
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Utveckla vår Kungsholmspolitik för valseger 2018! 

 

 

 



Förord 
Moderaterna på Kungsholmen och Essingeöarna ska bidra i så stor utsträckning som möjligt 
till att vi vinner väljarnas förtroende i nästa val till kommun, landsting och riksdag. För att 
förtjäna väljarnas förtroende i valen behöver Moderaterna ha egna lokala idéer, budskap 
och förslag som är attraktiva, genomtänkta och relevanta för väljarna i vår stadsdel. Därför 
har vi moderater på Kungsholmen och Essingeöarna genomfört en resa tillsammans inför 
valet 2018 där vi har mött invånare, medlemmar och näringsidkare för att under valåret 
kunna landa i en attraktiv valplattform och relevanta budskap. 
 
Föreningsstyrelserna för de tre föreningarna i stadsdelen har beslutat upprätta en 
arbetsgrupp för att driva detta arbete. Gruppen har utsett fyra utskott med medlemmar 
från de tre föreningarna som har fokuserat på fyra områden: 

 Ett livskraftigt Kungsholmen – Företagande, uteliv, näringsliv 

 Trygghet 

 Stadsbyggnad och Stadsmiljö 

 Äldrefrågor och Sjukvård 
 
Utskotten har arbetat efter följande delmål: 

 Utskotten ska kontinuerligt lyssna in förslag från Kungsholmsbor som inte 
nödvändigtvis är moderata medlemmar (exempelvis medborgare på stan, lokala 
näringsidkare etc.). 

 Föreningsmedlemmar, både i och utanför styrelserna och arbetsgruppen, ska ha 
möjligheten att engagera sig och aktivera sig i arbetet genom att exempelvis delta i 
aktiviteter, samtal eller studiebesök som arbetsgruppen arrangerar. 

 Förtroendevalda från Kungsholmen i riksdag, landsting, kommun, stadsdelsnämnd 
ska involveras i arbetet. 

 Underlag bör hämtas från nationell och regional/lokal politikutveckling för att kunna 
se vilka förslag som kan vara särskilt relevanta att lyfta fram som något Moderaterna 
driver på Kungsholmen. Utskotten bör därför bevaka den politikutveckling som 
pågår på andra nivåer och utveckla bra idéer och budskap därifrån till egen lokal 
Kungsholmspolitik. 

 Utskotten bör aktivt verka för att stärka Kungsholmsföreningarnas närvaro och 
aktivitet under förbundsstämman för Moderaterna i Stockholms stad våren 2017 
(exempelvis genom att lägga fram förslag till motioner eller på andra vis främja en 
stark närvaro från föreningarna i debatterna). 

Styrelserna i Essinge-, Kungsholms- och S:t Göransmoderaterna kommer under våren att ta 
fram en gemensam lokal valplattform utifrån utskottens rapporter.  
 
Styrelserna i de tre föreningarna vill tacka alla medlemmar som har bidragit till 
Kungsholmsresan och utarbetandet av rapporterna och särskilt rikta ett stort tack till de 
medlemmar som har ingått i utskotten. 
 
 
 
 
 
 



Utskottet för Ett livskraftigt Kungsholmen – Företagande, uteliv, näringsliv 
Mikael Eskman 
Börje Häggman 
Merit Lindberg 
Stefan Pettersson (sammankallande) 
Lars Riddervik 
 
Utskottet för Trygghet 
Lena Bäcker 
Sara Jendi Liinder 
Lydia Grozman 
Arin Karapet (sammankallande) 
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Utskottet för Ett livskraftigt Kungsholmen – Företagande, 
uteliv, näringsliv 

 

Sammanfattning 
 

 Vår vision är att ”Kungsholmens företagsklimat ska vara bäst i Sverige”. 
 

 För att nå dit föreslås ett antal konkreta åtgärder för att förbättra tillgänglighet och 
kommunikationer för framförallt det lokala näringslivet. 

 

 Likaså förslås åtgärder för att stärka den allt sämre säkerheten och tryggheten i 
anslutning till viktiga centra för det lokala näringslivet.  
 

 Utskottet föreslår även att det byggs upp ett näringslivssekretariat med en ansvarig 
näringslivssekreterare inom stadsdelsförvaltningen. 
 

 Utskottet vill också lansera ”Kungsholmsmodellen – företagande” för att långsiktigt 
säkra och organisera arbetet. Delmål för att nå visionen definieras och följs upp 
årligen inom modellen. 

 

Nulägesbeskrivning 
Kungsholmens stadsdel skulle kunna ses som Sveriges tionde största tätort och betraktat 
som kommun skulle vår stadsdel vara den 33:e största kommunen av 290. 
 
I Kungsholmens stadsdelsområde finns drygt 68 000 arbetstillfällen varav ca 80 procent av 
dessa inom privat sektor, i huvudsak via småföretag inom handel, vård, skola, omsorg, 
sjukvård, hotell, restaurang, säkerhet- och annan företagsservice. Av arbetstagarna på 
Kungsholmen bor ca 8 000 på ön medan resterande ca 60 000 är inpendlare. 
 
Kungsholmen är en välmående stadsdel där innevånarna har hög utbildningsnivå, hög 
sysselsättningsgrad och stor skattekraft. 
 
