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§1
Anmälan av justerare och dag för justering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde
den 25 mars 2021 hade justerats den 29 mars 2021. Ordförande
tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras den 3 maj
2021. Johanna Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera
protokollet.
Sammanträdet genomfördes på grund av rådande restriktioner med
begränsad närvaro i sammanträdesrummet. Kjell-Åke Karlsson
(M), Lou-Ann Wejke-Norberg (M), Maria Kihlström (M), Henrik
Sjölander (M), Staffan Gustavsson (MP), Arvid Vikman Rindevall
(S), Mårten Svensson Risdal (S), Gunnel Horm (S), Jan-Åke
Porseryd (S), Marie-Louise Siverstrand (V), EvaLena Varhelyi
(V), Liliane Åkerlund (SD), personalföreträdare Frida Vernström
samt tjänstepersonerna Catharina Liljedahl, Lena Forsberg, Lena
Slotte, Lisa Maidell, Therese Rosén, Madelen Lyckedal och Frida
Mattsson deltog på distans under paragraferna 1-21. Katarina
Eriksson deltog på distans under paragraferna 1-25.
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§2
Anmälan av medborgarförslag
Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag:
Medborgarförslag om isvak
Dnr KUNG 2021/116
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till parkmiljöavdelningen
för beredning.
Medborgarförslag om padel under bro
Dnr KUNG 2021/118
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till parkmiljöavdelningen
för besvarande
Medborgarförslag om tennisbana
Dnr KUNG 2021/119
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till parkmiljöavdelningen
för besvarande
Medborgarförslag om parkstädning
Dnr KUNG 2021/132
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till parkmiljöavdelningen
för beredning
Medborgarförslag om basket
Dnr KUNG 2021/165
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till parkmiljöavdelningen
för beredning

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2021
Sida 4 (32)
2021-04-29

§3
Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024
KUNG 2021/120

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag för
budget 2022 med inriktning för 2023 och 2024 och
överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
I ärendet presenteras nämndens övergripande strategiska satsningar
för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål under
kommande tre år.

