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§1
Justering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 13 mars
2014 hade justerats den 17 mars 2014. Ordförande tillkännagav att dagens
protokoll skulle justeras den 14 april 2014. Jan-Åke Porseryd 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
Insatser för utvecklad närdemokrati
Svar på medborgarförslag
BESLUT
1. Kungsholmens stadsdelsförvaltning besvarar medborgarförslaget med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Förslaget och tjänsteutlåtandet tillställs kommunstyrelsen för kännedom
och eventuell åtgärd.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 mars
2014, dnr 1.2.4-049-2014.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin
Jacobsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett
förslag från Miljöpartiet.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
RESERVATION
Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar
-

delvis enligt förvaltningens förslag
att i övrigt anföra följande

Stadens medborgardialog behöver kraftigt förbättras när det gäller
stadsplanering. Ofta engageras både medborgare och stadsdelsnämnd i ett
skede när väsentliga beslut redan fattats av exploaterings- och
stadsbyggnadsnämnderna. Som det senaste exemplet med att en avgränsad
markanvisning i Stadshagen kommer på remiss och ska bedömas utan att ett
områdesperspektiv kunnat prövas.
Det är angeläget att engagera "berörda boende" eller "medborgare" kring
övergripande frågor i tidiga skeden i stadsomvandlingsprojekt – men det är
inte lätt. Först när mer konkreta förslag är framtagna finns förutsättningar
för att få fram ett bredare engagemang som kan nyttiggöras i
planeringsprocessen. Men då får alltså inte läget vara så låst att dialogen
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endast blir ett alibi för att fullfölja en planering, som inte varit föremål för
ordentlig dialog.
Utöver förvaltningens beskrivning av förekommande inslag för att stärka
den lokala demokratin gör vi följande reflektioner:
-

Individers delaktighet - för egen del - inom nämndens
myndighetsutövning beaktas och behöver värnas enligt gällande
lagar (exempelvis klienter inom individ- och familjeomsorgen eller
biståndssökande inom äldreomsorgen).

-

Brukares och brukargruppers inflytande i nämndens verksamheter
beaktas på olika sätt inom ramen för det vi kallar brukarmedverkan
eller brukarinflytande.

-

Olika medborgargrupper agerar i avgränsade frågor för sina
önskemål - särintressen. När särintressen står emot varandra eller
inte kan tillmötesgås inom rådande ramar (ekonomi m.m.) måste
"någon" väga av helheten - där kommer politiken och den
representativa demokratin in.

Förslagsställaren vill att fler medborgare ska kunna få hjälp att ge uttryck för
olika behov och viljor genom att engageras i olika processer som leder fram
till beslut.
Förslaget att stadsdelsnämnden tillsätter en "arbetsgrupp med uppgift att
utreda hur man på bästa sätt kan utveckla den lokala demokratin i
stadsdelen" kan vara värt att pröva.
Ett alternativ till "arbetsgrupp" skulle kunna vara en nämndkonferens
(heldag med hela nämnden och förvaltningsledningen) med syfte att
underlätta fördjupad medborgardelaktighet i olika processer.
UTTALANDEN
Charlotta Schenholm (FP) lämnade följande uttalande:
I medborgarförslaget som handlar om hur man kan utveckla närdemokratin
lyfter förslagsställaren den viktiga frågan om en väl utvecklad närdemokrati.
Folkpartiet delar förslagsställarens uppfattning om att det är mycket viktigt
att medborgarna känner sig delaktiga i det gemensamma samhällsbygget.
Folkpartiet har därför tagit fram ett särskilt program för ökad lokal
demokrati i Stockholms stad.
I programmet föreslår FP bland annat:
 Lagen om valfrihet skall tillämpas fullt ut i omsorgen om äldre och
för personer med funktionsnedsättning.
 Det fria skol – och förskolevalet skall värnas och underlättas genom
gemensamma kvalitéts – och kösystem
Att få välja och bestämma själv i så stor utsträckning som möjligt är en
viktig demokratisk fråga.


Stadsdelen skall ha ansvar för lokal parkmark, liksom för gator och
torg när det gäller renhållning, snöröjning och investeringar.
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Stadsdelen skall ha rätt att fatta beslut om de lokala
ordningsstadgarna i stadsdelen.
Stadsdelen bör själv kunna fatta beslut om mindre och tillfällig
bygglov och gärna använda webben under samrådsprocesserna.
Att man tar fram lokala stadsutvecklingsplaner i dialog med
medborgarna
Medborgarförslag skall uppmuntras

