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närvarande

Tema för sammanträdet var information om Kungsholmens
parker. Helena Åkerlind och Fredrik Ekroth informerade.
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§ 1 Val av justerare samt anmälan av
protokollsjustering
Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde
den 25 april 2019 hade justerats den 29 april 2019.
Ordförande tillkännagav att dagens protokoll skulle justeras
den 27 maj 2019. Arvid Vikman utsågs att jämte ordföranden
justera protokollet.
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§ 2 Anmälan av medborgarförslag

Stadsdelsnämndens beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutar enligt förvaltningens
förslag angående inkomna medborgarförslag:
1. Medborgarförslag om planteringar Fridhemsplan
Dnr KUNG 2019/108
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till trafiknämnden
för kännedom.
2. Medborgarförslag om kv. Primus
Dnr KUNG 2019/109
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för besvarande.
3. Medborgarförslag om Pipers bakficka
Dnr KUNG 2019/120
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
parkmiljöavdelningen för beredning.
4. Medborgarförslag om Hornsbergs strand
Dnr KUNG 2019/121
Beslut: Medborgarförslaget om Hornsbergs strand
överlämnas till parkmiljöavdelningen för beredning.
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Stadsdelsnämnden uttalar som sin viljeinriktning
angående de frågor som väcks angående Hornsbergs
strand:
- att utveckla sommargågatan med fler farthinder och
avspärrningar som inte stoppar boendes och
näringsidkares möjlighet att komma fram till sina
fastigheter, soptömning, slamsugning osv men stoppar
fortkörare
- att undersöka möjligheten till hävt badförbud vid
bryggan från Piren till betongkajen dvs mellan Elersvägen
och Lindhagensgatan, för att möjliggöra en bojspärr och
därmed öka säkerheten mot vattenskotrar
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- att undersöka möjligheten till körförbud för
vattenskotrar i Ulvsundasjön eller en viss sträcka ut från
strand/kaj
- att tillskriva regeringen om förarbeviskrav för
vattenskotrar
- att utöka soptunnor och undersöka möjligheten till
sopsortering vid Hornsbergs Strandpark, kajen och
Kristinebergs Strandpark.
Hornsbergs Strand och nordvästra Kungsholmen har blivit
en naturlig del av Kungsholmen med många nya bostäder
och Kungsholmsbor, parker, gator, restauranger, butiker
och mycket folkliv. Denna levande nya stadsdel har
utvecklats och förbättrats successivt. Ytterligare en del
kan göras för att göra Hornsberg så tryggt och trivsamt för
alla som vi alla önskar. Vi gläds över det engagemang och
den positiva, konstruktiva inställning som boende och
näringsidkare visar i det medborgarförslag som nämnden
har mottagit. När förslaget nu ska beredas vill vi ta
tillfället i akt att påtala förbättringsåtgärder för området,
som utgår från en liknande problembild som
förslagsställarnas. Det handlar om trafiksäkerhet,
vattensäkerhet men också trivseln och att förebygga att
konflikter uppkommer. Vissa åtgärder kan
stadsdelsnämnden själv besluta om, mycket annat är
frågor för stadens centrala organ eller statlig nivå.
Kungsholmens stadsdelsnämnds inställning ska dock vara
tydlig.
Uttalande
Max Almflod (SD) lämnade följande särskilda uttalande:
SD delar åsikten att nämnda gågata är fantastisk med
utrymme för uteserveringar, grönska, flanörer och barn
att nyttja under sommarmånaderna. Vi är också för en
utökad trivsel utan att bilar och motorcyklar framförs i
hög fart eller vattenskotrar som vårdslöst framförs
mellan båtar, kanotister, badande. Och naturligtvis tror
vi att såväl boende som besökare rimligtvis önskar
kunna vistas i en ej nedskräpad miljö.
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1. Renhållningsproblemet kan definitivt i stor
utsträckning lösas med fler och större sopstationer
längs med hela Hornsbergs strand. Det förslaget stödjer