Förslag till beslut
Orförande Rasmus Jonlund (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson Brodén (V) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag
från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordförande Rasmus Jonlund (L) ställde förslagen mot varandra och
fann att nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson Brodén (V) reserverade
sig med hänvisning till sitt gemensamma förslag enligt följande
Förvaltningens förslag till beslut godkänns
Därutöver anförs följande:
Regeringen och samarbetspartierna har presenterat flera stora
satsningar för att stärka äldreomsorgen i Sverige. Regeringen har
bl.a. beslutat om ett historiskt tillskott till kommunerna specifikt för
att stärka äldreomsorgen. Ett enigt socialutskott i riksdagen har
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dessutom uppmanat regeringen att säkerställa att pengarna faktiskt
går till äldreomsorgen. Trots detta ser vi hur de viktiga
förstärkningarna av äldreomsorgen i Stockholm uteblir. För
Kungsholmens del handlar det om ca 22 miljoner kronor som inte
använts för det ändamål de är avsedda.
I underlaget för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för
Kungsholmen konstateras att det är viktigt med ett nära ledarskap,
men att detta är svårt att uppfylla ”med äldreomsorgens stora
personalgrupper”. Trots det saknas en beskrivning för hur man ska
kunna arbeta för att komma ifrån dessa stora personalgrupper. Det
saknas dessutom förslag för hur man ska attrahera och behålla
personal, där den enda lösningen som presenteras är att
verksamheten ska ”ligga i framkant när det gäller att använda
moderna arbetssätt och välfärdsteknik”. Detta är oroväckande,
särskilt med coronakommissionens slutsatser färskt i minnet:
”Bemanningen och personalens kompetensutveckling har inte följt
med i utvecklingen mot att allt fler omsorgsmottagare har stora och
sammansatta behov. […] Enhetscheferna har betydligt fler
medarbetare än i övriga nordiska länder vilket innebär att det är
svårare att vara en närvarande och stödjande chef. En relativt stor
andel av omsorgspersonalen, nästan fyra av tio, saknar fortfarande
undersköterskeutbildning. Nästan 25 procent är timanställda. Detta
är faktorer som ger en potentiellt förhöjd risk för att kunskapen,
förståelsen och efterlevnaden av god vårdhygien brister, vilket kan
öka risken för smittspridning både till och inom det särskilda
boendet.
”Förutom ett tillskott i rena pengar, har regeringen också beslutat
om Äldreomsorgslyftet, en satsning som ska pågå till 2023.
Satsningen innebär att staten finansierar utbildning till vårdbiträde
eller undersköterska för både ny och befintlig personal, på betald
arbetstid. I underlaget nämns inte något förslag om hur man ska
säkerställa att personal får den kompetensutveckling som krävs.
Visserligen finns ambitionen kvar att fortsätta ta emot studenter och
elever för praktik, vilket är positivt. Men det saknas en beskrivning
för hur Kungsholmen ska få t.ex det antal vårdbiträden eller
undersköterskor som krävs för verksamheten. I ett underlag för
framtida budgetar är det oroväckande att den typen av planering
saknas.
Stockholm behöver en äldreomsorg som attraherar ny personal och
som får behålla kompetent personal. Det får man framförallt genom
trygga anställningar och goda anställningsvillkor. Dessutom
behöver befintlig personal få kontinuerlig kompetensutveckling.
Personalgrupperna behöver bli mindre för att möjliggöra ett nära
chefsskap som i sin tur leder till bättre omsorg om de äldre. Dessa
reformer kan rädda liv. Trots det har inte tillskottet från regeringen
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använts av det blågröna styret. Detta måste ändras för framtiden.
Kungsholmen behöver långsiktigt förändrade budgetförutsättningar
för en äldreomsorg av hög kvalitet.
Även inom förskoleområdet finns mer att önska av förvaltningens
förslag. Att använda Kommunfullmäktiges sänkta mål för andelen
förskollärare och dra slutsatsen att rekryteringsbehovet av
förskollärare på Kungsholmen minskar är felaktigt. Om målet med
förskoleverksamheten är att ge barnen en så bra utbildning som
möjligt och förskollärare så bra förutsättningar som möjligt att
kunna ta sitt pedagogiska ansvar behöver målvärdet användas som
en lägstanivå – inte en högstanivå. Däremot kan det vara så att det
finns andra stadsdelar som har ett större behov av en högre andel
förskollärare än Kungsholmen mot bakgrund av förskolans
kompensatoriska uppdrag. Utifrån det perspektivet är rimligt att
begränsa andelen på Kungsholmen till Kommunfullmäktiges
lägstanivå, men det bör i så fall framgå av texten och gälla tillfälligt.

Särskilt uttalande
Max Almflod (SD) lämnade följande särskilda uttalande:
Vi anser det nödvändigt, med anledning av den senaste tidens
ekonomiska volatilitet i Sverige och vår omvärld att en stramare
budget är nödvändig. Fokus ska ligga på stadsdelsnämndens
kärnverksamhet. I en tid då kommunens finanser ställs på prov, är
det politikens uppgift att göra rätt prioriteringar för att garantera
stockholmarna en trygg vardag och en god social service.
Sverigedemokraterna anser att nya investeringar, inom såväl fysisk
stadsmiljö och generell drift som kan anstå, även bör göra det.
Genom att ta höjd i rådande försvårad ekonomisk situation tar
stadsdelsnämnden ansvar för att verksamheten fortsatt kan bedrivas
med god kvalité. Utöver det så hänvisar vi till vår
reservationsbudget för våra inriktningsmål för stadsdelsnämnden
och för Stockholms stad.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2021/120-1 Underlag for budget 2022 med inriktning
2023 och 2024
 KUNG 2021/120-1.3 Bilaga 1 Fokusområden
näringslivspolicy Kungsholmen
 KUNG 2021/120-1.2 Bilaga 2 Redovisning av
klimatinvesteringar 2022-2024
 KUNG 2021/120-1.1 Bilaga 3 Blankettset SDN082022-2024
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§4
Månadsrapport
KUNG 2021/97

