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§1
Justering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 17 december
2013 hade justerats den 19 december 2013. Ordförande tillkännagav att dagens
protokoll skulle justeras den 10 februari 2014. Catarina Agrell utsågs att jämte
ordföranden justera protokollet.
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§2
Medborgarförslag
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade enligt förvaltningens förslag till
beslut angående inkomna medborgarförslag, dnr 1.2.4-027-2014
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§3
Asfaltering av gångväg utmed Kungsholms strand
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med
förvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari
2014, dnr 1.2.4-669-2013
UTTALANDE
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) lämnade
följande gemensamma uttalande. Mikael Valier (KD) instämde i uttalandet i
form av ersättaryttrande:
Fler och fler boende har börjat utföra träning och fysisk aktivitet utomhus på
Kungsholmen. Vi har invigt flera utegym den senaste tiden och man kan nu
hitta sådana anläggningar spridda över stadsdelen. Det är många människor
som utnyttjar våra strandpromenader runt öarna, inte bara till att ut och gå utan
även för löpning. Till exempel är sträckan ”Kungsholmen runt” en av, om inte
den, mest trafikerade löparrundan vi har i Sverige. Detta är något som vi inom
Alliansen uppmuntrar.
Vi har under ett tidigare möte med stadsdelsnämnden fått förslag från en
medborgare om att anlägga smala grusbelagda avsnitt som löper parallellt med
de asfalterade gångvägarna runt delar av Kungsholmen, t.ex. längs Kungsholms
strandstig. Idag finns det där en upptrampad stig som har bildats längs den
asfalterade gång- och cykelvägen och som används av många löpare som
föredrar ett mjukare underlag än asfalt.
i elar me orgarens s npunkt om att g ngstr ket utme Kungsholms
strandstig från Ekelundsbron till Inedalsgatan tidvis blir mycket lerigt och blött
och att en asfaltering kan vara en möjlig lösning. Vi vill dock lyfta att om
asfaltering förslås så bör möjligheter undersökas om att anlägga ett smalt
grusbelagt avsnitt som löper parallellt med det asfalterade gångstråket. Om
utrymme finns för detta så underlättar man framkomligheten för gående och
särskilt de med barnvagn, rullator eller rullstol samtidigt som löpare kan få
springa på annat underlag än asfalt. Ett sådant parallellt grusbelagt avsnitt
minskar dessutom risken för krockar mellan löpare och gående.
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§4
Upprustning av parkväg i Fredhäll
Svar på medborgarförslag
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med
förvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 januari
2014, dnr 1.2.4-687-2013
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§5
Utökad informationsskyltning på Stora Essingen
Svar på medborgarförslag
BESLUT
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med
förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Medborgarförslaget skickas till trafik- och renhållningsnämnden för
kännedom.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 27
december 2013, dnr 1.2.4-691-2013
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§6
Agilitybana i Rålambshovsparkens hundgård
Svar på medborgarförslag
BESLUT
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd medborgarförslaget besvaras med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilken plats inom
stadsdelsområdet som är lämplig för en agilitybana samt att genomföra de
mindre förbättringarna i Konradsbergsparkens hundrastgård som beskrivs i
tjänsteutlåtandet.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 3 januari
2014, 1.2.4-628-2013
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§7
Verksamhetsberättelse 2013
BESLUT
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelsen för
2013 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Stadsdelsnämnden begär att 1,0 mnkr i ej förbrukade
parkinvesteringsmedel ombudgeteras.
3. Stadsdelsnämnden begär att ackumulerat netto 7,2 mnkr avseende
resultatenheterna överförs till 2014.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 januari
2014, dnr 1.2.1-002-2014
UTTALANDEN
Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:
Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver anföra
följande:
Verksamhetsberättelsen omfattar bara den verksamhet som utförs i kommunal
regi. Det betyder att stadsdelsnämnden inte har någon insyn i den privata
förskoleverksamheten och dess kvalité och mycket begränsad insyn i den
privata äldreomsorgen. Det betyder att det är en mycket omfattande verksamhet
som inte berörs i berättelsen men som finansieras med skattemedel. Det finns
ingen möjlighet att jämföra utförarnas resultat.