Kungsholmsborna betalar f.n. ca sju miljarder i primär- och sekundär kommunal skatt. Av 
detta går närmare fem miljarder till kommunen. Det kan konstateras att stadsdelen har ett 
betydande nettoutflöde av skatteresurser. Samtidigt skulle Kungsholmen ha behov av mer 
omfattande offentliga insatser inom t.ex. trygghetsåtgärder och satsning på bra 
kommunikationslösningar, både privat och kollektivt.  
 
Av de resurser staden lägger på näringslivsutveckling får Kungsholmen inte ta del av något 
alls och det saknas kunskap och engagemang i stadsdelsnämnden om näringslivsfrågor. I 
dagsläget saknar Kungsholmen en aktiv näringspolitik och en näringspolitisk plan. 
 
Avgränsning 
Det finns flera viktiga nationella frågor som har avgörande betydelse för företagens 
förutsättningar och möjlighet att verka på Kungsholmen. 
 



Ett exempel är frågan om vinster i välfärden. Kungsholmen har totalt åtta äldreboenden, 
varav sju av dessa drivs i privat regi och endast ett kommunalt. Skulle vinstbegränsningar 
genomföras skulle därmed flertalet av omsorgsboendena på Kungsholmen riskera att 
stängas ner. 
 
Även 3:12 regelverket är av avgörande betydelse för småföretagen på Kungsholmen och är 
idag så komplicerat att många företagare inte klarar av att tillämpa det. 
 
Eftersom utskottet ska avgränsa sig till lokal politik för Kungsholmen tas dessa frågor inte 
upp i detta dokument trots att de har stor lokal återverkning. 
 

Utmaningar – företagens konkurrenskraft 
 

Utskottet har definierat följande utmaningar 
Besöksnäringen i Stockholm ökar mycket snabbt vilket till största delen kommer 
innerstaden till del. Med sitt rika utbud av restauranger och handel finns behov av insatser 
för att göra Kungsholmen mer tillgänglig och integrerad i citykärnan.  
 
Den lokala näringsverksamheten på Kungsholmen pressas av perifera köpcentrum och 
tilltagande internethandel. Samtidigt har tillgängligheten försämrats och närmiljön blivit 
mer otrygg de senaste åren. 
 
För att vända detta och skapa ett företagsvänligt klimat måste arbete för att stärka 
företagens konkurrenskraft prioriteras. Dessa grundläggande förutsättningar påverkar 
företagens vilja att satsa och etablera sig på Kungsholmen. 
 
Företagens konkurrenskraft kan stärkas genom: 

 Gynnsamma förutsättningarna för transporter, bil- och kollektivtrafik. 

 Trygghet och säkerhet i närmiljön måste förbättras. 

 Aktiv näringspolitik och en långsiktig plan för detta. 
 

Tillgänglighet och kommunikationer 
Trafik- och parkeringssituationen och bristen på genomtänkt infrastruktur, tillsammans 
med dåligt fungerande renhållning är ett stort problem. En samordnad politik på området 
saknas. Kunder och leverantörer har under innevarande mandatperiod fått svårare att 
komma fram till butiker för att hämta och leverera varor. En ytterligare konsekvens av 
ogenomtänkta kommunikationslösningar inom området är de växande koldioxid- och 
kväveutsläppen som drabbar alla Kungsholmsbor. 
 
Svårigheten att kunna parkera eller stanna bil i anslutning till företag har tilltagit sedan den 
nya parkeringspolicyn infördes. Två möbelhandlare har, kort tid efter att stoppförbudet 
infördes, tvingats att lägga ner sin verksamhet på grund av svårigheterna att lasta. 
 
Den sammanlagda förlusten för Övre Kungsholmens Företagarförenings butiker, för varje 
indragen parkeringsplats, bedöms enligt Svensk handel att uppgå till ca 1,5 mkr per år. 
 



De styrande i staden eftersträvar en trafiklösning som är ideologisk och inte praktisk och till 
gagn för innevånarna. Cykelvägar ska tvingas fram utan hänsyn till konsekvenser för 
invånare och näringsidkare, kollektivtrafiken kommer i andra hand och bilarna ska helst bort 
helt. Miljön för en fungerande transportapparat har förändrats till det negativa. Samtidigt 
behöver de lokala företagen stärka sin konkurrenskraft både i förhållande till den ökande 
internethandeln samt köpcentra utanför staden. 
 
Några problem och dess konsekvenser: 

 Antalet körbara filer har minskats med trafikstockningar, stillastående trafik och 
avgaser som följd. 

 En följd av minskat antal körbara filer är att utryckningsfordon inte kommer 
fram. 

 Stoppförbud har införts som försvårar möjligheterna för affärsidkarna att få och 
genomföra varuleveranser. 

 Indragen och fördyrad parkering ger försämrade möjligheter för 
Kungsholmsborna att ha bil samt att använda sig av och handla hos de lokala 
företagen. Detta resulterar i sin tur i lägre omsättning och 
överlevnadsmöjligheter för de lokala företagen. 

 Kollektivtrafiken prioriteras inte. Prioritetsordningen nu är cyklar först, att 
bilismen ska bort och att de trafikytor som blir kvar ska vara för kollektivtrafik. 
Detta resulterar i att färre väljer att ta sig till Kungsholmen och företagen får 
färre kunder. 

 
Trygghet och säkerhet 
Handeln på Kungsholmen upplever stora problem med säkerhet och trygghet i den 
omedelbara närmiljön. Man ser en ökad kriminalisering, bland annat till följd av droghandel. 
Säkerhet och otrygghet är ett växande problem i tunnelbana och invid stora handelsplatser 
och antalet organiserade lägenhetsinbrott ökar. 
 