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars
2021.Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars
2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen är
sammantaget i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad
och innehåller fortfarande en rad osäkerhetsfaktorer med anledning
av den pågående pandemin.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2021/97-3 Månadsrapport Mars 2021
 KUNG 2021/97-3.1 Bilaga 1 Sjukfrånvaro
 KUNG 2021/97-3.2 Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och
statitik
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§5
Trygghet på Kungsholmen
KUNG 2021/134

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning,
Stockholmsenkäten och Polisens trygghetsundersökning,
sammantaget visar medborgarundersökningarna att en majoritet
av invånarna i Kungsholmens stadsdelsområde upplever sig trygga.
Även förtroendet för polisen och stadsdelsförvaltningen har ökat.

Särskilda uttalanden
Christer H Sjöblom och Britt Tryding (M), Rasmus Jonlund (L),
Lennart Kuick (MP) och Göran Bergström (KD) lämnade följande
särskilda uttalande:
Vi har nu tagit del av Stockholms stads trygghetsmätning. I det
sammanhanget bör vi lyfta fram att en majoritet av invånarna inom
Kungsholmens stadsdelsområde känner sig trygga och har stort
förtroende både för polisen och stadsdelsförvaltningen.
Det finns dock delar i resultatet som väcker tankar, exempelvis;