För första gången i nämndens historia överskrids budget med nästan 30
miljoner kronor. Trots detta har medborgarnas nöjdhet sjunkit på flera områden
jämfört med föregående år. På servicehuset med 9% vilket vi finner mycket
oroande. Där bor numera mycket sjuka människor, många i livets slutskede och
det är synnerligen angeläget att deras sista tid i livet är så god som möjligt. Det
är också allvarligt att man är mindre nöjd med maten.
Även inom gruppbostäderna har nöjdheten sjunkit. Tillgången på
gruppbostäder täcker inte behovet och nämnden har fått betala höga viten för
att man inte kunnat genomföra fattade beslut. Inga nya gruppbostäder har
kommit till under året trots att det byggs mera i vår stadsdel än på de flesta håll.
I ett samhälle där ungdomsarbetslösheten är ett stort problem är det
anmärkningsvärt att bara 77 ungdomar av 303 sökande kunde beredas
sommarjobb.
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Verksamhetsberättelsen uttrycker att man är nöjd med kulturutbudet och
nämnder att 300.000 kronor fördelas till kultur- och föreningsliv. Det innebär
mindre än 5 kronor per innevånare vilket vi finner alldeles för lite. Man lyfter
också fram möjligheten till spontanidrott utan att nämna att flera av stadsdelens
idrottsplatser och grönområden är hotade.
Andelen nöjda föräldrar har sjunkit trots att förskolan överskrider budget med
mer än 5 miljoner kronor och trots en stor satsning på omorganisation.
Med det budgetunderskott nämnden tar med sig in i 2014 är det mycket
bekymmersamt att vi under 2013 gått bakåt och vi ser med stor oro på de
nedskärningar som kommer under året.
Anders Ödmark m. fl. (MP) lämnade följande uttalande:
Årets ekonomiska resultat
Fram till och med september fick nämnden genom månadsrapporter och två
tertialrapporter prognoser, som angav att det ekonomiska utfallet beräknades
rymmas inom budget. I oktober visade dock prognosen att utfallet för nämnden
beräknades överskrida budgeten med 14 mnkr (före fonduttag). Underskottet
berodde framför allt på ej förutsedd utveckling inom äldreomsorgen. Nu visar
bokslutet att underskottet blev 29 mnkr (före fonduttag).
Det inträffade visar på nödvändigheten av fortlöpande och systematisk
ekonomiuppföljning, som genomförs av verksamhetsavdelning och
ekonomifunktion i nära samverkan. En förutsättning för att nämnden ska ta sitt
politiska ansvar för verksamhet och ekonomi är att väl genomarbetade och
tillförlitliga prognoser fortlöpande redovisas och att underlag med förslag till
åtgärder redovisas.
Kvalitativa resultat
Det är svårt att med föreliggande verksamhetsberättelse som underlag bilda sig
en uppfattning om nämndens samlade resultat. Det format (ILS-webben), som
anbefallts av kommunfullmäktige, är genomgående för de övergripande
planerings- och uppföljningsdokumenten. Icke desto mindre är materialet
svårtillgängligt.
Verksamhetsberättelse och tertialrapporter är det verktyg som
stadsdelsnämnderna har för uppföljning och utvärdering av sitt uppdrag. Det är
viktigt att dessa dokument är tydliga och även gör det möjligt att få en
uppfattning om vilka osäkerheter som informationen innehåller.
Det är en väsentlig demokratiaspekt att det är möjligt för både lokala politiker
och medborgare att med hjälp av verksamhetsberättelsen kunna få en
uppfattning om hur kvalitetsmål är satta och om de uppnås.
Systemet att med färger markera måluppfyllelse är ägnat att underlätta för
läsaren att få en översiktlig bild av verksamhetens resultat. Markering med
grönt innebär att ett mål ska vara helt uppfyllt. I många fall har grönt markerats
men när man granskar underliggande mål, indikatorer och textkommentarer,
finner man att måluppfyllelsen ingalunda verifieras. I stället för att bringa
klarhet vilseleds man av systemet med färgmarkering.
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Inom äldreomsorgen har förvaltningen - utöver de av kommunfullmäktige
anbefallda indikatorerna - kompletterat med egna indikatorer. Med hjälp av
dessa och genomgång av resultaten från olika slag av uppföljningar hos både
egna utförare och entreprenörer har nämnden kunnat ta del av en uppföljning,
som känns tillförlitlig och som också pekar ut förbättringsområden för
framtiden.