På Kungsholmen har vi glädjande kunnat konstatera att vi är bäst i klassen i
staden, när det gäller medborgarförslag, över 200 förslag har lämnats in
under de senaste 3 åren.
Att däremot som förslagsställaren föreslår bryta ut demokratifrågan som en
särskild fråga och anställa en särskild demokratihandläggare anser inte FP
vara rätt väg att gå.
Demokrati och medborgardialog och engagemang skall genomsyra allt
arbete som sker i stadsdelen. Särskilt viktigt är det att brukarna inom
stadsdelsnämndens alla olika verksamheter har ett stort inflytande över den
verksamhet som de är direkt berörda av och känner att de kan påverka och
har en god dialog med personal och förvaltning.
Det är också viktigt att vi som är förtroendevalda och politiker har en god
dialog med medborgarna i stadsdelen och att medborgarna känner att de kan
vända sig till sin lokala politiker och ta upp olika frågor
Jan-Åke Porseryd m fl (S) lämnade följande uttalande:
Vi socialdemokrater tycker precis som förvaltningen, att om närdemokratin
ska utvecklas är det en fråga som rör staden i stort.
Vi instämmer i förvaltningens uppfattning att syftet med
stadsdelsnämnderna var att utveckla närdemokratin och öka medborgarnas
deltagande och inflytande över politiken nära dem. Därför anser vi att
utvecklingen att allt fler politikområden flyttas upp till central nivå är fel. Vi
vill ge stadsdelsnämnderna makt över fler områden för att det då blir enklare
för medborgare att följa och påverka besluten. Detta eftersom
stadsdelsnämnderna tar emot medborgarförslag och sammanträdena är
öppna för allmänheten.
En del i frågan om närdemokratin är också närheten till nämndens
verksamheter. Vi tycker att de verksamheter som nämnden är ansvarig för
ska vara förlagda på Kungsholmen, även de som i dag ligger utanför vår
stadsdel som konsumentvägledning och handläggning av försörjningsstöd.
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Medborgarförslaget tar upp en viktig demokratifråga - medborgarnas
delaktighet i den politiska processen. Medborgarna får rösta i allmänna val
vart fjärde år, dock är stadsdelsnämnderna inte direkt valda av medborgarna
och den politiska sammansättningen av stadsdelsnämnderna återspeglar inte
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alltid stadsdelsinvånarnas politiska preferenser. Samtidigt delar inte väljarna
alltid den åsikt som det parti de röstat på driver i aktuella politiska frågor.
Varje parti har naturligtvis ett ansvar för att ha kontakt med sina väljare och
fånga upp deras åsikter när de utformar sin politik i t.ex. Kungsholmens
stadsdelsnämnd. Men ofta har väljarna en önskan att diskutera viktiga
stadsdelsfrågor tillsammans med representanter från flera partier samtidigt.
Stadsdelsnämnden har under åren gjort försök till utökad dialog med
medborgarna. Detta sker bl.a. i samband med nationaldagsfirandet i
Rålambshovsparken. Nämnden har tidigare vid åtminstone två tillfällen på
lördagar varit anträffbar i stadsdelsbiblioteket. När stadsdelen hade ett
medborgarkontor kunde medborgarna komma i kontakt med
nämndledamöter där en gång i veckan. Nämnden har ordnat temamöten
kring förskole- och trafikfrågor helt utanför ordinarie nämndsammanträden.
Den här typen av dialog med medborgarna har dock varit mera sällsynt
under de senaste åren.
Efter höstens val bör stadsdelsnämnden ta en seriös diskussion om hur den
kan utöka dialogen med medborgarna i stadsdelen om de viktigaste politiska
framtidsfrågorna. En viktig del i denna dialog bör också vara att kunna
engagera ungdomarna i politiska processer.
Stadsdelsnämndens och politikernas legitimitet skapas inte enbart genom att
medborgarna röstar i de allmänna valen. Viktigt är också att medborgarna
får ha en delaktighet i de politiska processerna mellan valen.
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§4
Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017
BESLUT
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till underlag för
budget 2015 med beräkningar för 2016 och 2017 och överlämnar det till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner investeringsönskemål enligt bilaga 2.
3. Stadsdelsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
genomföra en stadsgemensam upphandling av digitala system för
trygghetslarm i samverkan mellan stadsdelsnämnderna, äldrenämnden
och Micasa i Stockholm AB.
4. Stadsdelsnämnden föreslår att staden centralt ansvarar för och
samordnar förhandlingar med de privata utförare som inte ingår i LOVupphandlingen för bostad med särskild service inom omsorgen om
personer med funktionsnedsättning

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars
2014 dnr 1.1-048-2014
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin
Jacobsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett
förslag från Miljöpartiet.
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.
RESERVATIONER
Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag:
Stadsdelsnämnden beslutar
-

delvis enligt förvaltningens förslag
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-