Invånare i Stadshagen och på Stora Essingen upplever en
oro för att utsättas för brott - varför?
I åldersspannet 65-78 år känner man en låg oro för att bli
utsatt för brott, men de som känner oro begränsar sitt liv i tid
och aktivitet – vilka är dessa personer?
Äldre kvinnor känner sig otrygga speciellt kvällstid, även
om de i realiteten har en låg risk för brottsangrepp. Varför
är det så?
Nedskräpning, påträngande tiggeri och
narkotikamissbrukare bidrar till otryggheten. Vad påverkar
detta inom vår stadsdel?
En differens mellan en låg utsatthet för brott inom
stadsdelsområdet kontra en upplevd otrygghet är naturligtvis
i sig ett problem.
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Det behövs föras ett resonemang inom nämnden om dessa frågor.
Därvid är naturligtvis frågan om ordningsvakter fortfarande
intressant och likväl Polismyndighetens nej till Stadshusets begäran
om förordnanden.
Kan problemet ligga i skillnaden mellan brottsstatistiken och den
enskilde invånarens upplevda otrygghet? Onekligen känns det som
om det kan föreligga ett systemfel/problem i nuvarande lagliga
premisser. Vi och polisen samt andra berörda myndigheter borde få
möjlighet till ett bättre och ökat samarbete för att leva upp till
devisen ”minskad brottslighet och ökad trygghet”.
Vi bör därför, i samband med att nämnden bjuder in den nya
kommunpolisen för att presentera sig ha ett resonemang med
utgångspunkt från vad som nämnts ovan.
I samband härmed bör även en representant för det väktarbolag som
kommer ha uppdraget i Lindhagensområdet bjudas in.
För våra invånares trygghet är det viktigt att vi som nämnd skapar
kontaktytor även inom detta område.
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson Brodén (V) lämnade
följande gemensamma särskilda uttalande:
Inför valet 2018 handlade den borgerliga valkampanjen i allt
väsentligt om trygghet. Löftena till boende på Kungsholmen och
Essingeöarna var tydliga och ambitiösa. Det behövdes ett nytt
ledarskap för att de människor som bor, lever och vistas inom
stadsdelen ska känna sig trygga.
För oss socialdemokrater och vänsterpartister är det en självklarhet
att människor ska uppleva trygghet på den plats där man är bosatt,
där man arbetar, där man vistas för besök på t.ex. restauranger,
promenerar etc. Det ska råda ordning och reda på gatorna, parker
och grönområden ska vara välskött och hållas rena etc. Samtidigt
måste arbetet med trygghetsfrågor också genomsyras av ett
förebyggande synsätt.
I ärendet för dagens nämnd presenterar stadsdelsförvaltningen
utfallet av Trygghetsmätningen 2020, Stockholmsenkäten 2020
samt Polisens trygghetsundersökning 2020. Sammantaget visar de
tre undersökningarna att huvuddelen av invånarna inom
Kungsholmens stadsdelsområde känner sig trygga. Det är givetvis
en välkommen slutsats. Samtidigt konstateras att flera
utvecklingsområden kvarstår. Exempelvis inom Stadshagen och
Östra Sankt Göran är oron och rädslan för att utsättas för brott
fortsatt hög. Kvinnor, flickor, äldre och personer med
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funktionsnedsättning är särskilt utsatta när det gäller upplevd
otrygghet och oro för att utsättas för brott. Otryggheten är också
fortsatt hög, trots att människor under pandemin rört sig ute i
mycket mindre utsträckning än tidigare och barer och restauranger
varit stängda på kvällar och nätter.
Vid nämndsammanträdet i oktober 2020, knappt två år efter
maktskiftet, presenterade majoriteten ett antal åtgärder för att öka
tryggheten vid Hornsbergs strand. I den efterföljande debatten
framkom tydligt att majoritetens ambitiösa vallöfte om trygghet
endast infriats i begränsad omfattning.
Vid dagens sammanträde ett halvår senare kan vi konstatera att den
sittande majoriteten inte förmått flytta fram positionerna nämnvärt.
Huvuddelen av invånarna känner sig visserligen trygga, men
mycket arbete återstår. I ljuset av majoritetens vallöfte är detta extra
anmärkningsvärt.
Vi socialdemokrater och vänsterpartister vill styra Kungsholmens
stadsdelsområde i en annan riktning. Det handlar om ett målinriktat
och förebyggande arbete, men också om konkreta
trygghetsskapande åtgärder. Arbetet med trygghet bygger också på
att det finns resurser för att få utvecklingen att gå i rätt riktning. I
vår budget finns resurserna. Hos majoriteten saknas de.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2021/134-1 Trygghet på Kungsholmen 2020
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§6
Föreningsbidrag
KUNG 2021/67

Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av
föreningsbidrag 2021
2. Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av
föreningsbidrag 2020
Sammanfattning av ärendet
I budget för 2021 har, likt tidigare år, 300 000 kronor avsatts för
bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som vänder
sig till personer bosatta inom Kungsholmens stadsdelsnämnds
område
Handlingar i ärendet
 KUNG 2021/67-7 Fördelning av föreningsbidrag
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§7
Svar på skrivelse om väktare i Hornsberg
KUNG 2020/466

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen redogör i ärendet för Stockholms stads
insats med väktare som är uppstartad sedan 2021-01-01.

Särskilt uttalande
Max Almflod (SD) lämnade föjande säskilda uttalande:
SD har redan tidigare påvisat problemet med återkommande
ordningsstörningar sommartid och när vädret lockar större
folksamlingar till Hornsbergs strand, samt åberopat behovet utav
ordningsvakter/trygghetsvakter på platsen som en lösning på
problemen. Väktare på Hornsbergs strand är förvisso ett steg i rätt
riktning som SD välkomnar om än otillräckligt, bl. a. då väktare
saknar de befogenheter ordningsvakter/trygghetsvakter besitter.
Därför är det såväl glädjande att en ny ansökan om LOV3 redan
skickats, som nödvändigt att alltjämt ansöka om
ordningsvaktsförordnande på Hornsbergs strand, då
ordningsstörningar och lagbrott som kräver större ingripanden samt
befogenheter, definitivt förekommer.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/466-2 Svar på skrivelse om väktare vid
Hornsbergs strand
 KUNG 2020/466-1 Skrivelse