Enligt polisen har droghandeln som tidigare var mest problematisk kring 
Rålambshovsparken flyttat till västra Kungsholmen. Det mest markanta problemområdet 
med stölder, tiggeri och nedskräpning avser de fyra kvarteren i anslutning till korsningen 
Fleminggatan/S:t Eriksgatan. 
 
Omfattande snatterier, otrygghet för kunderna, nedskräpning och det omfattande 
tiggeriet, som genomgående uppfattas som kriminellt organiserat, utgör stora och 
kostsamma säkerhetsproblem av företagarna.  
 
Säkerheten på Kungsholmen påverkas även av att man i närområdet har 13 
missbrukarenheter. Detta kan jämföras med Östermalm och Vasastan som inte har 
någon samt Södermalm där det finns tre enheter. Dessutom påverkar sprututbytet vid 
S:t Görans sjukhus säkerheten i området överlag och även för skolbarnen där 
incidenter om att barn har stuckit sig på efterlämnade kanyler har rapporterats. 
 
Även tiggeriet och spridda bosättningar på Kungsholmen skapar stora problem med bl. a. 
omfattande nedskräpning och stora besvär för handeln. Det kan konstateras att det råder 
behov av ordning och reda kring handelsplatser och våra attraktiva parkmiljöer.  



 
Samtidigt saknas synliga poliser överlag på Kungsholmen. Polisen lägger visserligen stort 
fokus på att bekämpa och stävja droghandel som har blivit ett snabbt växande problem på 
Kungsholmen men trots detta avdelas inte tillräckligt med polisiära resurser för att skapa 
trygghet. 
 
Polisens begränsade resurser resulterar i att företagarföreningar känner sig tvungna att 
hitta lösningar och medel för att kunna anlita patrullerande väktare. De skulle behöva 
kommunalt ekonomiskt stöd för detta.  
 
Dålig och otrygg miljö för handel gör att kunder och företag kan komma att välja bort 
Kungsholmen. 
 
Aktiv näringspolitik 
Idag saknar Kungsholmen en aktiv näringspolitik och det finns heller ingen näringspolitisk 
plan. Ett företagarvänligt klimat förutsätter samarbete och dialog med näringslivet likaväl 
som ett strukturerat och långsiktigt arbete.  

 
Moderaternas vision 
Utskottet för ”Ett livskraftigt Kungsholmen” föreslår att Moderaternas vision gällande 
företagande på Kungsholmen ska vara att: 
 
”Kungsholmens företagsklimat ska vara bäst i Sverige”. 
 
Huvudbudskap 1: Företagande för välstånd 
Företagande är en förutsättning för att skapa välstånd. 
I den moderata visionen har företagande en naturlig plats. Näringslivet och miljön för 
företagande är en förutsättning för välstånd. 
 
Välstånd är ett vidare begrepp än välfärd som mycket handlar om människans situation i 
samhället och de skattefinansierade välfärdssystemen. Att leverera välfärdstjänster är i 
Sverige den offentliga sektorns viktigaste och mest kostsamma uppgift. 
 
Begreppet välstånd omfattar alla delar av samhället där även den privata delen finns med 
och ges förutsättningar att kunna växa. Ett samhälle som skapar välstånd har något att 
fördela. 
 
Huvudbudskap 2: Företagande för jobb 
Företagande är en förutsättning för att skapa arbetstillfällen. 
De privata näringsidkarna står för ca 80 procent av alla 68 000 jobbtillfällen på 
Kungsholmen. 
 
Huvudbudskap 3: Företagande för ett livskraftigt Kungsholmen 
Livskraftigt Kungsholmen - Några utgångspunkter 
Företagandet har byggt Sverige. Moderaterna vill ha ett Stockholm som attraherar både 
nyetableringar, befintliga och växande företag likväl som internationella storbolag. Det är 
viktigt för regionens tillväxt och också för hela Sverige. Ett gynnsamt företagsklimat leder 



till nya jobb, investeringar och en ökad tillväxt, därför är det viktigt att politiken underlättar 
för entreprenörskap och att förutsättningar ges för företag att kunna växa.  
 
I en alltmer konkurrenskraftig omvärld måste Stockholm kunna attrahera talanger samt 
behålla 
kompetens och främja ett gott näringslivsklimat. Kungsholmen har en del i detta med dess 
speciella förutsättningar.  
 
För att förstå behovet av den goda företagsmiljön måste man också förstå nyttan med 
företagande. Vad bidrar företagandet med: 

 Näringslivet på Kungsholmen sysselsätter ca 80 procent av Kungsholmen 
arbetskraft.  

 Produktion av viktiga varor och tjänster som prissätts och betalas av en marknad, 
således inte bara politiskt skapade och skattefinansierade tjänster. 

 Innovationer som bidrar till priskonkurrens och ökar utbudet av produkter och 
tjänster. 

 Förverkligande av entreprenörsanda. 

 Framgångsrikt företagande skapar sysselsättning och skatteintäkter och ett 
nationellt välstånd med goda livsbetingelser för medborgarna.  
 

Huvudbudskap 4: Företagande för levande närservice 
Ett rikt och varierat lokalt utbud inom handel och service är en förutsättning för att nå vår 
vision. 
 