Den ambitionsnivå för miljöfrågorna som staden angett för stadsdelsnämnderna
är alldeles för låg. Kraven på verksamheterna att sortera ut matavfall för
biologisk behandling behöver skärpas. Även andelen ekologiska livsmedel
inom förskolornas kosthåll behöver ökas. Det är viktigt ur folkhälsoaspekt att
barnen blir delaktiga i kostens betydelse för en god livskvalitet.
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om verksamhetsberättelsen för år 2013.
Vänsterpartiet reserverade sig mot Alliansens budget när stadsdelsnämnden på
sitt sammanträde 2012-12-18 fattade beslut om verksamhetsplan för 2013. Vi
ville ha en annan inriktning för nämndens verksamheter än den borgerliga
majoriteten och har under 2013 i samband med nämndens behandling av
månads- och tertialrapporterna framfört allvarlig kritik mot majoritetens
politik.
Verksamhetsberättelsen för 2013 är förvaltningens sammanställning av hur
majoritetens politik verkställts på Kungsholmen under det gångna året. Vårt
parti har velat föra en alternativ politik.
Vad som dock är speciellt med bokslutet för 2013 är att nämnden överskrider
driftbudgeten med 29,6 milj kr före fonddispositioner och med 18,9 milj när
medel från resultatfonderna tagits i anspråk. En anmärkningsvärd försämring
har skett i förvaltningens ekonomi efter tertialrapport 2. Denna utveckling är
fortfarande något av ett mysterium trots de förklaringar som förvaltningen har
kommit med.
Vad som har blivit klart är att inte ens Kungsholmsalliansens restriktiva politik
längre går att bedriva inom de budgetramar som stadsdelsnämnden tilldelats av
den borgerliga majoriteten i stadshuset. Inte ens en så duktig förvaltning som vi
har på Kungsholmen lyckas bedriva verksamheten inom tilldelad budget.
Bokslutet är ett totalt misslyckande för den borgerliga alliansen i
Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Våra farhågor inför 2014 är allvarliga, enheternas resultatfonder har mer än
halverats efter 2013 och Alliansen kommer att lämna en nämnd och förvaltning
i djup ekonomisk kris efter detta år. En kris som givetvis kommer att gå ut över
verksamheten. Alliansen kommer att genom ökad restriktivitet och allmänna
nedskärningar försöka få budgeten 2014 i balans trots att årets budget inte ens
har fått löne- och priskompensation.
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Förskolans bokslut resulterar i ett underskott i årets drift med 5,4 milj kr men
lyckas visa ett litet plusresultat genom uttag från resultatfonderna. Trots stora
barngrupper med ökad trängsel och minskad kvalitet som följd räcker inte
anslagen. Förvaltningen har gjort en ambitiös ansträngning för att öka andelen
förskollärare vilket även visat sig vara relativt lyckosamt. Detta positiva
resultat har dock ökat kostnadstrycket ytterligare.
Äldreomsorgen har ett extremt kraftigt försämrat resultat jämfört med
tertialrapport 2. Årets drift slutar enligt bokslutet på -21,2 milj och underskottet
är efter resultatdispositionen -17,5 milj. Behoven inom både särskilt boende
och hemtjänst ökar trots en fortsatt restriktiv bedömning av ansökningarna till
vård- och omsorgsboende och servicehus.
Lokaltidningen Vårt Kungsholmen har nyligen uppmärksammat att många av
de äldre som idag flyttar in på särskilt boende är så svaga att de inte klarar
inflyttningen utan går bort inom några dagar eller veckor. Enligt tidningen har
dödligheten inom 50 dagar efter inflyttningen på Serafens vård- och
omsorgsboende ökat från 5 % år 2005 till 25 % år 2011. Vi ser detta som
ytterligare ett resultat av den restriktiva biståndsbedömningen.
Inte heller inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning nådde
nämnden en budget i balans. I stället resulterade årets drift i ett underskott med
7,2 milj kr före resultatdisposition och 5,6 milj kr efter, trots överföring av
medel från äldreomsorgen i början av året. Det är anmärkningsvärt att en privat
vårdgivare kan tillåtas bedriva verksamhet i lokaler som stadsdelsnämnden
bedömt som olämpliga för denna typ av verksamhet. Och att det privata
företaget trots otjänliga lokaler får ta ut en ersättning som vida överstiger den
som egenregi-verksamheterna får ta ut. Hela 4,5 milj av underskottet kan
hänföras till denna privata marknadslösning. Fullständigt absurt!