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2021
Sida 14 (32)
2021-04-29

§8
Svar på skrivelse om skrotbåtar
KUNG 2020/505

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av ärendet
Stockholms hamnar förvaltar kajer och hamnområden enligt bilaga
1. Idrottsförvaltningen har hand om båtplatser för fritidsbåtar. På
fastigheter där kommunen är lagfaren ägare som inte är upplåten
med arrende eller tomträtt, tar exploateringskontoret hand om
frågan.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/505-3 Svar på skrivelse om skrotbåtar
 KUNG 2020/505-2 Bilaga till tjänsteutlåtande
 KUNG 2020/505-1 Skrivelse SDN - skrotbåtar 201217
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§9
Svar på skrivelse om stöd till hyreskostnad
KUNG 2020/381

Beslut
Skrivelsen anses besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden stödjer föreningslivet genom det föreningsbidrag
som beslutas av stadsdelsnämnden. I riktlinjerna för
föreningsbidraget framgår att stadsdelsnämnden kan ge bidrag till
föreningar och frivilliga organisationer som bedriver verksamhet
som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet.

Särskilt uttalande
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson Brodén (V) lämnade
följande gemensamma särskilda uttalande:
Pandemin har drabbat oss alla och det måste vara det offentligas
uppgift att försöka stötta det som riskerar att raseras för lång framtid
och drabba utsatta och sköra.
Ideella organisationer har generellt intäkter av i huvudsak
medlemsavgifter, i andra hand bidrag från det offentliga och i det
bästa fall kompletteras detta av intäkter från café eller tex
avgiftsbelagda kurser och evenemang. I och med Coronas utbrott
blev naturligtvis läget mycket besvärligare för dessa organisationer.
Medlemsantalen viker till följd av utebliven verksamhet,
cafégästerna stannar hemma och uthyrning av lokaler uteblir. Det
förstår nog alla att denna typ av verksamhet drabbats hårt. Ett lokalt
aktivt föreningsliv gagnar stadsdelens boende genom att det
motverka ensamhet och isolering, främjar såväl fysiskt som psykisk
hälsa och skapar engagemang, delaktighet och innovationskraft.
Därför ligger det i stadsdelens intresse att skapa goda
förutsättningar för ideell organisering och verksamhet.
På statlig nivå har rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
utbetalats som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av
virusutbrottet. PRO:s verksamhet på Hantverkargatan har fått del av
statligt stöd men inte i den omfattning som är nödvändigt. Om
bidrag kommer att utdelas under 2021 är ovisst. Stockholms stad
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erbjuder som hyresvärd möjlighet till hyresnedsättning till företag
och verksamheter i utsatta branscher enligt samma modell som
staten. Det är mycket positivt att staten och staden tillsammans har
stöttat PRO under 2020 med de hyresreduktioner som utgått. Det är
viktigt att detta stöd fortsätter under 2021.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2020/381-2 Svar på skrivelse om stöd till
hyreskostnad
 KUNG 2020/381-1 S+V Ärende 22 skrivelse PRO
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§ 10
Svar på skrivelse om digitalt stöd i äldreomsorgen
KUNG 2021/83

Beslut
Skrivelsen anses besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
I budget 2021-2023 finns en tydlig inriktning på digitalisering av
äldreomsorgen. Äldreomsorgsavdelningen har därför inlett ett
arbete med att digitalisera äldreomsorgen på Kungsholmen.