att i övrigt anföra följande

Förvaltningens förslag bygger på majoritetens budget och inte det förslag
som Miljöpartiet lagt i kommunfullmäktige. Majoriteten har höga
ambitioner men ger inte ekonomiska förutsättningar att leva upp till dessa.
Kungsholmens stadsdelsnämnd får för lite pengar för att ge medborgarna
den service som är utlovad. Detta är uppenbart bl.a. i och med att
utvecklingen av löner och priser inte tillräckligt beaktas samt att
ersättningen till förskolorna genom ändrad teknik för avläsning av antal
inskrivna barn medfört minskning.
Hållbar utveckling
För att stadsdelsnämnden ska kunna ta en aktiv roll i omställningen till en
långsiktigt hållbar framtid behövs helt andra satsningar än dem, som kan
finansieras med majoritetens budget. Bl.a. behöver miljösamordnare
anställas. Stadsdelen ska ha resurser för att prioritera arbete med
energirådgivning inom både förvaltningens egna verksamheter och gentemot
företag och hushåll.
Andelen ekologiskt odlad mat ska öka i nämndens verksamheter. Målet ska
vara att 40 % av maten i egna och upphandlade verksamheter ska vara
ekologisk. Stadsdelsnämnden bör även i sina inköp sträva efter att handla
närodlat och rättvisemärkt.
Stadens ambition måste höjas när det gäller att minska avfallet – både i
samhället och i de egna verksamheterna. Samtliga verksamheter ska
källsortera avfall och alla som serverar livsmedel ska sortera ut matavfall för
biologisk behandling.
Stadens ambition måste höjas kraftigt när det gäller att ta tillvara solenergin.
Stadens byggnader erbjuder omfattande pratiska förutsättningar för att
placera ut solceller och därmed öka andelen förnyelsebar energi.
Befolkningsutvecklingen och förskolorna
Stadens befolkningsprognoser har under senare år underskattat pågående
befolkningsökning - i synnerhet ökningen av antalet barn på Kungsholmen.
Detta innebär att den utbyggnad av förskolor, som är nödvändig ställer
mycket stora krav på nämnden. Det är rimligt att nämnden kompenseras för
de extra kostnader som en utbyggnad av förskolor i innerstaden medför.
En följd av att behovet av förskoleplatser ökar mer än möjligheterna att
bygga ut är att barngrupperna blir större än vad som staden angett som norm.
Detta medför påfrestningar för verksamheten och för barnens miljö. Risken
är att det också påverkar möjligheterna att anställa tillräckligt antal personal
med adekvat utbildning.
Dessutom medför det ökande antalet barn och antalet förskolor, som saknar
egna gårdar, att det blir än viktigare att slå vakt om Kungsholmens parker
och andra grönområden. Vi är bekymrade över hur lite medel som centralt
avsätts för skötsel och underhåll av våra parker.
Vård av äldre med demens
Den största utmaningen på sikt inom äldreomsorgen är det ökande antalet
äldre med demenssjukdomar. De ersättningsbelopp som stadens
resursfördelningssystem ger för vård- och omsorgsboenden och hemtjänst
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för personer med demens är inte tillräckliga för att säkerställa nödvändig
personalbemanning. Det framgår särskilt tydligt om dagens verklighet
jämförs med socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vi ser det som särskilt
viktigt att följa upp om de extra medel för demensvården som i staden
avsatts under tre år är tillräckliga och hur de fördelas.
Ensamkommande flyktingbarn
Kungsholmens stadsdelsförvaltning tar emot ett stort antal ensamkommande
flyktingbarn p.g.a. att polishuset är beläget i stadsdelen. Detta medför ett
omfattande administrativt arbete, som inte beaktas i stadens
resursfördelningssystem. Eftersom det handlar om tillfälliga insatser i
avvaktan på kommunplacering finns det anledning att uppdraget läggs
centralt på socialförvaltningen. I annat fall bör Kungsholmens
stadsdelsnämnd – på sätt som nu temporärt sker - i budget tilldelas medel för
uppdraget.
Den s.k. mångfaldens och valfrihetens baksidor
För att omsorg och vård av bl.a. demenssjuka personer ska bli framgångsrik
är det av största vikt att samverkan med sjukvården är väl organiserad.
Kundvalssystemet inom hemtjänsten med stort antal utförare samt de olika
huvudmännen för primärsjukvården medför stora svårigheter för den
samverkan, som är viktig för den enskilde brukaren. Den mångfald i utbudet
av välfärdstjänster som möter brukarna medför organisatorisk splittring, som
gör att angelägen professionell samordning är svår att genomföra.
Även om konkurrensutsättning och valfrihetssystem i viss mån har
stimulerat verksamhetsutveckling och uppskattas av många brukare finns det
skäl att uppmärksamma de svårigheter som uppkommit. För att få till stånd
nödvändig planering och samverkan mellan olika aktörer för att få en god
vård och omsorg för varje enskild brukare behöver det nuvarande
valfrihetssystemet utvärderas och eventuellt omprövas.
Stadens resursfördelningssystem
Det är viktigt att stadens system för fördelning av resurser till
stadsdelsnämnderna fortlöpande följs upp och revideras. Ett systemfel avser
ersättningen för de personer med funktionsnedsättning (oftast autism) som
genom biståndsbeslut beviljas boende inom enheter som inte ingår i stadens
valfrihetssystem och därvid tar ut betydligt högre dygnspriser än de
schablonbelopp som budgeteringen bygger på. Problemet är att
kostnadsansvaret ligger på den stadsdelsnämnd, där enheten är lokaliserad
och inte den nämnd som fattar beslut om placering. Detta behöver rättas till.
Likaså finns det anledning att resursfördelningssystemet utvecklas på ett sätt
som stimulerar flexibla boendelösningar och underlättar en bostadskarriär.
Med dagens system ”fastnar” vissa brukare i gruppbostad trots att annat mer
självständigt boende skulle vara att föredra.
Den kraftiga befolkningsökningen på Kungsholmen medför ökande behov
av underhåll och skötsel av parkerna. Staden måste öka de medel som
budgeteras för underhåll och skötsel av parker och se över fördelningen så
att parkerna i innerstaden, som besöks av många personer som bor på annat
håll, kan vara fortsatt attraktiva för boende och besökare. Därför är det
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angeläget att investeringsbudgeten förstärkts på det sätt som förvaltningen
redovisat i tjänsteutlåtandet.
Reijo Kittilä (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett förslag från
Vänsterpartiet.
1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut enligt
punkt 1.
2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag på
punkterna 2-4
3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande.
Budgetunderlaget i tjänsteutlåtandet utgår ifrån den borgerliga alliansens
budgetramar för de kommande åren. Skulle alliansen få behålla makten i
Stockholms stad skulle det innebära ständiga nedskärningar och ökad
restriktivitet i nämndens verksamheter.
Budgetunderlaget utgår även ifrån alliansens ideologiska inriktningsmål som
resulterat i en allt mer segregerad stad, en dogmatisk utförsäljning och
privatisering av allmännyttan och välfärden samt ensidigt fokus på sänkt
skatt och lägre ambitionsnivå i välfärden.
Kvalitet och konkurrensutsättning är inte synonymt vilket bevisas av
utvecklingen i både staden i sin helhet och i vår egen stadsdel.
Det är behovet hos brukarna och inte vinstsyftet hos utförarna som ska styra.
Staden kan aldrig bygga en kontrollapparat som håller jämna steg med
riskkapitalisternas strävan att utvinna så mycket vinst som möjligt. Den
ojämlikhet och värdeöverföring som den borgerliga politiken leder till
drabbar hela samhället, även Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Staden och Kungsholmens stadsdelsnämnd behöver istället nya
inriktningsmål för ökad jämlikhet, för att bryta segregationen inom skolan, i
boendet och i kulturen samt för att omvandla den könssegregerade
arbetsmarknaden. Det krävs en social bostadspolitik där allmännyttan får
bygga hyresrätter till rimliga hyror även i innerstan, en skolpolitik som ger
alla en chans i skolan, en arbetsmarknadspolitik som leder till arbete, en
kulturpolitik som får kulturen att leva i hela staden, en personalpolitik som
uppvärderar lågbetalda kvinnodominerade yrken och en vass klimat- och
miljöpolitik.
Förvaltningens förslag bygger på den borgerliga alliansens inriktningsmål
för de kommande åren och inte på de förslag som vårt parti står bakom.
Men vi är övertygade om att staden efter höstens val kommer att ha en
annan majoritet än i dag och att den nya majoritetens politiska ambitioner
kommer att gälla 2015.
Antalet invånare i vår stadsdel har ökat kraftigt de senaste åren och kommer
att fortsätta att öka. Samtidigt minskar alliansen stadsdelens budgetram.
Det blir allt mindre pengar per invånare i stadsdelens budget, en ekvation
som inte ens med alliansens politik fr.o.m. 2013 mera går ihop ekonomiskt.
”Effektiviseringarna” och ”de väl avvägda biståndsbedömningarna” kommer
att resultera i kontinuerliga försämringar för brukarna.
Den borgerliga alliansens budgetram för de kommande åren innebär ingen
uppräkning för ökade löner eller andra kostnader och det får allvarliga
konsekvenser för de ekonomiskt och socialt svagaste invånarna i vår stad
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och visar enligt vår mening på en cynisk människosyn. Den givna
budgetramen för de kommande åren kommer att resultera i nedskärningar i
många av de verksamheter som riktar sig till de mest utsatta grupperna i vår
stadsdel.
Framgångsrika verksamheter förutsätter ett gott samarbete mellan ledning
och de anställda. Vi vill betona de fackliga organisationernas roll vid
utformningen av verksamheten.
Stadsdelen har arbetat fram en värdegrund som talar om människors värde
och värdighet vilket kolliderar med ekonomisk åtstramning. Det går inte att
skapa kvalitet utan tillräckliga resurser.
Befolkningsutvecklingen och förskolorna/skolorna
Antalet förskolebarn fortsätter att öka och därmed följer ett behov av
utbyggnad av förskolan. Nämnden har stora problem med att få fram lokaler
för nya förskolor och hyrorna riskerar att ta en allt större del av förskolornas
intäkter. Överinskrivning av barn är ett faktum särskilt efter det nya
systemet för avläsning av antalet barn inskrivna i förskolan som påverkat
förskolans intäkter negativt.
Kungsholmen har haft en låg andel förskollärare men lyckades höja andelen
under 2013. Förvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet att årskostnaden för en
förskollärarlön är ungefär 120 tkr högre än motsvarande för en barnskötare.
Det krävs krafttag för att komma till rätta med den fortfarande låga andelen
förskollärare och det går inte utan höjda anslag.
Uppdelningen av ansvar för förskolan, där stadsdelsnämnden har ansvar för
de offentligt drivna förskolorna och utbildningsnämnden för de privata, är
mycket olycklig. Det medför stora svårigheter att planera verksamheten och
mycket dubbelarbete i köhanteringen. För att kunna ha en översikt av
kvalitén i all förskoleverksamhet bör stadsdelen ha tillsynsansvaret för
samtliga förskolor inom området. Vi är också mycket oroliga för det ansvar
stadsdelsnämnden har om en privat förskola går i konkurs. För detta finns
ingen beredskap. Dessutom har vi t.ex. en Hälsans förskola i stadsdelen och
dess existens har varit en förutsättning för att stadsdelsnämnden kunnat
uppfylla förskolegarantin.
Stadsdelsnämnden hade fram till år 2006 ansvar för grundskolan, vilket hade
många fördelar. Det underlättade övergången från förskola till skola och gav
kontinuitet i stödet till barn med särskilda behov. Många rektorer upplevde
det som en fördel att ha nära till beslutsfattarna. Vi anser därför att ansvaret
för grundskolan bör återgå till stadsdelsnämnden.
Det finns mycket arbete som behöver utföras i våra parker, inom förskolan
och i äldreomsorgen. Vi anser att fler sommarjobbande ungdomar än vad
stadsdelsnämnden fått anslag för skulle kunna göra en betydelsefull insats
samtidigt som de kan tjäna lite pengar och få arbetslivserfarenhet.

