckningen men det borde inte vara omöjligt att göra
sommargågata av åtminstone den nedre delen av Fridhemsgatan
(söder om Pontonjärgatan). Med en sommargågata, som på sikt kan
byggas om till en permanent gångfartsgata mellan Fridhemsplan
och Rålambshovsparken, skulle parken bli än mer välkomnande och
vägen dit trivsammare. Det finns också möjlighet att göra vägen
grönare och med färre p-platser.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser stora fördelar med detta
förslag, som binder ihop Rålambshovsparken med Fridhemsplan
och som på sikt skulle kunna bli en förlängning av parken. Redan
nu finns det ju ett embryo till en park med torghandel uppe vid
Fridhemsplan.
Vi vill att förvaltningen vidare utreder hur intentionerna i
medborgarförslaget tillsammans med ett sammanhållet grönt stråk
från Fridhemsplan ner till Rålambshovsparken, ett stråk som
inrymmer såväl torghandel som serveringar, kan åstadkommas.
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Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/282-4 Gör Kungsholmen ännu trivsammare
 KUNG 2020/282-3 Medborgarförslag för publicering
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§7
Medborgarförslag om rotundan på Hornsbergs strand
Svar på medborgarförslag
KUNG 2020/364

Beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av ärendet
Pergolan (som förslagsställaren kallar ”rotundan”) är bygd som en
mötesplats för samvaro och förvaltningen anser inte att dess
utformning eller möblering ska ändras för att minska möjligheterna
att använda platsen för umgänge. Förvaltningen menar att en
inglasning av platsen skulle kunna skapa andra problem med tillhåll
och övernattningar och tror inte att det är en lösning. Förvaltningen
anser att aktiviteterna som förslagsställaren beskriver utgör en
ordningsfråga för polisen. Med anledning av medborgarförslaget
kommer förvaltningen att sätta upp en skylt med trivselregler vid
pergolan samt även fortsättningsvis ha en fortlöpande dialog med
polisen angående den problematik som finns på platsen. Vidare
anser förvaltningen att ordningsvakter behövs i området.

Särskilt uttalande
Max Almflod (SD) lämnade följande särskilda uttalande:
Sverigedemokraterna har redan tidigare föreslagit närvaron utav
ordningsvakter på Hornsbergs strand som ett bot mot
ordningsstörningar. Och ordningsvakter, vilka såväl tillåts avvisa
som omhänderta ordningsstörande eller drog/alkoholpåverkade
individer, har därmed tillräckliga befogenheter att stävja bl.a
nämnda problem. En informativ skylt angående gällande
ordningsregler kan ha viss effekt men är otillräckligt i
sammanhanget.
Anledningen till SD:s tidigare förslag inte trätt i kraft, beror på att
polisens granskningsenhet dragit slutsatsen att Hornsbergs strand är
tillräckligt förskonad från stök och ordningsstörningar, samt
atmosfären så pass lugn att bruket utav ordningsvakter inte är
nödvändigt i området.
I motsats till polisens granskningsenhet anser SD däremot att
ordningsvakter behövs på Hornsbergs strand som ett hjälpande
komplement till en överbelastad poliskår, och att dessa
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ordningsvakter definitivt kommer att fylla en nödvändig funktion
under sommaren eller när vädret lockar större mängder besökare till
platsen.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/364-4 Medborgarförslag om rotundan på
Hornsbergs strand
 KUNG 2020/364-2 Medborgarförslag för publicering
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§8
Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning - så
tycker de äldre om äldreomsorgen 2020
KUNG 2020/410

Beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Brukarundersökningen har besvarats av 41 procent av de äldre som
är bosatta på vård- och omsorgsboende och 55 procent av de äldre
som har hemtjänstinsatser. Deltagandet har minskat från föregående
år. Resultaten har troligen också andra felkällor med anledning av
att brukarundersökningen skickades ut under pågående pandemi av
Covid- 19. Årets resultat bör därför tolkas med försiktighet.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/410-1 Resultat från Socialstyrelsens
brukarundersökning- så tycker de äldre om äldreomsorgen
2020
 349520 Äldre om hemtjänster_ rike, län, kommun - 0180
Stockholm, Kungsholmen - 2020
 349519 Äldre om säbo_ rike, län, kommun - 0180
Stockholm, Kungsholmen - 2020
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§9
Rutiner för ärenden enligt lex Sarah
KUNG 2020/417