SD helt och fullt. Dessutom borde dessa tömmas
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oftare, speciellt under perioden då Hornsbergs Strand
omvandlas till gågata samt besöks av många.
2. Vad vattenskotrar anbelangar så, avgränsas redan i
nuläget vissa områden för badande med bojar. Men om
detta är otillräckligt för att trygga badgästers säkerhet,
står SD bakom förslaget om ytterligare
bojavgränsningar på utsatta platser. Likaså stödjer SD
absolut förslaget om sänkta hastigheter för
vattenskotrar, som erfarenhetsmässigt tenderar att
framföras extra vårdslöst. Denna hastighetsbegränsning
kräver dock som riktigt påpekats i förslaget någon
rättsvårdande instans/myndighets bevakning, för att
framgångsrikt efterlevas.
3. I samband med att Hornsbergs Strand blir gågata, är
motordrivna fordon redan förbjudna med undantag av
leveranser och transporter till boende och omgivande
verksamheter. Dessa fordon måste därtill förhålla sig
till gångfart och har väjningsplikt för gångtrafikanter.
För att ytterligare säkra en låg körhastighet föreslår SD
i mån av plats fler tillfälligt utplacerade trafikhinder
som tvingar ner hastigheten. Däremot motsäger sig SD
förslaget om ett totalt körförbud på gågatan då de
boende alltjämt måste tillåtas fri framkomlighet.
Dessutom vetter åtminstone en utav fastigheternas
garageutfarter och andra utfarter mot den aktuella
gågatan, vilket ytterligare praktiskt försvårar ett
införande mot totalt körförbud.
För att förhindra bråk och slagsmål/handgemäng,
oavsett om anledningen är motortrafik eller mycket
folk i rörelse, inte sällan i kombination med
alkoholförtäring, föreslår SD istället fler
ordningsvakter på plats under aktuella period. Fler
ordningsvakter i rörelse skulle också minska
benägenhet till nedskräpning, vandalisering och kan
dessutom rapportera om en eventuell pågående
vårdslös sjötrafik till sjöpolisen, för att stävja denna.
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5. Medborgarförslag om bättre äldreomsorg
Dnr KUNG 2019/123
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till
äldreomsorgsavdelningen för besvarande.
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§ 3 Marieberg, gångväg från
Gjörwellsgatan mot trappan upp mot
Fyrverkarbacken 34
svar på medborgarförslag
Stadsdelsnämndens beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden uppdra till förvaltningen att
återrapportera till nämnden om åtgärden genomförs under
2020 eller ej.
3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Medborgarförslagen spelar en viktig demokratisk funktion
i stadsdelen. Det är medborgarnas möjlighet att själva
lyfta frågor de vill förändra eller få svar på. I tider där
förtroendet för politiken och det allmänna sjunker är det
extra viktigt att förstå vilka beslut som fattas av politiker.
I svaret till medborgarförslaget gällande en gångväg från
Gjörwellsgatan mot Fyrverkarbacken är det något oklart
om förslaget kommer att bli verklighet eller inte, det ser ut
att bero på hur de ekonomiska förutsättningarna och
prioriteringarna är för nästa års verksamhet. Vi menar att
det bör vara tydligare huruvida ett medborgarförslag
kommer att uppfyllas eller ej. I de fall det är otydligt bör
det istället kompletteras med mer information så att
medborgarnas viktiga förslag inte faller mellan stolarna.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2019, dnr 2019/8.
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Det finns anledning att se över möjligheten att förbättra
gångvägen. Eftersom det växer många stora träd i närheten är
det dock svårt att schakta och bygga upp en gångväg på ett sätt
som helt skulle eliminera risken för stående vatten och lera.
Det är sådan höjdskillnad att några trappvägssteg måste ta upp
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höjderna. Det finns asfalterad gångväg som snöröjs till
Gjörwellsgatan.
Förslag till beslut
Arvid Vikman m.fl. (S), Marie-Louise Siverstrand m.fl. (V),

Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom m.fl. (M), Elisabet
Wallgren (MP), Marcus Wangel (C) och Max Almflod (SD)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt ett gemensamt
förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna,
Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna. Maurice Forslund (KD) instämde i
förslaget i form av ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt det
gemensamma förslaget från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet,
Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
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§ 4 Tertialrapport 1 2019
Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive
bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen
budgetjustering om 2,7 mnkr i medel för investeringar i
maskiner och inventarier i enlighet med vad som redovisas
i ärendet.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2019, dnr 2019/118.
I tertialrapport 1 redovisas hur och i vilken omfattning
nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål. Prognosen är att samtliga inriktningsmål
uppfylls.
Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom m.fl.
(M), Elisabet Wallgren (MP) och Marcus Wangel (C) föreslog
att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Marie-Louise Siverstrand m.fl. (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.
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Reservation
Marie-Louise Siverstrand m.fl. (V) reserverade sig mot
beslutet med hänvisning till förslaget från Vänsterpartiet:
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 1 till
kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar enligt punkt 2 i
förvaltningens förslag till beslut.
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3. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Kungsholmens stadsdelsnämnd har av stadens blågröna
majoritet fått en driftbudget för 2019, som efter
majoritetens skattesänkning har så strama ramar att den
dels inte möjliggör några nya satsningar och dels
kommer att resultera i nedskärningar (som majoriteten
föredrar kalla för ”effektiviseringar”) i verksamheterna.
Kvalitén kommer oundvikligen att drabbas.
Vänsterpartiets budget skulle gett nämnden drygt 30
miljoner i högre anslag och helt andra förutsättningar att
vidareutveckla verksamheterna.
Förvaltningen skriver trots detta i Tertial 1 att det är
möjligt att uppnå ett nollresultat för hela nämnden med
hjälp av ett uttag från tidigare resultatfond samt med det
anslag som i budgeten rubricerats som ”övrigt”.
Den redovisning av verksamhetsresultaten som styrs av
centrala direktiv gör att tertialrapporten för en icke
invigd blir obegriplig. Den är svår att förstå även för
den som följt detta rapporteringssystem under flera års
tid. Enligt tjänsteutlåtandet uppfylls många
målsättningar helt fast det uppenbarligen inte stämmer
med verkligheten.
Förskolan fick i budgeten en mycket låg uppräkning av
förskolpengen och detta syns redan i det redovisade
siffermaterialet. Jämfört med samma mätpunkt 2018 har
andelen förskollärare minskat och det är fler barn i
barngrupperna och per pedagog.
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I texten som handlar om stöd och service till personer
med funktionsnedsättning prognostiserar förvaltningen
ett underskott med 3,1 milj. Underskottet har blivit mer
eller mindre ”kroniskt” och de anställda på enheten är
ständigt utsatta för besparingskrav vilket måste upplevas
som ytterst stressande samtidigt som debatten i
samhället mera handlar om att biståndsbedömningen
blivit för restriktiv.
Socialtjänsten prognostiseras ett nollresultat.
Ekonomiskt bistånd har i år fler aktuella hushåll än 2018
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då det slutgiltiga utfallet blev 3,9 miljoner kr mer än vad
budgetramen är för i år. För enheten barn och ungdom
är budgeten 4,1 miljoner lägre än fjolårsresultatet.
Samtidigt redovisas antal placerade barn som ”överstiger
budgetramen”. Vilka ”effektiviseringar” som är på gång
för att uppnå ett nollresultat framgår inte av
tjänsteutlåtandet.
Den ökande långtidssjukfrånvaron är oroväckande.
Förvaltningen lämnar ingen redovisning av de pågående
och planerade ”effektiviseringar” som skulle möjliggöra
ett slutresultat enligt budget för 2019.
Uttalande
Arvid Vikman m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande:
Tertialrapport ett visar effekterna av en budget som
prioriterar skattesänkning framför välfärd. När
kommunfullmäktige beslutade om en lägre skattesats
lovade den borgerliga majoriteten att skola och omsorg
inte skulle drabbas. Inte heller ambitionerna för
bostadsbyggande och infrastruktur skulle påverkas.
Men i den första tertialrapporten ser vi uppenbara risker
att dessa löften inte kommer hållas.
Anslagsuppräkningar inom välfärden riskerar att leda till
större barngrupper och mindre möjligheter för personer
med funktionsnedsättning att få den omsorg som de
behöver. Parallellt ser vi en utveckling där
bostadsbyggandet stannar av vilket riskerar leda till
ökade svårigheter för stockholmarna att finna ett boende
vilket i sin tur riskerar leda till ökade kostnader till följd
av svårigheter att hitta boenden för familjer i utsatta
situationer.
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Den goda ekonomi som staden haft de senaste åren