Fält och fritid
Cannabisanvändandet bland ungdomar på Kungsholmen samt
återkommande ordningsproblem och otrygghet i våra parker vittnar om att
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det behövs en stabil vuxennärvaro i de områden där unga vistas. Fält och
fritid gör ett mycket bra jobb med de resurser de har men det behövs mer för
att täcka behovet såväl geografiskt som på internet.
För att tidigt söka upp ungdomar i riskzonen är team med närpolis, social
omsorg, förskola och skola otroligt viktiga. Då det inte är obligatoriskt för
privata skolor att medverka i dessa team riskerar barn som går där att inte få
det stöd de behöver. Vi anser att alla barn ska omfattas av förebyggande
arbete.
Äldreomsorgen
Vi vill ha en mera generös biståndsbedömning än den restriktivititet
alliansen har infört vad gäller rätten till plats på äldreboenden - särskilt
servicehus. Detta medför högre kostnader på kort sikt men ökar valfrihet och
trygghet för de äldre. Många som enligt vår uppfattning självklart borde få
plats på våra äldreboenden förnekas i dag detta. Vi anser att upplevd oro
samt ensamhet ska vara tungt vägande kriterier för att beviljas plats på
servicehus. Staden måste även införa en åldersgräns som i sig berättigar till
plats på äldreboende när den äldre önskar det. Denna gräns skulle kunna bli
förslagsvis 85 år.
Antalet invånare 65-80 år ökar och det är angeläget att satsa på
förebyggande hälsovård i den åldersgruppen. Nya rön visar att
alkoholkonsumtionen ökar bland de äldre, särskilt bland kvinnor. Psykisk
ohälsa ökar. Förebyggande insatser i form av kulturutbud,
föreningsaktiviteter och motion skulle troligen spara mycket pengar i
framtiden.
För att omsorg och vård ska bli framgångsrik är det av största vikt att
samverkan mellan äldreomsorgen och sjukvården är väl organiserad.
Kundvalssystemet inom hemtjänsten och primärvården med ett stort antal
utförare medför stora svårigheter för den samverkan som är så viktig för den
enskilde brukaren.
Det är omöjligt för den enskilde att göra ett väl övervägt val bland drygt
hundratalet hemtjänstföretag. Alldeles för stor del av den beviljade tiden går
åt resor mellan brukarna och kommer inte de äldre till godo.
Valfrihetssystemet behöver ses över, särskilt inom hemtjänsten.
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgens organisation i stadsdelen är splittrad.
Försörjningsstödsenheten är utlokaliserad till Östermalm medan
familjeenheten, missbruksgruppen, omsorgen om funktionsnedsatta och
socialpsykiatrin finns samlokaliserade i stadsdelsförvaltningens nya lokaler.
Jobbtorget finns på Södermalm. Försörjningsstödsenhetens klienter skulle
definitivt vara förtjänta av att deras handläggare skulle ha geografisk närhet
även till den övriga socialtjänsten. Familjeenheten har fått kraftigt minskade
resurser samtidigt som befolkningen ökar i stadsdelen. Personalen utsätts
för ständiga ”effektiviseringskrav” vilket i slutändan går ut över brukarna.
Vi behöver en samlad socialtjänst i den egna stadsdelen och en förstärkning
av socialtjänstens resurser så att klienterna får de insatser de är i behov av.
Personer med funktionsnedsättning
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Det finns ett allvarligt systemfel avseende ersättning för personer med
funktionsnedsättning som genom biståndsbeslut erhåller boende inom
enheter som inte ingår i stadens valfrihetssystem. Dessa boenden tar ofta ut
betydligt högre dygnspriser än de schablonbelopp som budgeteringen bygger
på. Kostnadsansvaret ligger tills vidare hos den stadsdelsnämnd där enheten
är lokaliserad och inte hos den nämnd som fattar beslut om placering. Detta
behöver rättas till. En annan allvarlig brist är att när enheten ger ett bra stöd
till den enskilde som tack vare stödet börjar klara sin vardag mera
självständigt, resulterar detta i en lägre vårdbehovsnivå och därmed lägre
ersättning för enheten. Det blir ännu svårare att få ekonomin att gå ihop då.
Dessa brister i stadens resursfördelningssystem får dock inte resultera i att
stadsdelsnämnden inte är aktivt pådrivande i planeringen av utbyggnaden av
nya omsorgslägenheter i samband med ny- och ombyggnationer på
Kungsholmen.
Parkskötsel
Med allt flera boende på Kungsholmen och kraftigt ökat antal arbetsplatser
ökar behovet av underhåll och skötsel av parkerna. Staden måste ändra
beräkningsgrunden för medel som budgeteras för ändamålet. Den alltmer
täta bebyggelsen förutsätter välskötta grönytor för att staden ska vara
attraktiv. Vi behöver mera parkmark som alla har fri tillgång till, inte alltfler
ytor som är färdiggjorda för speciella aktiviteter och utestänger de flesta
parkbesökarna.
Flyktingmottagande
Vår stadsdel har traditionellt tagit emot få flyktingar vilket vi vid flera
tillfällen kritiserat. Kungsholmen och de övriga innerstadsstadsdelarna ska
aktivt delta i stadens flyktingmottagande.
Stadsdelen har nu en unik kompetens i mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn och vi har välkomnat den nya enheten inom individ- och
familjeomsorgen som ansvarar för att Kungsholmens stadsdelsnämnd ska ge
ett bra första mottagande åt dessa barn och ungdomar.
Eftersom en allt större del av dem nu även fortsättningsvis blir
stadsdelsnämndens ansvar bör rimligtvis nästa steg vara att det startas ett
gruppboende för ensamkommande flyktingbarn på Kungsholmen där
stadsdelen kan placera en del av de barn och ungdomar som stadsdelen
ansvarar för.
Kultur
För att en stad eller en stadsdel ska vara attraktiv krävs ett utbud av kultur,
ickekommersiell föreningsverksamhet samt tillgång till föreningslokaler till
rimliga kostnader. På Kungsholmen är detta bristvaror. Vi behöver en
kultursekreterare/samordnare för att bl.a. arbeta med implementeringen av
”Kultur i ögonhöjd”, med kultur för äldre samt med olika arrangemang som
”konst i våra parker”.
Hållbar utveckling
Stadsdelsnämnden ska ta en mycket mera aktiv roll i arbetet för en
långsiktigt hållbar utveckling. Det behövs helt nya offensiva satsningar som
definitivt inte kan finansieras med majoritetens budget. Stadsdelen ska både
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internt och externt prioritera bl.a. arbete med energirådgivning och
konsumentvägledning. Stadsdelens egna verksamheter bör vara föregångare
i utvecklingen, särskilt när vi blir alltfler inom samma geografiska område
vilket ökar slitaget på våra grönområden och innebär risk för en ständigt
ökande negativ miljöpåverkan. Vi behöver en egen stads- och
parkmiljöenhet i vår stadsdel som ska arbeta med förverkligandet av stadens
miljöprogram bl.a.
UTTALANDE
Jan-Åke Porseryd m fl (S) lämnade följande uttalande:
Vi deltar inte i beslutet.
Vi konstaterar att den borgerliga alliansen återigen minskar Kungsholmens
budgetram för de tre närmaste åren med besparingar och nedskärningar som
följd. Antalet invånare i vår stadsdel har ökat kraftigt de senaste åren och
kommer att fortsätta att öka. Det blir allt mindre pengar per invånare i
stadsdelens budget, en ekvation som i längden inte går ihop.
Alliansens budget för stadsdelen innebär ingen uppräkning för ökade löner
eller andra kostnader, som ökade lokalhyror. De kommunala medarbetarnas
löner kommer sannolikt att stiga med mer än två procent årligen under
treårsperioden.
Besparingarna får allvarliga konsekvenser för de ekonomiskt och socialt
svagaste invånarna på Kungsholmen; de leder till ökade klyftor och visar på
en kall människosyn.