Förslag 
Vår vision: Kungsholmens företagsklimat ska vara bäst i Sverige 
För att ta steg mot visionen föreslås ett antal konkreta aktiviteter. Utskottet föreslår även 
att det byggs upp ett näringslivssekretariat med en ansvarig näringslivssekreterare samt att 
Moderaterna lanserar ”Kungsholmsmodellen – företagande” för att långsiktigt säkra och 
organisera arbetet. Delmål för att nå visionen definieras och följs upp årligen inom 
modellen. 
 
Kungsholmsmodellen 
Kungsholmsmodellen skapar ett ramverk och säkrar att stadsdelen löpande arbetar med de 
grundläggande förutsättningarna för företagande. Modellen ska bidra till att främja 
befintliga företag samt göra stadsdelen attraktiv för nyetableringar. Modellen definierar hur 
arbetet ska organiseras samt vilka områden som ska prioriteras. 
 
Kungsholmsmodellen beslutas av stadsdelsnämnden och beskrivs i ett levande dokument 
som uppdateras årligen eller oftare. Moderaternas vision, enligt utskottets förslag, är att 
”Kungsholmens företagsklimat ska vara bäst i Sverige”. Kungsholmsmodellen är ett led i 
arbetet att nå dit och inom modellen sätts nya delmål upp för att på uppnå visionen. 
 
Arbetet för att stötta och främja företagande leds av ett näringslivssekretariat med en 
ansvarig näringslivssekreterare som genom löpande dialog med näringslivet verkar för goda 
förutsättningar för Kungsholmens företagare. 
 



För att modellen ska ha förutsättningar att implementeras måste några viktiga 
förutsättningar och åtaganden accepteras: 

 Stadsdelen ska aktivt verka för goda förutsättningar för företagande. 

 Stadsdelen ska ha en aktiv och löpande dialog med näringslivet. 

 Näringslivssekretariat byggs upp och näringslivssekreterare tillsätts som ansvarar för 
arbetet samt att det bedrivs enligt modellen. 
 

Kungsholmsmodellen består av olika delmoment som alla syftar till att verka för goda 
villkor för företag samt ge det stöd till befintliga företag och företag som vill etablera sig på 
Kungsholmen. Nedan följer en beskrivning av Kungsholmsmodellens olika delar. 
 

 

Kungsholmsmodellen – företag 
 

Näringslivssekretariat 
Näringslivssekretariat byggs upp med en ansvarig näringslivssekreterare som 
ansvarar för arbetet samt att det bedrivs enligt modellen. 
 

Introduktion nyetablering av företag 
När ett företag etablerar sig på Kungsholmen tar näringslivssekreteraren kontakt. 
Syfte med kontakten är att välkomna företaget till Kungsholmen och etablera 
kontakt, kontrollera att allt är i sin ordning och att stadsdelen sköter sin del av 
administration m.m. samt att erbjuda stöd och information. 
 

Löpande kontakt med befintliga företag 
Näringslivssekretariatet utvecklar kontakter med näringslivet och stadens olika 
förvaltningar. Näringslivssekreteraren tillser att det hålls en löpande kontakt med 
företagen på Kungsholmen och fungerar som länk mellan 
företag/företagarföreningar och stadsdelsnämnd och förvaltningar. Detta kan ske 
genom företagsbesök, lokala dialogmöten, branschmöten och seminarier. 
 

Verka för goda villkor för företag 
Näringslivssekreteraren arbetar aktivt och deltar i stadsdelsnämndens arbete för att 
säkra att företagens förutsättningar alltid tas tillvara och att eventuella förslag om 
förändring även har utretts med hänsyn till påverkan på företagens villkor. 
 

Definiera mål 
Utifrån kommunikation med näringslivet formuleras målen för arbetet med att 
främja företagande på Kungsholmen. Målen förankras med företagen. 
 

Definiera områden och förslag för att uppnå målen 
För att nå målen definieras sedan områden, aktiviteter och förslag till förändring för 
att uppnå detta. 
 

Uppföljning 
 



 

Tillgänglighet och kommunikationer 
Det kan konstateras att problembilden med tillgänglighet och parkeringsplatser har 
förvärrats vilket påverkar företagens konkurrenskraft negativt. 
 
För att företagen på Kungsholmen ska stå sig i konkurrensen med internethandel och 
köpcentrum behövs gynnsamma förutsättningarna för transporter, bil- och kollektivtrafik. 
Detta är av vikt både för att företag ska stå sig i konkurrens med internethandel överlag 
men också för att de lokala företagen ska ha förutsättningar att utveckla egen 
internethandel med de transporter som det då ställs krav på. Det måste även gå smidigt för 
arbetstagare, kunder såväl som leverantörer att ta sig till och från Kungsholmen.   
 
Mot den bakgrunden förslås att: 
 

 Det görs en systematisk översyn av möjligheterna att parkera samt bereda plats för 
lastningszoner i anslutning till olika centra för besöksnäringarna på Kungsholmen. 

 Bussförbindelserna på Kungsholmen ska stärkas. 

 Turtätheten på busslinjerna på Kungsholmen ska öka. 

 Samordningen mellan bussavgångarna ska förbättras. 

 Möjligheterna att bygga parkeringsgarage under jord ska utredas. 