Försörjningsstödets bokslut visar i år ett överskott med 1,3 milj. Vi har dock
framfört kritik mot restriktiviteten i beviljandet av bistånd till SL-kort som vi
anser samtliga som är berättigade till försörjningsstöd ska ha rätt till. Rätt till
kollektivresor anser vi tillhör självklart skälig levnadsnivå i vårt län. De högsta
godkända hyresnivåerna är enligt vår uppfattning för låga när man tar hänsyn
till dagens allt kärvare bostadsmarknad och försörjningsstödstagarnas
marginella möjligheter att byta till ett annat boende.
Allt fler får allt svårare att skaffa sig en rimlig boendestandard i vår stadsdel.
De hushåll som 2013 fick en lägenhet på Kungsholmen via
bostadsförmedlingen hade stått i kö i snitt 17 år. De högsta godkända
hyresnivåerna vid ansökan om ekonomiskt bistånd är så låga att personer med
normala eller låga inkomster och försörjningsstöd i praktiken är hänvisade till
boenden utanför innerstaden vilket bidrar till ökad segregering. Flera av dem
riskerar att förlora sitt boende när de hänvisas till att byta till billigare lägenhet.
Det är mycket svårt att bli godkänd som hyresgäst hos en ny hyresvärd när man
är tvungen att leva på försörjningsstöd. Allmännyttan på Kungsholmen är i det
närmaste utraderad. De nya hyreslägenheter som byggs av allmännyttan har en
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hyresnivå som långt överskrider de hyror som folk med normala inkomster har
råd med och som socialtjänsten godkänner. Varje månad får ett tiotal hushåll
avslag på sin ansökan om en del av hyran eftersom den bedöms som för hög.
Övrig individ- och familjeomsorg beräknas rymmas inom tilldelad budget.
Anslagen är dock snålt tilltagna, familjeenhetens budget har skurits ner mycket
kraftigt under de senaste åren. Samtidigt ökar befolkningen på Kungsholmen.
Alliansen räknar helt enkelt med att enbart personer utan sociala och psykiska
problem flyttar in i de nybyggda husen.
Det är bra att vår stadsdel nu har en enhet som arbetar med mottagande av de
ensamkommande flyktingbarnen som ansöker om asyl på Kungsholmen. För
första gången deltar stadsdelen nu aktivt och strukturerat i stadens
flyktingmottagande. Nästa steg i arbetet bör vara att åtminstone en del av de
ensamkommande flyktingbarnen även kan placeras i stadsdelen, antingen på ett
gruppboende eller i familjehem.
Budgeten har medgett endast parkunderhåll med säkerhets- och
trygghetsåtgärder. Budgeten har inte inrymt något blomsterprogram eller
underhåll av anläggningar som trappor och murar. Trivsamheten i parkerna
minskar och de riskerar att förfalla på sikt och få en försämrad tillgänglighet.
Nämndens arbete med lokal kulturverksamhet och med hållbar utveckling
kräver större resurser och personal som aktivt samordnar arbetet. Alliansen har
inte varit intresserad att göra satsningar inom dessa områden.
Nämndens verksamheter är splittrade i egen regi och på privata utförare. En
del är lokaliserade till andra stadsdelar. Flera verksamheter har flyttats till
stadens centrala förvaltningar. Centralstyrningen har ökat. Skolan flyttades av
den borgerliga alliansen bort från stadsdelarna redan 2006.
Nämnden får verksamhetsberättelser enbart för de verksamheter som drivs i
egen regi alternativt tillsammans med andra stadsdelar.
Den tidigare så självklara helheten av verksamheter har splittrats och för att
främja privatisering och sin definition av valfrihet har många medborgare,
särskilt de äldre, av alliansen ställts inför orimliga valsituationer med bl.a. över
100 hemtjänstutförare att välja emellan. Hittills har de borgerliga politikerna
vägrat lyssna på de forskare som påtalar att dessa valsituationer blir orimliga
och stressande för de gamla.