Förslag till beslut
Orförande Rasmus Jonlund (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson Brodén (V) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag
Reservation
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson Brodén (V) resereverade
sig mot nämndens beslutet med hänvisning till sitt
gemensamma förslag enligt följande.
att besvara skrivelsen med förvaltningens tjänsteutlåtande,
att därutöver framföra följande:
Digital utveckling behövs
I tjänsteutlåtandet framhålls att pandemin har lett till ökad digital
kompetens hos många äldre, t ex vad gäller videosamtal och digitala
vårdtjänster, men man inser också att det finns många äldre som
fortfarande befinner sig långt ifrån internet och den digitala världen.
Man framför att det finns ett behov av både utbildning, support, råd
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och stöd till äldre när det gäller användningen av olika digitala
tjänster.
Vad pågår nu?
I tjänsteutlåtandet nämns det projekt som initierades av den
dåvarande röd-gröna majoriteten, där ungdomar hjälpte äldre med
datasupport samtidigt som ungdomarna fick stöd i sin
språkutveckling. Ett projekt som den nuvarande majoriteten dock
inte fört vidare.
Ett fint initiativ är att under pandemin har personal på äldreboenden
använt digitala tjänster för att boende ska kunna ta del av film,
musik och utställningar.
Den person som för närvarande vikarierar som fixare hjälper äldre i
eget boende med digitala tjänster.
Den ideella föreningen SeniorNet utbildar äldre i användningen av
digitala verktyg, vilket är ett bra komplement till det förvaltningen
behöver göra.
Vad planeras framåt?
Enligt budget 2021-2023 har äldreomsorgsavdelningen inlett ett
arbete med att digitalisera äldreomsorgen. Det innebär att på sikt
implementera nya system och stöd till verksamheterna och de äldre.
Vad detta egentligen betyder framgår inte.
En ny IT- och digitaliseringsstrategi för äldreomsorgen på
Kungsholmen 2023-2028 ska tas fram.
Insatser behövs nu!
I avvaktan på resultat från dessa luddigt formulerade projekt behövs
konkreta åtgärder för att ge de äldre en ökad livskvalitet genom att
ta del av digitala tjänster.
Till exempel bör arbetet med att digitalisera äldreomsorgen
inkludera satsningar på att göra kulturupplevelser tillgängliga.
Något som redan påbörjats i liten skala. Den så kallade fixartjänsten
bör kompletteras med personal vars uppgift är att stötta äldre i
hemmet när det gäller internet, strömningstjänster o dyl.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2021/83-2 Ökad livskvalitet för personer inom
äldreomsorgen - digital hjälp för brukarna
 KUNG 2021/83-1 Skrivelse om digitalisering i
äldreomsorgen
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§ 11
Remiss om trafikförändringar i SL-trafiken
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2021/122

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden och förvaltningen anser att en väl fungerande
och tillgänglig kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning i
stadens arbete för ett klimatsmart Stockholm med en infrastruktur
som främjar effektiva och hållbara transporter samt god
framkomlighet. Enligt förvaltningen behöver kollektivtrafiken
utvecklas i takt med att Stockholm växer, både strukturellt och
demografiskt med en ökande befolkning.

Förslag till beslut
Orförande Rasmus Jonlund (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson Brodén (V) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt ett förslag från Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag

Reservation
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson Brodén (V) resereverade
sig mot nämndens beslutet med hänvisning till sitt förslag enligt
följande.
1. Att bifalla tjänsteskrivelsen
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2. Att därutöver anföra
Samtidigt som Kungsholmen och Essingeöarna förtätas och en allt
större befolkning ska dela på kollektivtrafiken går
Trafikförvaltningen i riktningen att försämra, snarare än förbättra,
kollektivtrafikutbudet. Redan i samband med beslutet om
trafikförändringar inför 2020/2021 beslutade tjänstepersoner inom
Trafikförvaltningen om att ändra ändhållplatsen för busslinje 50
mellan Stora Lappkärrsberget från Hornsbergs Strand till Odenplan.
Den fulla konsekvensen av detta beslut återstår att se när samhället
öppnar upp igen efter vaccinationskampanjen, men redan nu ser vi
konsekvenser av förändringen, och nu föreslås även linje 405
förkortas så att inte heller den längre ska löpa till Moa Martinssons
torg.
Framför allt är det möjligheten att enkelt och smidigt kunna resa
mellan Hornsbergs och Fridhemsplan som har påverkats av
ändringen av linje 50. Förutom att det påverkar möjligheten för
boende i Hornsbergsområdet att enkelt kunna ta sig till och från sina
arbeten eller ärenden i andra delar av staden har det också blivit
svårare att resa till många av de större verksamheter och
arbetsplatser som ligger längs Lindhagensgatan, vilket nu försvåras
ytterligare med anledning av den föreslagna ändringen av linje 405.
Det här är också något som förvaltningen uppmärksammar i
tjänsteskrivelsen.
Trafikförvaltningen verkar nu gå i en stadig riktning för att låta
bilismen utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till
kollektivtrafiken snarare än det omvända. Boende och verksamma i
Hornsberg har alltså ökade incitament att välja bilen framför bussen
och tunnelbanan. I en tid när Stockholms Stad behöver ställa om till
ett hållbart samhälle är det här helt fel väg att gå.
Även om den något förkortade turtätheten på den Gröna linjen,
mellan Odenplan och Alvik inte skulle påverka möjligheten att resa
kollektivt i någon stor utsträckning är det ett olyckligt förslag, som
bekräftar Trafikförvaltningens linje. Ett bättre alternativ hade varit
att öka antalet avgångar till och från Vällingby eller Hässelby
Strand eftersom de tågen ofta är fulla och därmed få ett mer jämnt
tryck på avgångarna.
För att sammanfatta våra synpunkter:
 Det är bra att linje 405 förlängs till Nacka sjukhus, men
oförsvarbart att linjen i väst inte ska löpa till Moa
Martinssons torg längre. Det är också dåligt att turtätheten
föreslås försämras för linjen.
 Linje 50 behöver återigen förlängas så att ändhållplatsen är i
Hornsberg istället för Odenplan eftersom det behövs en
stabil linje med hög turtäthet mellan city och västra
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Kungsholmen som kan användas av boende och verksamma
i Hornsberg.
Det är olyckligt att turtätheten på Gröna linjen mellan
Odenplan och Alvik föreslås minska. Om ändringar ska
göras är det bättre att fler tåg fortsätter till och från
Vällingby och Hässelby Strand, i syfte att få ett mer jämnt
tryck på tågen.

Avslutningsvis vill vi återigen understryka orimligheten i att gå i en
riktning där bilism uppmuntras i allt högre utsträckning. Därför vill
vi skarpt uppmana Trafiknämnden att dels säkerställa att boende
och verksamma i Hornsberg och längs Lindhagensgatan får ett
smidigare och mer konkurrenskraftigt sätt att resa kollektivt till och
från Fridhemsplan, dels återta makten från tjänstepersonerna
gällande beslut som är avgörande för stadens omställningsarbete.

Handlingar i ärendet
 KUNG 2021/122-3 Trafikförändringar i SL-trafiken
2021/2022 (Kh)
 KUNG 2021/122-2 Komplettering Trafikförändringar i SLtrafiken 2021/2022 (T22), KS 2021/377
 KUNG 2021/122-1.1 Trafikförändringar i SL-trafiken
2021/2022 (T22)
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§ 12
Remiss om inrättande av etableringscentrum
Svar på remiss från kommunstyrelsen
KUNG 2021/82

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden och förvaltningen välkomnar förslaget och
bedömer att centret medförs åväl ett mer kvalitativt och likställt
mottagande för nyanlända som ett mer effektivt resursutnyttjande.
För att lyckas i uppdraget är samverkan och tydlig
ansvarsfördelning mellan berörda aktörer av vikt.