 
Trygghet och säkerhet 
Det ska vara tryggt att bo, arbeta och röra sig på Kungsholmen och för detta krävs det att 
det finns starka och tillförlitliga offentliga trygghetsresurser. Trygghet och säkerhet är 
också viktigt för ett blomstrande näringsliv, inte minst för besöksnäringar som restauranger 
och butiker. 
 
Säkerheten på Kungsholmen påverkas av problem med tiggeri, stölder, nedskräpning och 
ökande droghandel. I närområdet finns dessutom ett flertal missbrukarenheter och det 
skapar ett stort behov av extra satsningar och kommunalt stöd för olika trygghetsresurser. 
 
Det behövs synlig närvaro av både närpolis och preventionsenhet och även möjlighet att 
kunna anlita patrullerande väktare då polisen inte räcker till. 
 
Mot den bakgrunden föreslås att: 
 

 Tillföra extra kommunala medel för trygghetsåtgärder såsom patrullerande väktare. 

 Fler synliga poliser i områden med ett stort restaurangutbud och folkliv. 

 Trygghetssatsningar ska utformas i dialog med de lokala näringsidkarna.  

 Områden och verksamheter som är utsatta ska kunna bevakas av trygghetskameror.   

 Utreda möjlighet att sprida ansvarsfördelning av missbruksenheter till fler 
stadsdelar. 
 

Övriga diskuterade förslag och aktiviteter 
Flera av de diskuterade punkterna nedan syftar till att knyta ihop stadsdelen till citykärnan 
och öka Kungsholmens attraktivitet för Stockholmare, turister och andra besökare.  



 

 Förläng strandlinjen vid Norrmälarstrand genom att lägga genomfarten i tunnel 
”under vatten” och lägg ihop med det Moderata förslaget om nytt trafiksystem i 
övriga city. På så vis knyts Rålambshovsparken närmare bebyggelsen och stor del av 
den tidigare beskrivna akuta trafiksituationen förbättras. 

 Locka kulturaktiviteter och museer.  

 Flytta ett museum av något slag t. ex. i nuvarande Landstingshuset. 

 Plats för mer hotellgäster på Kungsholmen. 

  Underlätta för S:t Eriksgatans dag eller liknande arrangemang. 

 Bygga saluhall och parkeringsgarage på Kungsholmstorg. 

 Återskapa Kungsholmstorg som marknadsplats (benämns så tidigt som 1709 som en 
av Stockholms viktigaste marknadsplatser). 

 Nystartade småföretag i nybyggnadsområden har svårigheter att klara 
finansieringen i uppstart. Kan politiken via ALMI eller annat medverka till riktade 
insatser?   

 Att göra områdena öster om Rålambshovsparken mer attraktiva. 

 Kungsholmen bör också kunna få mer resurser att förbättra närmiljö. 

 Inomhusbad i närheten av Smedsundsbadet. 

 Företagarcenter med betoning på hantverk i anslutning till yrkesgymnasiet. 

 Satsningar inom gymnasieskolan på ungt företagande. 

 Öka attraktionen till uteliv. 

 Initiera ett projektarbete där politiken söker samarbete med alla samhällssektorer 
som syftar till att skapa ett ”hållbart Kungsholmen” alternativt kallas att skapa en 
”cirkulär” ekonomi enligt Helsingforsmodellen. 

 

Andra partier och deras politik 
Under mandatperioden har det inte bedrivits någon aktiv näringspolitik i stadsdelen och 
någon plan för näringspolitik har inte funnits att tillgå.  
 
Den 11 oktober 2017 presenterade majoritetspartierna i Stockholm stad, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt parti, förslag till budget 
2018 där även en plan för att utveckla det strategiska näringslivsarbetet ingick. 
 
Bland annat får stadsdelsförvaltningarna i budget för 2018 i uppdrag att förstärka kontakten 
med det lokala näringslivet. Detta ska ske genom lokala dialoger med näringslivet. 
Företagens möjlighet till insyn och kontakt med stadens bolag och nämnder ska förbättras 
genom ett ökat samarbete mellan stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder samt 
bolag. 
 
Detta låter förstås positivt men vad det i handling sedan innebär återstår att se. 
 

  



Bilaga 1 
 
Statistik 
Siffror är hämtade från Stockholms läns statistiska årsbok 2015. 
 
Kungsholmen ses som en del av inre staden: 

 
 Antal invånare Arbetslöshet 
Kungsholmen  69 363 (7% av staden) 1,7% (staden 3.0%) 
Norrmalm 69 536 
Östermalm 71 802 
Södermalm 127 323 
 
 
Kungsholmen 
Förvärvsarbetande nattbefolkning (>16 år) 41 790 = 71,1% (hela staden 64,3% och 

Östermalm 59,9%) 
 
Förvärvsarbetande dagbefolkning 68 532 (därav från Kungsholmen 

7 950 och 60 582 inpendlare). 
 
Personer med någon form av äldreomsorg 1 878 Andel på entreprenad eller 

privat: 85,6% 
 
Personer berättigade till Färdtjänst  1 830 (allt i privat regi) 
 
Ekonomiskt bistånd 17,560 msek (=1,9% av stadens) 
 
Medelinkomst 407 900 (staden 340 800)  
 
Utrikes födda  18,3% (S:t Göran 21,6%) 
 
Största företag Capio S:t Göran 2160 anställda 
 
Securitas 2 050 anställda 
 
Listade patienter ca 77 000 varav i privat regi 70 000 
 
Äldreboenden Kungsholmen 
Det finns sammanlagt 8 äldreboenden varav 7 är privata och 1 kommunalt, Serafen.  
Sammantaget finns 510 lägenheter varav 334 privata boenden. 
 