Vi välkomnar det stora antalet medborgarförslag som lämnats in under 2013
och hoppas att denna aktivitet fortsätter. Medborgarna vänder sig till
stadsdelsnämnden med frågor som de tycker är självklara att de lokala
beslutsfattarna har ansvar för. Nämnden får dock orimligt ofta vidarebefordra
frågorna och medborgarförslagen vidare till andra ansvariga nämnder.
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§8
Enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier 2014
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner kvalitetsgarantier för 2014 och
lägger enheternas verksamhetsplaner till handlingarna.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 22 januari
2014, dnr 1.1-541-2013
UTTALANDEN
Catarina Agrell m.fl. (S) lämnade följande uttalande:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet för enheternas verksamhetsplaner för
2013.
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om enheternas verksamhetsplaner och
kvalitetsgarantier för år 2014. Vi hänvisar till vår reservation i anslutning till
beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2014 på nämndsammanträdet 201312-18.
Stadsdelsnämndens nettoutfall avseende driften för 2013 var 1082,5 milj före
och 1071,5 milj efter fonddisposition. Den driftbudget för 2014 som
stadsdelsnämndens borgerliga majoritet klubbade igenom på
decembersammanträdet är 1055 milj netto.
Stadsdelsförvaltningen har ett omöjligt uppdrag framför sig under 2014 att nå
en budget i balans utan att de besparingar som i så fall måste göras drabbar de
enskilda brukarna.
Den borgerliga majoriteten har genomfört omfattande privatiseringar,
centralisering av beslutsfattande till de stadsövergripande nämnderna samt en
utlokalisering av en del av nämndens viktiga verksamheter bort från stadsdelen.
De verksamhetsplaner som nämn en nu ”ska lägga till han lingarna” avser
enbart en del av de skattefinansierade verksamheterna inom förskola,
äldreomsorg och social omsorg som finns inom vår stadsdel.
Äldreomsorgen är budgetmässigt stadsdelsnämndens största verksamhet.
Eftersom en stor del av verksamhetsområdet är utlagt på entreprenad alternativt
drivs inom ramen för det så kallade kundvalssystemet får nämnden inga
verksamhetsplaner för större delen av äldreomsorgen.
De privata förskolorna som tar emot ungefär en tredjedel av alla förskolebarn
lyser med sin frånvaro trots att de finansieras med gemensamma skattemedel.
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De gruppboenden för funktionsnedsatta vars ersättningar från skattemedlen
förra året stod för en stor del av det underskott som redovisades av
verksamhetsomr et ”Omsorg om funktionshin ra e” ehöver varken lämna in
verksamhetsberättelse eller verksamhetsplan.
Det politiska inflytandet minimeras och medborgarnas möjlighet till insyn
försvåras.
Av enheternas verksamhetsplaner framgår med all tydlighet att budgeten för
2014 är mycket ansträngd.
Omsorgsfull och kostnadsmedveten biståndsbedömning, stram budget,
restriktivitet i inköp och vikariehållning, inga nyinvesteringar, begränsningar i
kompetensutvecklingsinsatser, år efter år krympande budgetramar osv. Det
finns många sätt att ge uttryck åt krympande ekonomiska resurser.
Samtidigt ökar antalet invånare i stadsdelen vilket dock inte syns i nämndens
budgetramar.
Grunden för att få plats på vård- och omsorgs oen e ska vara att ”personen har
prövat me insatser i form av hemtjänst, agv r och annat”. Enligt v r
uppfattning ska det faktiska behovet alltid vara avgörande. Om servicehusen
fastställs att e ”ska utn ttjas för personer me stora v r - och omsorgs ehov”.
Den restriktiva biståndsbedömningen fortsätter.
Ingen enhet ger uttryck för nysatsningar inom den budgetram de fått. Den
borgerliga alliansen fortsätter med sin konsekventa utarmning av den offentliga
sektorn även på Kungsholmen.
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§9
Ansökan till Socialstyrelsen om utvecklingsmedel 2014 för att
kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära
relationer
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker om utvecklingsmedel från
Socialstyrelsen enligt detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 januari
2014, dnr 2.1-024-2014
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§ 10
Förlängning av avtal Solbackens vård- och omsorgsboende
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förlängning av avtal med
Attendo Care AB om driften av Solbackens vård- och omsorgsboende.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 8 januari
2014, dnr 2.2.2-618-2013
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från
Vänsterpartiet.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat
enligt förvaltningens förslag.