riskerar nu, till följd av skattesänkningen och den
styrande majoritetens oförmåga att anpassa kostnaderna
efter intäkterna, att leda till underskott i staden. Under
årets första månader har kostnaderna ökat med dryga
fem procent samtidigt som intäkterna ökat med drygt en
procent. Stadsledningskontoret har konstaterat att en
sådan politik är långsiktigt ohållbar.
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Vi Socialdemokrater föreslog att besluta om en annan
inriktning för Stockholm och Kungsholmen. En politik
som grundades i en ansvarsfull finansiering av en
verksamhet som skulle sträva mot ett Stockholm för alla.
Den hade inneburit betydande satsningar på välfärden i
form av förskola, omsorg om personer med
funktionsnedsättning och äldreomsorg för att bara
nämna några exempel. Samtidigt innehöll budgeten
ambitiösa investeringar i klimat, bostadsbyggande och
infrastruktur. Vi kommer fortsatt driva sådana förslag.
Under den första tertialen har också de politiska
skillnaderna blivit tydliga vid ett antal tillfällen, där
högre kvalitet och stärkt välfärd fått stå vika för
ideologisk övertygelsen om privatisering. Majoriteten på
Kungsholmen har röstat ner mer insatser för hemlösa.
Istället för att erbjuda fler som står långt från
arbetsmarknaden jobb och stärkta insatser för finare
grönområden via en insatsgrupp på Kungsholmen så
prioriterades att lösningen skulle vara helt privat. Vid
upphandling av äldreboende valdes att inte ens pröva om
kommunens kunde erbjuda bättre kvalitet i öppen
konkurrens, eftersom övertygelsen om att det privata var
det bästa var ledande.
Vi vill att Kungsholmsborna ska veta att det finns ett
annat vägval, ett bättre alternativ för en starkare välfärd.
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§ 5 Stadsdelsnämndens
sammanträdestider
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden sammanträde den 22 augusti 2019 börjar
klockan 17.30.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2019, dnr 2019/113.
Stadsdelsnämnden ska besluta om tid och plats för sina
sammanträden. Datum och tid för nämndens sammanträden
2019 fastställdes i december 2018. Vid stadsdelsnämndens
sammanträde i augusti 2019 genomförs information om
stadsdelsnämndens arbetsmiljöansvar med medverkan från
Arbetsmiljöverket. Tid för sammanträdets början den 22
augusti 2019 ändras till 17.30.
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§ 6 Serveringstillstånd för Grain Café
Remiss från socialnämndens tillståndsenhet
Stadsdelsnämndens beslut
1. Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att
komplettera remissvaret med underlag om de sociala
aspekterna enligt nedan
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Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Stadsdelens uppdrag vid prövning av serveringstillstånd är att
med sin lokala kännedom pröva om det finns några sociala
olägenheter som gör att ett serveringstillstånd kan vara
olämpligt. Detta är en viktig kugge i arbetet med att skapa en
trygg stadsdel där många olika verksamheter och boenden kan
verka tillsammans. Därtill har vi ett demokratiuppdrag, ett
uppdrag att vara nära våra medborgare och lyssna in hur de
tycker att det gemensamma fungerar. Just den typ av
verksamhet som eventuellt medför fler påverkade i området
eller högre ljud på sena timmar vet vi ofta är grund för att
skapa både konflikter och otrygghet. Därför är vi glada att vi
som stadsdelsnämnd har möjlighet att spela in dessa två
aspekter vid prövningar om serveringstillstånd.
I Stockholms stads riktlinjer för serveringstillstånd står det:
”Det är även mycket angeläget att de sociala aspekterna lyfts
fram när ansökningar om serveringstillstånd ska avgöras.
Detta säkerställs genom remiss till stadsdelsnämnderna. Dessa
nämnder yttrar sig om nyetablering av serveringsställen och
sena serveringstider utifrån ansökan om eventuella sociala
olägenheter som finns eller kan befaras uppstå eller i övrigt
beträffande restaurangens läge i stadsdelen.
Stadsdelsnämnderna yttrande bör väga tungt vid
tillståndsmyndighetens slutliga ställningstagande”
Vi tycker att det är viktigt att stadsdelen tar och bidrar med
just detta sociala ansvar i serveringsprövningarna. I dagsläget
saknar vi dock underlag för just detta i förvaltningens
tjänsteutlåtande. Därför vill vi komplettera ärendet med denna
aspekt.
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Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2019, dnr 2019/91.
Förslag till beslut
Ordförande Rasmus Jonlund (L), Christer H Sjöblom m.fl.
(M), Elisabet Wallgren (MP), Marcus Wangel (C), Arvid
Vikman m.fl. (S) och Marie-Louise Siverstrand m.fl. (V)
föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens
förslag.
Maurice Forslund (KD) instämde i förslaget i form av
ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden fann att nämnden hade beslutat enligt det
gemensamma förslaget från Liberalerna, Moderaterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Kristdemokraterna.
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§ 7 Anmälningsärenden
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Anmälan av tjänstemannabeslut – remissvar till
stadsbyggnadskontoret om ändrad användning från
kajakklubb till café/restaurang, dnr KUNG 2019/22.