Boendena är betygsatta av brukarna 2016. Två variabler är ”nöjd med boendet” och ”nöjd 
med bemötandet”. Det kommunala rankas sämst 61% nöjd med boendet och 80% med 
bemötandet. Dom privata har i fallande ordning 100/100, 100/100,88/100, 86/100, 81/97, 
82/94 och 81/97.  



En hypotes är att arbetsmiljön på det kommunala upplevs sämre. Det indikerar i vart fall 
Börjes siffror som visar signifikant högre sjukfrånvaro i den offentligt drivna vård/omsorgen.  
 
Äldreomsorg (hemtjänst) och färdtjänst  
1 878 personer fick äldreomsorg på Kungsholmen per den 1/1 2016. 85,6% av dessa fick hjälp 
i privat regi. 1 830 personer fick färdtjänst och allt i privat regi. 
 
Primärvård 
8 vårdcentraler med ca 75 000 listade patienter, varav 7 i privat regi med närmare 70 000 
listade. Huvuddelen privatägda skall ha samma ekonomiska förutsättningar som SLL med 
undantag inga bidrag för att täcka budgetöverskridanden.  Flera av de privatägda är 
personalägda. Ett undantag är Capio som är börsnoterat. 
 
Akutsjukvård 
Capio/S:t Göran som är Kungsholmens största arbetsgivare med 2 160 anställda vilket är 
privatägt över börsen. 
 
Barnomsorg 
Sammanlagt finns 73 förskolor på Kungsholmen. Av dessa är 35 kommunala, 27 privata och 
11 är föräldrakooperativ. Antal barn per förskola varierar från 36 till drygt 100. De mindre är 
ofta föräldrakooperativ.  
 
Gymnasieskolor 
Det finns 14 gymnasieskolor i Kungsholmen varav 5 är kommunala och 9 privata. De 
kommunala är större enheter. År 2016 fanns 6 846 gymnasieelever varav 4 689 i 
kommunala gymnasier och 2 197 i privata. De privata är i en del fall specialinriktade som 
t.ex. Hermods Design och Construction eller Yrkesgymnasiet, NTI Handelsgymnasium. 
Lycée Francais Saint gymnasiet och Stockholms internationella restaurangskola.  En 
kvalitetsfaktor är andelen behöriga lärare. Här ligger de kommunala skolorna lite bättre till. 
Ägarformerna för de privata skolorna varierar. 
 

Bilaga 2 
Metod och referenser 
Intervjuer och möten med företag och företagarföreningar representerande handel, 
företagstjänster, privat sjukvård fria förskolor och skolor samt polismyndigheter och 
berörda kommunala myndigheter som trafiknämnden och andra kommuner (Solna) har 
genomförts samt diverse faktasamling och genomgång av årsredovisningar. 
 
Vi har intervjuat representanter för Stockholm business region med flera som t.ex. Attendo 
och Aleris vilka har betydande verksamhet inom t ex äldreomsorgen i Kungsholmen. Vi har 
också haft kontakter med Moderaternas företagarråd i Stockholm. 
  



Utskottet för Trygghet 
 

Nulägesbeskrivning  
Kungsholmen är en bra plats att leva på, men de senaste åren har otryggheten brett ut sig i 
stadsdelen och tagit sig olika former. Nästan dubbelt så många kungsholmsbor är idag rädda 
för att utsättas för brott jämfört med 2014 och hälften av de boende i stadsdelen har känt sig 
otrygga i deras eget bostadsområde.  
 
Trygghetsproblem vid Fridhemsplan 
Fridhemsplan är den våldsammaste platsen på Kungsholmen, enligt en sammanställning av 
polisens inkomna anmälningar. Det är även en plats där många missbrukare rör sig och där 
mycket drogförsäljning sker. Som en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet vill vi att trygghetskameror installeras på Fridhemsplan. Det utökar polisens 
verktygslåda och bistår med bevismaterial för brottsundersökningar. Trygghetskameror 
kommer sannolikt att öka den upplevda tryggheten och ha en avskräckande effekt mot de 
kriminella som idag använder Fridhemsplan som en marknadsplats för narkotikaförsäljning. 
Trygghetskamerorna kan även underlätta bevisning när brott har utförts och den 
misstänkte gärningsmannen ska lagföras. Utöver att trygghetskamerorna blir en del i 
polisens verktygslåda ser vi ett större behov och värde av sätta upp kring Fridhemsplans 
station som är en del av Stockholm pulsåder i kollektivtrafiken. Efter terrorattacken den 7 
april vet vi att det finns en hotbild mot Stockholm och Kungsholmen. Den 7 april kunde 
trygghetskameror leda till att polisen snabbt kunde identifiera gärningsmannen och gå ut 
med ett signalement. Vid en folkrik knutpunkt som Fridhemsplan behövs trygghetskameror 
även för att ha beredskap mot en attack. 
  
Då Fridhemsplan är det en plats där det är mest liv och rörelse och mest våldsutsatt ser vi 
ett ökat behov av trygghetsinsatser för det lokala näringslivet.  
 