Förslag till beslut
Orförande Rasmus Jonlund (L) föreslog att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag.
Max Almflod (SD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett
förslag från sverigedemokraterna.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden hade beslutat enligt förvaltningens förslag

Reservation
Max Almflod (SD) resereverade sig mot nämndens beslutet med
hänvisning till sitt förslag enligt följande.
Det är arbetsförmedlingen som bär det övergripande ansvaret för att
arbetslösa kommer i arbete. Det är också arbetsförmedlingen som
bär helhetsansvaret för att nyanlända kommer i egen försörjning. Av
den huvudsakliga anledningen anser vi att behovet av ett
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etableringscentrum inte finns och att det inte heller är motiverat att
lägga skattepengar på den här sortens åtgärder. Vi har även i vår
reservationsbudget gjort stora besparingar på Intro Stockholm.
Det finns en överhängande risk att den arbetssökandes väg till
arbete blir svårare med för många aktörer inblandande. Att en
arbetssökande har flera olika handläggare och olika handlingsplaner
är inte en garant för ett positiv resultat. Det är också viktigt att man
poängterar egen ansvaret att komma i egen försörjning där fokus i
den inledande fasen ska ligga på det lärande i det svenska språket.
Idag verkar arbetsförmedlingen och även Jobbtorg Stockholm i
Stockholms stad inom de områden som ett tilltänkt
etableringscentrum skulle verka inom. Finns det brister i de insatser
som nyanlända kan ta del av idag är det bättre att man ser över den
verksamheten för att se om den på något sätt kan förbättras.

Handlingar i ärendet
 KUNG 2021/82-2 Svar på remiss etableringscentrum
 KUNG 2021/82-1.2 Bilaga1 - Utredningsrapport
etableringscentrum)
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§ 13
Remiss om serveringstillstånd Glassbryggan
Svar på remiss från socialnämnden
KUNG 2021/91

Beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som remissvar
Sammanfattning av ärendet
Baserat på verksamhetens inriktning, det geografiska läget samt den
angivna serveringstiden gör förvaltningen bedömningen att det inte
föreligger någon risk att sociala olägenheter eller andra olägenheter
skulle uppstå med ett serveringstillstånd. Ingen specifik problematik
finns kring den verksamhet som ansöker om serveringstillstånd.
Handlingar i ärendet
 KUNG 2021/91-2 Remissvar om serveringstillstånd
Glassbryggan
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Anmälan av dataskyddsrapport
Anmälan av dataskyddrapport 2020
KUNG 2021/125
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§ 15
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut 2021-03-18 av förvaltningschef om svar på bygglovsremiss,
dnr KUNG 2021/112
Beslut 2021-03-22 av avdelningschef om utlämnande av allmän
handling med förbehåll för forskningsändamål, dnr KUNG
2021/123
Beslut 2021-04-08 av avdelningschef om svar på bygglovsremiss,
dnr KUNG 2021/155
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§ 16
Anmälan av balanslista
Anmälan av balanslistan april 2021
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§ 17
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2021-0426
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§ 18
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet 2021-04-26
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§ 19
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen 2021-04-22
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§ 20
Stadsdelsnämndens frågor
Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom och Britt Tryding (M),
Lennart Kuick (MP) och Göran Bergström (KD) lämande en
skrivelse om uppdrag att identifiera fler ytor för idrott. Skrivelsen
överlämnades till förvaltningen för beredning, dnr KUNG
2021/215.
Rasmus Jonlund (L) Christer H Sjöblom och Britt Tryding (M),
Lennart Kuick (MP) och Göran Bergström (KD lämnade en
skrivelse om Primusområdet. Skrivelsen överlämnades till
förvaltningen för beredning, dnr KUNG 2021/107.
Johanna Karlsson (S) och Daniel Nilsson-Brodén (V) lämnade en
skrivelse om anställningsvillkor. Skrivelsen överlämnades till
förvaltningen för beredning, dnr KUNG 2021/220
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