Förskolorna, omsorgen om funktionshindrade, vård- och omsorgsboende för
äldre, hemtjänsten och parkskötseln är exempel på verksamheter med
ökande kostnader samtidigt som de tilldelade budgetmedlen inte ökar.
Enligt vår mening innebär budgetförslaget en fortgående minskning av
välfärden för Kungsholmens invånare. Det går inte att skapa en god kvalitet
inom välfärden utan tillräckliga resurser. De resurser som den borgerliga
alliansen skjuter till är otillräckliga.
Vi hälsar med tillfredställelse att de fackliga organisationernas viktiga roll
för första gången uppmärksamma i en budgetskrivelse från den borgerliga
alliansen. Under rubriken Medarbetare och chefer skrivs bl a:”En viktig
del i att säkerställa en god arbetsmiljö är en väl fungerande samverkan med
de fackliga organisationerna (vår kursivering). Förvaltningen arbetar därför
aktivt med att förbättra och utveckla samverkan och hitta bättre och mer
effektiva samverkansformer.”
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§5
Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 till lokala föreningar
och frivilligorganisationer
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd beviljar bidrag enligt tjänsteutlåtandets
förslag.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars
2014. dnr 2.1-030-2014.
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§6
Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service för
vuxna inom Kungsholmens stadsdelsområde
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören i uppdrag att
fortsätta planeringen av de aktuella objekten.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 26 mars
2014 dnr 2.6-062-2014
UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Förvaltningens tjänsteutlåtande lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram det stora
icke tillgodosedda behovet inom vår stadsdel av bostäder med särskild
service.
Om den målsättning som uttryckts i majoritetens budget blir till faktisk
verklighet och förvaltningens planering överlever hela planprocessen så
torde läget åtminstone på sikt kunna förbättras. Men då vill det verkligen till
att dessa bostäder inte prioriteras bort längs vägen.
Vi anser att bygglov ska kunna villkoras med skyldighet att inkludera
bostäder med särskild service i nybyggnationen oavsett om det är privata
eller kommunala byggherrar som bygger.
I nuläget är det stadsdelsnämnden som drabbas av de sanktioner som staten
helt rimligt vidtar när staden inte lever upp till sina åtaganden.
Det är en skandal att personer som har laglig rätt till boendeinsatser utifrån
bestämmelserna i SoL och LSS inte kan få sina behov tillgodosedda i
Stockholms stad. Alliansen pratar om valfrihet. När det saknas lämpligt
boende är valfriheten bara tomma ord.
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§7
Antal avlidna på våra äldreboenden
Svar på skrivelse från (V)
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens förslag till
beslut.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 25 mars
2014. dnr 1.2.3-058-2014.
UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Vi vill tacka för de uppgifter förvaltningen har tagit fram som svar på våra
frågor angående antalet avlidna på våra äldreboenden. Förvaltningen har
samtidigt valt att inte kommentera siffrorna.
Det är två av åren som utmärker sig från de andra. Första året i
redovisningen 2008 var antalet avlidna mycket lägre än de övriga åren, 9
stycken. År 2011 var däremot antalet avlidna särskilt på Serafen och
Alströmerhemmet påfallande högt, totalt hela 54 stycken. Detta är sex
gånger fler än år 2008. Siffran för de övriga redovisade åren är relativt
stabil, 17-22 personer.
Vad vi undrar är:
Var år 2009 ett trendbrott då antalet avlidna inom de första 50 dagarna efter
inflyttning steg eller var siffran för 2008 ovanligt låg jämfört med tidigare
år?
Vad berodde 2011 års extremt höga dödlighet på? Siffrorna för 2011 är så
mycket högre än för övriga år att frågan vore värd att reda ut.
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§8
Månadsrapport mars
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för mars 2014.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den
dnr 2.1-063-2014.
UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Kungsholmens stadsdelsnämnd överskred sin driftbudget år 2013 med 29,6
milj kr. Den totala driftkostnaden var 1082,5 milj kr.
Driftbudgeten som den borgerliga alliansen i december 2013 röstade igenom
för 2014 omsluter 14 milj kr mindre än slutresultatet för 2013. Dessutom
tillkommer löne-, pris- och hyreshöjningar som påverkar kostnadsbilden.
Förvaltningen väljer fortfarande efter mars att prognosticera ett nollresultat
för varenda verksamhet, åtminstone om man utgår ifrån den siffertabell som
presenteras. Det är föga troligt att slutresultatet blir en budget i balans.
Barnantalet inom förskolan ökar vilket i praktiken innebär fler barn per
antalet anställda. För att försöka nå budgetbalans skriver förvaltningen in
fler barn i våra förskolor under våren eftersom den administrativa ändringen
av avläsningen av antalet barn förra året gjordes om så att intäkterna för
sommarmånaderna kraftigt sjönk. Varje gång man nyrekryterar en
förskollärare i stället för en barnskötare får man en högre lönekostnad med
120 tkr per år. Kungsholmen ligger fortfarande långt ifrån målet 50 %
förskollärare/50 % barnskötare.
Inom äldreomsorgen beskriver förvaltningen att ”flera åtgärder vidtagits.
Bl.a. har jämförelser och samarbete med andra förvaltningar bidragit till att
arbetssätt har förändrats och effektiviserats. Detta beräknas motsvara
överskridandet 2013.” Vi har svårt att se vilka dessa åtgärder är ifall man
inte avser mera restriktiv biståndsbedömning.
I texten som handlar om stöd och service till personer med
funktionsnedsättning prognostiserar förvaltningen ”ett underskott före
åtgärder och fond”. Detta underskott lyser med sin frånvaro i
siffermaterialet. Men även här har ”arbetssätt … förändrats och
effektiviserats”. Huvudsakliga orsaken till underskottet är fortfarande de
överpriser som staden måste betala för platser i boende hos privata utförare
som inte ens ansluter sig till LOV-systemet. En av dessa bedriver
verksamhet i lokaler som stadsdelsnämnden själv lämnat som olämpliga för
denna typ av verksamhet oavsett ombyggnation av lokalerna eller inte.
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Om de övriga verksamheterna konstateras helt enkelt att prognosen för dem
är en budget i balans. Men individ- och familjeomsorgens resurser har
krympt år efter år. Parkunderhållet är eftersatt. Flera av nämndens
verksamheter har ett stort behov av resursförstärkningar.
Under sitt sista år vid makten får den borgerliga alliansen anstränga sig för
att föra en alltmer restriktiv politik för att åstadkomma ett underverk: en
budget i balans för Kungsholmens stadsdelsnämnd.
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§9
Strategi för ökad cykling i Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars
2014, dnr 1.5.3.067-2014
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin
Jacobsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Anders Ödmark m. fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett
förslag från Miljöpartiet.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
RESERVATION
Anders Ödmark m. fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag: Stadsdelsnämnden beslutar
-