Omfattande missbruk i offentliga miljöer 
I takt med otryggheten breder ut sig och ökad frånvaro från ordningsmakten ser vi en 
ökning av snatteri som kostar stadsdelen företagare betydande summor och leder i sin tur 
att det lokala näringslivet får ökade egna utgifter för att anlita väktare från 
säkerhetsföretagen. Företagare har även rapporterat att det stora antalet missbrukare på 
Kungsholmen är en återkommande störning för deras verksamheter. 
 
Ett annat återkommande problem finns kring Stadshagen där personal på skolor och 
förskolor hittat använda sprutor och kanyler på lekplatser som eleverna/barnen använder sig 
av. Det är så pass allvarligt att några barn har stuckit sig på använda nålar. I värsta fall kan 
detta leda till smittor och skador. För att stävja den otrygghet som breder ut sig och den 
befogade oron bland personal, elever och föräldrar kräver vi att de styrande i staden går från 
ord till handling och satsar på långsiktiga trygghetsresurser. Det kan handla om en 
ordningsvaktsjour, regelbundna ronderingar, avhysningar, inhängning av 
skolgårdar/förskolegårdar osv. 
 
Ett annat problem vi ser på Kungsholmen under soliga och varma sommardagar finns längs 
vattnet vid Hornsbergstrand. Det nytillkomna bostadsområdet har varit ett stort lyft för 
Kungsholmen och medfört att medborgare från hela staden söker sig till dess vackra 



välkomnande ytor med stort utbud av moderna restauranger. När en plats som Hornsberg 
blir så pass attraktivt och folkrik på soliga sommardagar medför det även problem som stök, 
nedskräpning, fylleri och narkotikahandel. En mobil polisstation under soliga dagar på 
sommaren vid Hornsberg bör övervägas.  
 
Konsekvenserna av tiggeriet på Kungsholmen 
Tiggeriet i stadsdelen leder både till omänskliga konsekvenser för de tillresta EU-
medborgarnas bor i osanitära bosättningar under svåra förhållanden för att kunna tigga och 
för kungsholmsborna, stadsdelens skolor, parker och andra verksamheter. Det har skapat en 
skuggsida av samhället med en extrem form av utanförskap i vår stadsdel. Att resa till Sverige 
för att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap utan något som cementerar 
fattigdomen och leder till en otrygg och ovärdig levnadssituation.  
 
Under 2016 identifierade polisen runt 20 illegala sov- och boplatser bara på Kungsholmen. 
Det är en anmärkningsvärt hög siffra som visa på ett symptom av problemets omfattning, vi 
moderater måste ta det på största allvar. Som en konsekvens av stadens passivitet och ovilja 
att agera mot det utbredda tiggeriet ser vi direkta konsekvenser på Kungsholmen så som en 
lekplats som behövde stängas ned tillfälligt, förskolebarn som skräms upp av sovande EU-
medborgare i utrymmen på skolgårdar och förskolegårdar. Rapporter från personal från 
skolorna vittnar om oro för barnens hälsa. De illegala sov- och boplatserna leder till sanitära 
problem så som nedskräpning och man har vid flertalet tillfällen hittat avföring och skräp från 
boplatser i skolmiljöer. Sverigefinska skolan är ett exempel på en utsatt skola med 
återkommande problem som funnits i fler år men där staden inte har agerat tillräckligt, det 
finns enligt polisen även fler skolor och förskolor i stadsdelen med liknande problematik. 
Liknande problem finns även i parker, en parkarbetare attackerades och blev allvarligt 
nedslagen i samband med städning. Som en konsekvens av detta så har parkarbetarna på 
Kungsholmen blivit utrustade med personlarm och dubbelbemanning som en åtgärd. Det 
extrema utanförskapet som finns i bosättningar leder även till en utsatt situation där det är 
svårt att kontrollera människohandel, tvång, narkotikaspridning och prostitution som 
exempelvis förekom i norska Bergen. Sammantaget visar detta på de allvarliga 
konsekvenserna som kommer av tiggeriet och det extrema utanförskapet som behöver 
brytas.  
 
Otrygghet i parkmiljöer 
Ett problem som lyfts fram i medbordialoger är stök i våra parker som är kopplade till 
människor med missbruksproblematik. Socialdemokraterna i stadsdelen ville införa ett totalt 
alkoholförbud i Kronobergsparken, som dock avslogs av kommunstyrelsen. Ett totalförbud 
skulle dock straffa alla skötsamma kungsholmsbor som vill utnyttja parkerna på sommaren. 
Vi vill skärpa polisens och ordningsvakters verktyg för att kunna gripa in mot stökiga 
missbrukare – samtidigt som skötsamma kungsholmsbor värnas. Därför vill vi istället för 
generella alkoholförbud inrätta särskilda förbud i stadens ordningsföreskrifter som är särskilt 
riktade mot alkoholbruk/missbruk som innebär olägenheter för boende i området. Då ges 
polisen extra verktyg för vissa platser som bedöms som särskilt stökiga, så som 
Kronobergsparken, och kan där avvisa missbrukare som återkommer till platsen och innebär 
olägenhet för de som bor i området. 
 
Otrygghet i och runt kollektivtrafiken 



Kollektivtrafiken utgör navet i Stockholmsregionen. Fridhemsplan är en av de viktigaste 
knutpunkterna som binder ihop stora delar tunnelbanenätet. Den upplevda tryggheten över 
tid i kollektivtrafiken har ökat, trots att utvecklingen i samhället de senaste åren har gått åt 
motsatt håll. Men fortfarande svarar i olika undersökningar mellan 10-30% av befolkningen 
att man någon gång under det senaste året har undvikt att åka kollektivt på grund av 
otrygghet. Problem med otrygghet i kollektivtrafiken handlar om öppen drogförsäljning, 
skadegörelse, bråk och stök nära eller i anslutning till kollektivtrafiken.  
 