Beslut
Stadsdelsnämnden fastställer rutiner för ärenden enligt lex Sarah.
Sammanfattning av ärendet
Bestämmelserna om lex Sarah innebär att var och en som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt LSS ska
medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som
genomförs är av god kvalitet. Den nämnd som ansvarar för
verksamhet inom socialtjänsten eller enligt LSS ska fastställa
rutiner för bestämmelserna om lex Sarah.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/417-1 Rutiner för ärenden enligt lex Sarah
 KUNG 2020/417-2 Lex Sarah rutin Kungsholmen
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§ 10
Månadsrapport oktober 2020
KUNG 2020/86

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport oktober
2020.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 9,5 mnkr före
respektive 5,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen har
förbättrats jämfört med föregående månad på grund av att statliga
medel kommer att beviljas för ökade nettokostnader på grund av
pandemin. Dock kvarstår en del oklarheter kring hur stor del av
sökta medel som är beviljade, varför försiktighetsprincipen har
används vid prognosen. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av
Covid19 framförallt inom äldreomsorgen i form av ökade kostnader
för extrabemanning, skyddsutrustning. Samtidigt har förvaltningen
minskade kostnader för turbundna resor, samt minskade kostnader
för köp av platser vid vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har
för perioden april-oktober fått kompensation från staten för delar av
sjuklönekostnaden. Bortsett från ekonomiska effekter på grund av
pandemin har verksamheter som haft åtgärdsplaner under året
vidtagit åtgärder som till stora delar givit effekt för budget i balans.
Den största utmaningen att uppnå en budget i balans kvarstår och
finns inom ekonomiskt bistånd.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/86-13 Månadsrapport oktober 2020
 KUNG 2020/86-13.1 Bilaga 2. Verksamhetsvolymer och
statistik
 KUNG 2020/86-13.2 Bilaga 1. Sjukfrånvaro

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 16 (32)
2020-11-26

§ 11
Stadsdelsnämndens sammanträdesplanering
KUNG 2020/434

Beslut
1.
Stadsdelsnämnden sammanträder under 2021 på följande
datum: 4 januari, 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj,
17 juni, 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november, 16
december.
2.
Sammanträdena börjar kl. 18:00. Sammanträdena inleds när så
är möjligt med en öppen frågestund.
3.
Sammanträdet den 4 januari hålls i sammanträdesrummet
Häggen, Lindhagensgatan 76. Övriga sammanträden hålls i
Stadsarkivet, Kungsklippan.

Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden ska besluta om tid och plats för sina
sammanträden. De föreslagna datumen utgår huvudsakligen från
kommunstyrelsens tidsplan för när dokument som
verksamhetsplaner verksamhetsberättelse, budgetunderlag samt
tertialrapporter med delårsbokslut ska lämnas till
kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/434-1 Stadsdelsnämndens sammanträden 2021
 KUNG 2020/434-2 Sammanträdesdatum 2021
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§ 12
Delegationsordning för Kungsholmens stadsdelsnämnd
KUNG 2020/192

Beslut
1.
Gällande delegationsordning kompletteras enligt
förvaltningens förslag.
2.
Kungsholmens stadsdelsnämnd delegerar beslut av ärenden
som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef
enligt 7 kap. 6 § kommunallagen.
3.
Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera
ärenden som får beslutas av tjänsteperson till lägst den nivå som
finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Lägsta nivå”.
4.
Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen 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
 KUNG 2020/192-14 Delegationsordning för Kungsholmens
stadsdelsnämnd
 352164 Delegationsordning-delegerade beslut
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§ 13
Stockholms stads program för stöd till anhöriga 20212024
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/339

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen är positiv till att det tas fram ett nytt förslag till
program för anhörigstöd efter att nuvarande löpt ut. Insatser för att
stödja anhöriga är av största vikt och i förslaget till program lyfts
anhörigas egna behov fram på ett bra sätt. Programmet känns dock,
enligt förvaltningen, bitvis svåröverskådligt och långt. En
kortversion behövs för att kunna implementera programmet i alla
verksamheter och hos alla yrkeskategorier.

Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L) 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 sig mot beslutet med hänvisning till
förslaget från Sverigedemokraterna:
1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
2. Att därutöver anföra följande:
Det är viktiga och i många fall angelägna frågor som lyfts fram i
programmet. Vår inställning är dock att satsningar i första hand bör
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göras i preventivt syfte för att undvika att problemen alls uppstår.
Med anledning av det yrkar vi avslag på förslaget med hänvisning
till att pengarna ska satsas på förebyggande åtgärder.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/339-3 Stockholms stads program för stöd till
anhöriga 2021-2024
 KUNG 2020/339-1.3 Bilaga - Stockholms stads program för
stöd till anhöriga 2021-2024
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§ 14
Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2020/340

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen är positiv till innehållet i stort. En önskan är dock att
programmet tydligare beskriver mäns våld mot kvinnor och
målgruppen äldre. Vidare är förvaltningen positiv till att
barnrättsperspektivet är förtydligat, att programmet är nära
sammankopplat med den regionala strategin för att förebygga och
bekämpa våld i Stockholms län samt att arbetsgivarperspektivet
inryms i programmet.

Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L) föreslog att stadsdelsnämnden
skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Arvid Vikman Rindevall (S) och Maria Ekberg (V) föreslog att
stadsdelsnämnden skulle besluta enligt ett förslag från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
stadsdelsnämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Arvid Vikman Rindevall (S) och Maria Ekberg (V) reserverade mot
beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
att

godkänna förvaltningens förslag till beslut
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därutöver anföra följande