RESERVATION
Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
1. Stadsdelsnämnden föreslår att stadsledningskontoret inte förlänger avtalet
om driften av Solbackens vård- och omsorgsboende med Attendo Care AB
efter 2015-01-31.
2. Driften av Solbackens vård- och omsorgsboende ska tas över i egen regi
när nuvarande avtal med Attendo Care AB har löpt ut.
Driften av Solbackens vård- och omsorgsboende har upphandlats i en central
upphandling och grundavtalet gäller t.o.m. 2015-01-31. Stadsledningskontoret
har frågat om stadsdelsnämndens uppfattning inför förlängningsbeslutet.
Stadsdelsnämnden är enbart förvaltande nämnd vad gäller driften av våra
äldreboenden. Beslutet om eventuell förlängning av avtalet fattas av staden
centralt.
I tjänsteutlåtandet föreslår förvaltningen att avtalet förlängs i två år i och med
att Atten o Care AB ” river verksamheten på Solbackens vård- och
omsorgsboende på ett tillfredsställan e sätt”.
Vänsterpartiet anser att våra vård- och omsorgsboenden ska drivas i egen regi
utan ständigt återkommande upphandlingar respektive ställningstaganden till
avtalsförlängning.
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Vi accepterar inte vinstintressen i vården av våra gamla. Denna uppfattning
delas av en överväldigande majoritet av det svenska folket.
Attendo Care AB ägs av det internationella riskkapitalet vars främsta intresse är
att verksamheten ska resultera i vinst för de som satsat kapital i företaget. En
del av våra skattepengar försvinner till utländska skatteparadis.
Driften av Solbackens vård och omsorgsboende måste föras över i egen regi
fr.o.m. 2015-01-31 då nuvarande avtal med Attendo Care AB löper ut.
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§ 11
Delegationsförteckning
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer delegationsförteckningen.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20 januari
2014, dnr 1.1-010-2014
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§ 12
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar rapporteringen till Inspektionen
för vård och omsorg, stadens äldreförvaltning, socialförvaltning och
revisionskontor.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari
2014, dnr 1.4-012-2014
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§ 13
Stadsdelsnämndens verksamhetsbesök och teman 2014
återremitterat 131217
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd fastställer tider för verksamhetsbesök samt
teman för nämndens sammanträden under 2014.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 4 februari
2014, dnr 1.1-685-2013
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§ 14
Frågor om anställningsformer
Svar på skrivelse från (V)
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20
december 2013, dnr 1.2.3-567-2013.
UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Personalkontinuitet är en av de viktigaste trygghetsfaktorerna för dem som bor
på våra vård- och omsorgsboenden. Fast heltidsanställning med lön man kan
leva på är viktiga trygghetsfaktorer för den personal som dagligen ska ta hand
om våra gamla.
I förvaltningens svar på våra tidigare frågor har det framkommit att en väldigt
stor del av vård- och omsorgspersonalen saknar fast anställning och att många
arbetar ofrivillig deltid. Förvaltningen gör sitt bästa för att erbjuda fler heltider
men det är svårt inom nuvarande budgetram och påverkar samtidigt ofta
negativt schemaläggningen för dem som även fortsättningsvis måste arbeta
deltid.
Vi misstänker att de ekonomiska resurserna är så snålt tilltagna att
schemaläggningen inte går ihop utan att en stor del av personalstyrkan arbetar
deltid så att de kan fylla på i luckorna i schemat. Vi har också förståelse för att
förvaltningen har svårt att räkna ut vad det skulle kosta i extra anslag om man
gjorde om samtliga ofrivilliga deltider till heltider utan att någon skulle behöva
avskedas för att frigöra resurser. Men det är en viktig framtidsfråga som måste
kunna kalkyleras rent ekonomiskt.
Förvaltningen lyfter upp en fråga som vi anser är ett av många stora problem
med upphandlad verksamhetsdrift. Det går inte att kräva de uppgifter från
entreprenörerna som skulle ge svar på våra frågor. Om allt ska regleras blir
avtalen evighetslånga. Det är dock oacceptabelt att en så viktig fråga som
personalens anställningsvillkor inte regleras i avtalet. Vid ett politiskt
maktskifte blir det mycket svårt att få tillräckligt underlag från entreprenörerna
för framtida beslutsfattande.
Vi beklagar att svaret från Solbacken inte gav någon egentlig förklaring till
varför så stor del av de anställda just där arbetar heltid.