i huvudsak enligt förvaltningens förslag
nämnden vill se högre mål för ökad cykling och trafiksäkerhet
att i övrigt anföra följande

Strategin för ökad cykling i Stockholms stad är ett välkommet arbete för att
tydliggöra ansvaret och verka för att staden sammantaget driver på
utvecklingen. Det är bra att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret
för att driva, följa upp och hålla samman stadens arbete med cykelfrågor.
Cykelplanens mål är dock för låga och staden har goda förutsättningar att nå
högre, inte minst med tanke på den trend som finns i samhället i stort med
ökad andel cykling. Målen för ökad cykling och trafiksäkerhet ska istället
anges till följande:
-

20 % av arbets- och studiependlingen i staden ska ske med cykel senast
2020.

-

30 % av antalet persontransporter ska ske med cykel senast 2020.

-

Risken att dödas eller skadas svårt i en cykelolycka ska minska med 50
% till år 2020. Det långsiktiga målet är nollvisionen.

-

Minst 90 % av cyklisterna ska känna sig trygga i trafiken senast 2020.
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Strategin pekar ut särskilt viktiga egenskaper för ett attraktivt cykelnät.
Förutom de som listas i strategin är det även viktigt att cykelplanens bredder
för cykelvägar följs och att underhållet av cykelnätet är bra året om. Det
handlar både om framkomlighet och om trafiksäkerhet.
UTTALANDE
Reijo Kittilä (V) lämnade följande uttalande:
Vi saknar barnperspektivet i förslaget till cykelplan.
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§ 10
Trafikförändringar i SL-trafiken 2014-2015
Remiss från Trafikförvaltningen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 24 mars
2014, dnr 1.5.3-099-2014
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§ 11
Vägledning kiosker
Remiss från stadsbyggnadskontoret
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 19 mars
2014, dnr 1.5.3-109-2014.
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§ 12
Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 13
februari 2014, dnr 1.5.1-064-2014.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin
Jacobsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä
(V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt förslag från
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade
beslutat enligt förvaltningens förslag.
RESERVATION
Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), Anders Ödmark m. fl. (MP) och Reijo Kittilä (V)
reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag:
1.
2.