Vi vill att Stockholm ska vara en stad som är fri från våld och
diskriminering och som lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi
vill göra vårt yttersta för att skapa ett Stockholm för alla. Det är
positivt att i förslaget till program har fler målgrupper lyfts upp. Vi
ställer oss bakom att staden ska stärka sitt arbete mot prostitution,
människohandel och sexuellt våld. Genom att se beröringspunkter
mellan de olika typerna av våld kan stadens arbete utvecklas och
positiva synergieffekter kan uppstå.
Förslaget till program saknar några aspekter/delar som vi anser
behöver tillföras för att programmet ska kunna användas ute i
stadens verksamheter och inte hamna i skymundan.
I beskrivningen av vilka olika typer av våld som omfattas av
programmet under delen som rör våld i nära relationer nämns inte
att merparten av de som utövar våld är män. Det är antagligen inte
avsiktligt men konsekvensen blir att staden osynliggör ett
grundläggande faktum.
Det är bra att stadens program följer samma struktur som den
regionala strategin Operation Kvinnofrid. Målsättningarna i
programmet är i stort samma mål som Operation Kvinnofrid har.
Vilket vi inte har något att invända mot. Tvärtom, det är stärkande
att olika nivåer i samhället och olika myndigheter arbetar för
jämställdhet och utgår ifrån samma mål för att förebygga och
bekämpa våldet. Det är därför problematiskt att man i utkastet till
program har valt att ta bort eller byta ut viktiga begrepp utan någon
förklaring. Till exempel har man valt att utesluta begreppet
normkritisk i andra punkten under mål 1 trots att det lyfts i
Operation Kvinnofrid. Det vedertagna begreppet normkritik har
också bytts ut mot normmedvetenhet på sidan 28 när viktiga
perspektiv lyfts. Begreppet normkritik används av akademi,
myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR),
civilsamhället och många flera. På jämställdhetsmyndighetens
webbsida kan man läsa ”Normkritik handlar om att sätta fokus på
makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de
normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och
därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.” Normmedvetenhet
fångar inte upp samma aspekter som normkritik och därför bör rätt
begrepp användas.
Under mål 7 saknas en viktig punkt som återfinns i Operation
Kvinnofrid. Punkten handlar om stadens verksamheter ska använda
sig av evidens i val av arbetssätt och metoder. Vi anser att punkten
”Staden kvalitetssäkrar sina metoder och arbetssätt med stöd av
forskning.” ska föras in under mål 7.
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I utkastet till program berörs särskilt utsatta/sårbara grupper i
förbifarten. Socialnämnden har vid flertal tillfälle mottagit rapporter
från bland annat socialinspektörerna som visar att staden inte
fullföljer sitt ansvar gentemot våldsutsatta som tillhör särskilt
utsatta grupper. Under rubriken programmets målgrupper behöver
de sårbara grupperna och faktorerna bakom lyftas in tydligare för att
öka kunskap bland stadens personal och för att utveckla och ge rätt
stöd till den som behöver det. Exempel på faktorer som gör att
grupper är särskilt utsatta/sårbara är; att ha en eller
funktionsnedsättningar, att vara äldre, att leva i missbruk, att vara
homo- eller bisexuell, transperson eller queer och att ha utländsk
bakgrund. Utöver att tydliggöra målgrupperna behöver programmet
aktiviteter som redogör för vad staden avser att göra för att nå och
utveckla stödet till särskilt utsatta grupper.
Vidare saknar vi bostadsfrågan i programmet trots att det är en
oerhört central del i arbetet mot våld. Vi vet att många våldsutsatta
stannar kvar i relationerna för att de saknar möjlighet att flytta till
ett annat boende. Bostadsbristen i Stockholm måste mötas med
byggande av fler hyresrätter med överkomliga hyror för att
underlätta för våldsutsatta att frigöra sig från destruktiva och
våldsamma relationer. Staden behöver också få fram fler
genomgångsbostäder till SHIS. Beklagligt nog har majoriteten
bromsat de allmännyttiga bostadsbolagens byggande av hyresrätter,
Stockholmshus och genomgångsbostäder. Att adressera
bostadsfrågan genom att erbjuda de som utövar våld i nära
relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck tillfälligt boende är
inte bara förkastligt utan också anmärkningsvärt. Våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld är brott som inte ska premieras.
Stadsdelsnämnderna ska inte erbjuda våldsutövare tillfälliga
boenden. Aktiviteten måste omgående strykas. Staden behöver
däremot fokusera på att utveckla insatser och arbetssätt som både
kan fånga upp och få framförallt unga män att sluta bruka våld både
mot en partner och att köpa sex.
Fler av aktiviteterna som lyfts är alltför detaljerade vilket går stick i
sträv med stadens andra program. Flertalet av aktiviteterna kan
strykas till förmån för att låta nämnderna själva besluta vilka
aktiviteter som är aktuella för deras verksamheter. På så sätt
behöver nämnderna också tänka genom vad de behöver göra inom
sina verksamhetsområden för att målen ska uppnås. Att politiken
ska besluta om vilka kurser som ska spridas, vilka projekt som ska
genomföras eller vilka utvärderingar som ska följas är en alltför
detaljerad styrning.
Aktiviteterna och indikatorerna behöver gås genom och tydliggöras
för att inte missförstånd ska ske. Till exempel står det under mål 5,
under indikatorer ”Andel personer av dem som polisanmält våldet
och har kontakt med RVC som fått stöd under