Anmälan av tjänstemannabeslut - remissvar till
avfallsnämnden om förslag till ändrade föreskrifter för
avfallshantering för Stockholms kommun, dnr KUNG
2019/71.



Anmälan av remiss om motion angående kultur på
Stadshusets borgargård, dnr KUNG 2019/116.



Anmälan av balanslista över inkomna och upprättade
ärenden.



Anmälan av inkomna protokollsutdrag m.m.



Anmälan av protokoll från sammanträde med rådet för
funktionshinderfrågor, 2019-05-16.



Anmälan av protokoll från sammanträde med
pensionärsrådet, 2019-05-20.



Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppens
sammanträde, 2019-05-16.
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§ 8 Stadsdelsnämndens skrivelser, frågor
och rapporter
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Skrivelse från Christer H Sjöblom m.fl. (M) om
markbränder. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen
för beredning, dnr KUNG 2019/157.



Skrivelse från Arvid Vikman m.fl. (S) och Marie-Louise
Siverstrand m.fl. (V) om att Kungsholmen behöver ett
kulturhus. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för
beredning, dnr KUNG 2019/153.



Skrivelse från Arvid Vikman m.fl. (S) och Marie-Louise
Siverstrand m.fl. (V) om arbetssituationen för
socialsekreterare och biståndsbedömare på Kungsholmen.
Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning,
dnr KUNG 2019/154.



Skrivelse från Arvid Vikman m.fl. (S) om fotbollsplan på
Kungsholmen. Skrivelsen överlämnades till förvaltningen
för beredning, dnr KUNG 2019/156.



Skrivelse från Max Almflod (SD) med särskilt uttalande i
ärende om skyltar om cykelförbud i Rålambshovsparken.
Ärendet behandlades vid stadsdelsnämndens sammanträde
2019-04-25. Skrivelsen lades till handlingarna.



Skrivelse från Max Almflod (SD) med förslag till beslut i
ärende om underlag till budget för 2020. Ärendet
behandlades vid stadsdelsnämndens sammanträde 201904-25. Skrivelsen lades till handlingarna.
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§ 9 Information från stadsdelsförvaltningen
Information om nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken.
Emma Liljenberg och Lisa Maidell informerade.

Kungsholmens
stadsdelsförvaltning
Lindhagensgatan 76
Box 49039, 100 28 Stockholm
Telefon 08-508 08 000
Växel 08-508 08 000
stockholm.se