Nämnden tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag
Dessutom vill nämnden framföra följande

Det är ekonomiskt fördelaktigt för restaurangägare att få serveringstillstånd.
Det borde därför vara ett självklart minimikrav från stadens sida att alla
gäster ska vara välkomna på restaurangen. Tyvärr är det inte så idag. Många
restauranger är otillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, vare
sig de är rullstolsburna, allergiker eller har ledarhund.
Att anta nya riktlinjer innebär ett gyllene tillfälle för staden att skärpa kraven
och införa villkor om tillgänglighet i riktlinjerna. Särskilt på Kungsholmen
där ett stort antal restauranger på senare tid öppnat i mer eller mindre
nybyggda lokaler så borde detta inte innebära något oöverstigligt hinder för
restaurangnäringen. Enkelt avhjälpta hinder i form av enstaka trappor och
trösklar ska åtgärdas direkt. Om det föreligger ett behov av mer omfattande
insatser för att åstadkomma en bättre tillgänglighet bör serveringstillståndet
villkoras.
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Detta är en fråga om allas lika värde. Personer med funktionsnedsättningar
är kunder som alla andra och ger också restaurangen större kundunderlag.
Diskriminering är ett allvarligt problem i samhället och även i Stockholms
uteliv. Vi välkomnar att riktlinjerna ger möjlighet att meddela villkor om
skyltning vid entrén som anger vilka insläppsregler som gäller. Vi anser att
det dessutom ska anges i riktlinjerna att olaglig diskriminering i en
krogverksamhet enligt stadens uppfattning är en omständighet som kan
medföra att tillståndshavaren enligt 8 kap. 12 § alkohollagen anses olämplig
att utöva verksamheten. Upprepad eller systematisk diskriminering ska alltså
medföra att serveringstillståndet kan återkallas.
Vi är bekymrade över att en del caféer och andra mötesplatser för ungdomar
söker och beviljas serveringstillstånd sedan kraven för detta sänkts med den
nya alkohollagen. Det är viktigt att det även på kvällarna finns alkoholfria
mötesplatser som upplevs som attraktiva av ungdomar på båda sidor av 18årsgränsen.
Ansökningar om alkoholtillstånd från populära ungdomsställen ska därför
prövas särskilt noggrant ur ett socialt perspektiv. Snabbmatsrestauranger ska
inte beviljas serveringstillstånd.
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§ 13
Förslag till kajstrategi för Stockholms hamnar
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18 mars
2014, dnr 1.5.3-121-2014
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin
Jacobsson (C) 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:
Stadsdelsnämnden besvarar remissen med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.
Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Kungsholmen har gott om vattennära områden och härliga promenader längs
med vattnet runt våra öar. Stadens kajstrategi innehåller frågeställningar som
väldigt konkret handlar om vår närmiljö.
Det är viktigt att bevara utblickar över de fria vattenrummen och de gröna
stränderna i stadsdelen. Våra utsikter har hotats av förslag på att tillåta
flytande badhotell. En del mer eller mindre vackra fartyg med kommersiella
verksamheter har legat (och ligger) vid våra kajer och skymt utsikten mot
vattnet. Det har funnits tendenser till att ge utrymme för alltfler
kommersiella verksamheter längs med våra stränder.
Vi är positiva till att det finns restauranger, caféer och kiosker t.ex. utmed
Norr Mälarstrand och Kungsholms strand. De bidrar till att göra våra
strandpromenader till ett av Stockholms innerstads trevligaste områden för
rekreation och socialt umgänge. Härligt för oss som bor på Kungsholmen
och imponerande för våra gäster. Men det är viktigt att våra kajer och
stränder får fortsätta att ha öppna utsikter över vattnet och inte bli
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restauranggator där priset för utsikten över vattnet handlar om tvånget att
konsumera.
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§ 14
Stockholms stads kemikalieplan
Remiss från kommunstyrelsen om 2014-2019
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 20
februari 2014, dnr 1.5.3-009-2014
UTTALANDE
Anders Ödmark m.fl. (MP) lämnade följande uttalande:
Vid nämndsammanträdet i mars lade Miljöpartiet i en skrivelse om skadliga
kemikalier i förskolorna. Vi förslog att förvaltningen anlitar en resursperson
för att inventera förskolorna med avseende på förekomst av skadliga
kemikalier samt återkomma med åtgärdsförslag för att nå målet om en
förskola fri från skadliga kemikalier.
Många åtgärder kan enkelt och till rimlig kostnad minska mängden
produkter, som innehåller kemikalier inom förskolan. Exempelvis kan
gamla leksaker, möbler och elektronik innehålla kemikalier, som numer är
förbjudna. Det är viktigt att personalen på förskolorna får en checklista för
att gå igenom vad som finns i lokalerna och vad som måste bytas ut. Det är
också viktigt att välja bort farliga ämnen i byggmaterial för att kunna uppnå
en giftfri förskola.
Visserligen kommer det kemikaliecentrum, som planeras på
miljöförvaltningen, att stödja stadens förvaltningar i arbetet med att fasa ut
skadliga ämnen. Men vi anser att konkreta åtgärder redan nu bör vidtas och
ser fram mot ett positivt svar på förslaget i vår skrivelse.
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§ 15
Revidering av riktlinjer för handläggning inom
socialtjänstens äldreomsorg
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 18
februari 2014, dnr 1.5.1-061-2014.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin
Jacobsson (C) 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:
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen och anför därutöver följande:
Förslaget till nya riktlinjer innehåller flera positiva förslag som bl.a. handlar
om möjligheterna att få hjälp med sophantering och källsortering, att matens
och utevistelsernas betydelse betonas och att ålder ska beaktas vid ansökan
om plats på serviceboende.
Stadens äldreomsorg har omvandlats till en marknadsplats där de äldre
betraktas som kunder och inte som medborgare som har rätt till insatser som
de själva ska ha stort inflytande över.
Nu får den äldre försöka välja rätt utförare bland mängder av privata
vårdbolag och äldreomsorg i stadens egen regi i stället för att vara med och
bestämma hur den vardagliga hjälpen ska se ut. Att öka den äldres
självbestämmande över sin vardag måste vara styrande när man omarbetar
riktlinjerna.