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 23 (32)
2020-11-26

rättsprocessen.(Stadsdelsnämnderna)” Frågan som uppstår är om
det är våldsutsatta som har polisanmält som ska få stöd under
rättsprocessen eller kan det var våldsutövare som kan få stöd under
rättsprocessen från stadsdelen. På samma sätt kan frågan ställas
kring aktiviteterna där det endast står att Stödcentrum och
Relationsvåldscentrum ska erbjuda stöd under rättsprocessen utan
att klargöra till vem. Det är oerhört viktigt att det klargörs i
programmet att stödet under rättsprocessen erbjuds till våldsutsatta
och inte våldsutövare.
I programmet saknas skrivningar som rör privata utförare inom
välfärdsverksamheterna. Programmet behöver därför kompletteras
så att de privata utförare som verkar inom exempelvis LSSverksamhet, äldreomsorg och skola lyfts. Att inte involvera till
exempel de fristående skolorna innebär att målsättningen om att det
våldsförbyggande arbete kommer att halta eftersom en stor del av
barn och unga inte nås.
Vi saknar även skrivningar om kränkningar, hot och brott som sker
via nätet. Här hade programmet stärkts av att lyfta den
problematiken men också vilka möjligheter som finns när staden
kan nå fler genom internet.
Med utgångspunkt i Barnkonventionen bör staden fortsätta arbeta
för att utveckla familjerätten samt sätta insatser för att barn inte ska
behöva lämnas till umgänge med en våldsutövande förälder.
Barnets bästa måste alltid stå i centrum.
Rätt kunskap kan vara avgörande för att den som är utsatt kan få
den hjälp som hen har rätt till. Det är viktigt att medel avsätts för att
implementera programmet men även för att verksamheterna ska
kunna genomföra kompetenshöjande insatser.
Slutligen tror vi att programmet eventuellt kunde tjäna på att delas
upp i två program. Där det ena programmet lyfter våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Medan det andra
programmet fokuserar på prostitution, människohandel för sexuella
ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Som programmet är
upplagt nu oroar vi oss för att delarna som rör det sist nämnda kan
hamna i skymundan. Frågor som rör våld i nära relationer och
människohandel är olika saker även om det är mäns våld mot
kvinnor som är den gemensamma nämnaren.
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Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/340-2 Svar på remiss om program mot våld i
nära relation
 KUNG 2020/340-1.1 Bilaga 3 Program
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§ 15
Remiss om serveringstillstånd - Coffee & Catering
Express
KUNG 2020/412

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
 KUNG 2020/412-2 Remissvar severingstillstånd restaurang
Coffee & Catering Express
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Anmälan av balanslista
Anmälan av balanslista för november 2020.
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§ 17
Anmälan av delegationsbeslut


Tilldelningsbeslut av avdelningschef 2020-10-23 i
upphandling av handledning, dnr KUNG 2020/347



Beslut av stadsdelsnämndens ordförande 2020-10-31 om
tillfällig stängning av dagverksamheten Gläntan,
dnr KUNG 2020/169-3



Beslut av stadsdelsnämndens ordförande 2020-10-31 om
tillfällig stängning av Serafens vård- och omsorgsboende,
dnr KUNG 2020/169-4.



Beslut av stadsdelsnämndens ordförande 2020-11-05 om
tillfällig stängning av Fridhemmets servicehus, dnr KUNG
2020/169-5



Beslut av stadsdelsnämndens ordförande 2020-11-09
om tillfällig stängning av Serafens vård- och
omsorgsboende, dnr KUNG 2020/169-6



Beslut av stadsdelsnämndens ordförande 2020-11-13
om tillfällig stängning av Pilträdet och Fridhemmets
servicehus, dnr KUNG 2020/169-7.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 28 (32)
2020-11-26

§ 18
Anmälan av protokoll från sammanträde med
pensionärsrådet
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde 202011-23.
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§ 19
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor 2020-11-19.
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§ 20
Anmälan av protokoll från sammanträde med
förvaltningsgruppen
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde
2020-11-19.
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§ 21
Stadsdelsnämndens frågor


Skrivelse från Rasmus Jonlund (L), Britt Tryding (M),
Marcus Wangel (C) och Maurice Forslund (KD) om väktare
i Hornsberg, dnr KUNG 2020/466. Skrivelsen överlämnades
till stadsdelsförvaltningen för beredning.



Britt Tryding (M) framförde att det är viktigt att vara tydlig
om att besöksstopp vid äldreboenden är en
rekommendation.



Jan-Åke Porseryd (S) om idrotten på Kungsholmen.
Förvaltningen återkommer med information vid ett
kommande sammanträde.



Marcus Wangel (C) frågade om insatser och aktiviteter för
hemlösa. Stadsdelsförvaltningen återkommer med svar vid
nästa sammanträde.
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§ 22
Information från stadsdelsförvaltningen
Information om pågående arbete med anledning av pandemin.