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§ 15
Grubbensparken – även tillgänglig året runt – dygnet runt
Svar på skrivelse från (FP)
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.

ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari
2014, dnr 1.2.3-690-2013
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§ 16
Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm
Remiss från trafik- och renhållningsnämnden
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 7 januari
2014, dnr 1.5.3-679-2013
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M) och Charlotta Schenholm (FP) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt ett förslag från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat
enligt förvaltningens förslag.
RESERVATION
Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet
med hänvisning till sitt förslag:
Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande med två
undantag:
- På Västerbron bör hastigheten även fortsättningsvis vara 50 km/tim med
hänsyn till omfattande gång- och cykeltrafik på bron
- Hastigheten på Nordenflychtsvägen bör i hela sin sträckning begränsas till
30 km/tim bl.a. med hänsyn till att den passerar en skola, fyra förskolor, två
lekplatser och bollplan
Klimatmålen för staden gynnas av att biltrafiken både minskas i omfattning och
att åtgärder vidtas för att sänka hastigheterna. Därför ser vi positivt på att en
översyn görs av hastigheterna på Stockholms gator och vägar.
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§ 17
Motion om tillvaratagande av spillvärme
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari
2014, dnr 1.5.1-703-2013
UTTALANDE
Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Motionen innebär att fullmäktige föreslås rikta sig till miljö- och hälsoskyddsnämnden och styrelsen för Fortum. Stadsdelsförvaltningen konstaterar sig inte
ha kompetens att bedöma vare sig aktuella tekniska eller kommersiella
förutsättningar.
Vi har i olika sammanhang föreslagit att stadsdelsnämnderna ges uppdrag och
resurser för ett mer omfattande miljöarbete än idag – exempelvis genom att
inrätta en funktion för miljösamordning. I så fall skulle i även en
stadsdelsförvaltning kunna lägga konstruktiva synpunkter på en remiss rörande
tillvaratagande av spillvärme.
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§ 18
Rekommendation att anta Överenskommelse om
kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära
produkter mellan Stockholms läns landsting och länets
kommuner
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 9 januari
2014, dnr 1.5.1-722-2013
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§ 19
Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen och vissa
nämnder
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd har inga synpunkter på de förändringar som
föreslås i reglementena för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden,
stadsdelsnämnderna samt valnämnden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 januari
2014, dnr 1.5.1-645-2013
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§ 20
Restaurang Lingon
Remiss från Socialförvaltningen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Lingon får tillstånd att
servera alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 – 24.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari
2014, dnr 1.5.2-693-2013
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§ 21
Restaurang Smultronet
Remiss från Socialförvaltningen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Smultronet får tillstånd
att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 22.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13 januari
2014, dnr 1.5.2-707-2013
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§ 22
Restaurang Bergs Matsal
Remiss från Socialförvaltningen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Bergs Matsal får tillstånd att servera
alkohol för slutna sällskap alla dagar mellan klockan 11.00 – 01.00

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 januari
2014, dnr 1.5.2-708-2013
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§ 23
Restaurang Latino Lounge
Remiss från Socialförvaltningen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att Latino Lounge får tillstånd att
servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan 11.00 – 24.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 17 januari
2014, dnr 1.5.2-733-2013
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§ 24
Restaurang Sixten och Frans
Remiss från Socialförvaltningen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd föreslår att restaurang Sixten och Frans får
tillstånd att servera alkohol till allmänheten alla dagar mellan klockan
11.00 – 22.00.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 10 januari
2014, dnr 1.5.2-734-2013
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§ 25
Anmälningsärenden
Anmälan av balanslista
Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde
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§ 26
Stadsdelsnämndens frågor, skrivelser och rapporter
Skrivelse från Reijo Kittilä (V) om dödligheten på våra äldreboenden
dnr 1.2.3-058-2014. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

§ 27
Information från stadsdelsförvaltningen
 Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén informerade om flytten av


förvaltningens kontor till Lindhagensgatan 76.
Avdelningschef Kerstin Ohlsson lämnade kompletterande fakta till artikel i
lokalpressen boendetider vid äldreboenden.

Kungsholmens
stadsdelsnämnd

Vid protokollet

Christin Bjuggren

Sammanträde
6 februari 2014
Sid 36 (36)