Bedömningen av rätten till plats på servicehus måste bli generösare än i dag
då många får avslag och många avstår från att söka eftersom de hört att det
är mycket svårt att få plats. Vi anser att ålder och otrygghet inte bara ska
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beaktas, utan bör vara ett kriterium till både servicehus och vård- och
omsorgsboende. Nu står det i förslaget till riktlinjer att en utredning ska
tillsättas om man ska ha rätt till plats på servicehus efter en viss ålder. En
mening om en utredning hör inte hemma i riktlinjerna. Det är dags att
snarast bestämma att samtliga över förslagsvis 85 år ska ha rätt till plats på
ett äldreboende om de så önskar.
Generösare riktlinjer kräver generösare medelstilldelning. Äldreomsorgen på
Kungsholmen gick ekonomiskt back 2013 med -21,2 milj kr. Pengarna
räcker därmed inte till ens med dagens restriktiva biståndsbedömning. Hur
de ska räcka till om staden beslutar om generösare riktlinjer är en gåta.
Risken finns att den biståndsbedömda tiden per insats dras ned ytterligare
vilket skulle innebära en ökad stress för hemtjänstpersonalen och sämre
hjälp för den äldre.
UTTALANDE
Anders Ödmark m fl (MP) lämnade följande uttalande:
De föreslagna förändringarna är bra och vi instämmer i förvaltningens
synpunkter och förslag.
Dessutom anser vi att förenklad biståndshandläggning snarast bör införas.
Det gäller serviceinsatser ett visst antal timmar och generell rätt till boende i
servicehus eller vård- och omsorgsboende från förslagsvis 85 års ålder.
Detta är gynnsamt för de äldre och innebär att administrativa resurser kan
användas mer konstruktivt.
Inom hemtjänsten innebär det nya systemet med tidregistrering att
biståndsbesluten formuleras i tilldelning av timmar. Vi förutsätter att
tillräckligt med pengar budgeterats så att budgeten inte spricker när det
tillämpas. Det är därför viktigt att det nu noga följs upp så att den tid som
beräknas för berörda äldre också kan verksställas. Hemtjänsten tål inte
ytterligare åtstramningar.
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§16
Förlängning av avtalet med Volvo IT den återstående
optionsperioden (2017-2018)
Remiss från kommunstyrelsen
BESLUT
Kungsholmens stadsdelsnämnd besvarar remissen med
stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
ÄRENDETS BEREDNING
Stadsdelsförvaltningen redovisade ärendet i tjänsteutlåtande av den 21 mars
2014, dnr 1.5.1-068-2014.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande Tina Ghasemi m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Kristin
Jacobsson (C) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Jan-Åke Porseryd m.fl. (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett
förslag från Socialdemokraterna.
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.
RESERVATIONER
Jan-Åke Porseryd m.fl. (S), reserverade sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag: att stadsdelsnämnden yrkar avslag på förslaget att förlänga
avtalet med Volvo IT i ytterligare två år, under perioden 2017-2018
att därutöver anföra följande:
Socialdemokraterna har vid flertalet tillfällen framfört kritik avseende
funktionsbristerna och de stora och onödiga kostnaderna i det nuvarande
systemet för gemensam IT-service från Volvo IT. Vi förordar i stället
införandet av ett nytt system som garanterar god funktionalitet.
Vi finner det anmärkningsvärt att en upphandling som omsätter så stora
ekonomiska belopp och som samtidigt har varit föremål för så mycket kritik
som det nuvarande IT-systemet förlängs utan att en ordentlig analys av
ärendet görs. Att enkelt avfärda en ny upphandling med invändningen att det
är en stor process ter sig märkligt när det är uppenbart att det finns starka
funktionsbrister som ännu inte kunnat åtgärdas.
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IT-systemet har bland annat av stadens egna revisorer och externa
utvärderare fått skarp kritik för bristande användarvänlighet och förmåga att
leva upp till alla de behov som finns inom stadens verksamheter. Detta har i
synnerhet varit ett stort problem inom skolan där systemets bristande
flexibilitet fått negativa konsekvenser för IT-användningen i
undervisningen.
Stockholms stad bör ersätta det nuvarande systemet med en ny funktionell
IT-lösning. Att Stadsledningskontoret i det läget planerar för en förlängning
avtalet är därför olyckligt.
Reijo Kittilä (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag:
Stadsdelsnämnden yrkar avslag på förslaget att förlänga avtalet med Volvo
IT i ytterligare två år för åren 2017-2018
Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Stadens upphandling av gemensam IT-service från Volvo-IT har kritiserats
hårt. Upphandlingen genomfördes utan tillräcklig behovs- och
kostnadsanalys, vilket har kritiserats av bland annat stadens revisorer. För
flertalet av stadens bolag och nämnder har avtalet inneburit både sämre och
dyrare IT-service än tidigare. För skolorna har resultatet blivit katastrofalt
dåligt, då utformningen av tjänsterna inte alls anpassats till deras behov.
Vi delar uppfattningen att det kan vara nödvändigt med en gemensam ITservice för staden, vilket konstaterades i en utredning redan 2006. Det är
däremot inte alls nödvändigt att upphandla tjänsterna av ett privat bolag i
Göteborg. Upphandlingen gjordes på ett alltför lättvindigt sätt och valet fick
göras mellan enbart två anbud. Dessa anbud borde ha jämförts med
kostnaden och effekterna av att driva verksamheten i egen regi och med
anpassning till stadens faktiska behov.
En ordentlig oberoende granskning av utfallet av avtalet för stadens bolag,
nämnder och förvaltningar måste göras. Dessutom måste en utredning göras
om förutsättningarna för och när staden själv kan återta ansvaret för sin ITservice. Innan så har skett bör inget beslut tas om att förlänga avtalet med
Volvo IT i ytterligare två år.
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§17
Anmälningsärenden
Anmälan av balanslista
Inkomna protokoll, rapporter, skrivelser m.m.
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§18
Anmälan av rådens protokoll
Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för funktionshindrade
Anmälan av protokoll från pensionärsrådets sammanträde
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§ 19
Information från stadsdelsförvaltningen
Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén informerade om:
 Arbetet med att motverka otillåtna bosättningar
 Verksamhetsbesök på äldreomsorgens beställarenhet
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