Förslag Trygghet 
- Inhägna utsatta skolor/förskolor för att hindra obehöriga att vistas efter skoltid. 

Tillträdesförbud efter skoltid till förskolor/skolors lekområden vid utsatta 
verksamheter där det har funnit problem med människor som sovit på skolgården. 
Lagför personer som bryter mot detta enligt ordningslagen, ge möjlighet att utdöma 
omedelbara dagsböter – se över om annan påföljd.  

- Nolltolerans mot illegala boplatser, avhysning ska ske så snabbt som möjligt, 
ordningsvakter ska ges mandat till avhysningar för att stärka upp resurserna, 
stadsdelen ska bistå med resurser för regelbunden rondering av de platser där man 
vet att bosättningar och sovplatser regelbundet uppstår. 

- Ronderande trygghetsvakter kring utsatta skolor/förskolor. 
- En mobil polisstation ska finnas stationerad vid Fridhemsplan under helgkvällar och 

större evenemang och på soliga folkrika sommardagar vid hornsbergsstrand för att 
kunna ingripa mot och förebygga stökigheter, fylla och narkotikaförsäljning i 
anslutning till kroglivet 

- Synliga och tillgängliga kommunala trygghetsvakter som kan förebygga och gripa 
mot vardagsbrott, klotter och tiggeri som ett komplement till polisen som i 
dagsläget går på knäna.  

- Nolltolerans mot klotter och nedskräpning, ordningsvakter i stadsdelen och väktare i 
kollektivtrafiken ska ges mandat att bötfälla dessa, städning ska ske inom 24 h. 

- Vår vision är Kungsholmen ska vara den tryggaste stadsdelen för medborgarna och 
det lokala näringslivet.  

- Lansera ett paket med trygghetsåtgärder, ett ”Trygghetslyft för Fridhemsplan” 
(eftersom det är den våldsammaste platsen, bråkigt runt kroglivet, drogförsäljning): 
Trygghetskameror runt Fridhemsplan, mobil polisstation, kommunala 
ordningsvakter, samverkan med företagarföreningar för att ta fram en 
trygghetsplan eller gemensamt delfinansierade insatser 

- Trygghetskameror i parker längst belysta gångstråk.  
- Samverkan mellan polis, försäkringsbolag, fastighetsägare, föreningslivet och 

stadsdelen för att samordna trygghetsåtgärder mot vardagsbrott så som inbrott, 
snatteri och stöld. 

  



Utskottet för Stadsbyggnad och Stadsmiljö 
 

Nulägesbeskrivning 
Kungsholmens är en vacker stadsdel med mycket goda förutsättningar för utveckling. Tät 
bebyggelse och rikt serviceutbud i kombination med närhet till vatten, parker och natur ger 
stadsdelen skönhet och identitet. Parker och grönområden erbjuder kungsholmsborna 
naturliga platser för avkoppling, spontanidrott och rekreation samtidigt som de lockar 
gästande besökare från hela länet. Kungsholmen har alla förutsättningar att lyckas. Men 
trots det tas inte potentialen i stadsdelen tillvara på och en slapphänt inställning från 
styrande politiker gör att otrygghet, missbruk, skadegörelse och nedskräpning har brett ut 
sig och går ut över alla skötsamma personer som bor och visas här. Anmälningarna om 
klotter och nedskräpning har ökat kraftigt och antalet illegala sov- och boplatser ökar. 
Utemiljöerna i vår stadsdel är kungsholmsbornas gemensamma vardagsrum som ska hållas 
rena och hela och respekteras av alla som bor här och som kommer på besök.  
 
I takt med att staden växer kommer fler att bo och vistas på Kungsholmen. För att ta tillvara 
på utvecklingen behöver bättre förutsättningar för stadsliv skapas och platser/områden 
med outnyttjad potential kan förädlas. Centrala områden på Kungsholmen som kunde varit 
gröna, myllrande stadsgator med mötesplatser är idag gråa, ovälkomnande trafikplatser, så 
som Drottningholmsvägen, Fleminggatan och S:t Eriksgatan. Delar av stadsdelen saknar 
stadsliv på kvällarna, så som S:t Eriksområdet, Marieberg och östra Kungsholmen mot city 
(Bolinders plan, slutet på Fleminggatan). Kungsholmens delar skiljs åt av ett antal 
”barriärer”, Essingeleden klyver rakt genom stadsdelen och den biltunga 
Drottningholmsvägen separerar stadsdelen. Skulle staden kunna växa närmare inpå dessa 
barriärer med stadsmässig bebyggelse skulle Kungsholmen kunna läkas ihop och avståndet 
minska till förmån för en sammanhängande stad. Andra platser som hade kunnat vara 
pärlor på Kungsholmen tas inte tillvara på. Så som platsen vid macken vid Norrmälarstrand, 
S:t Eriksområdets bakre sida mot Karlbergskanalen och Kungsholmens östra sida till city. 
Både dessa enskilda platser och hela områden i stadsdelen kan lyftas för att skapa en mer 
levande, trygg och trivsam stadsdel. 
 
3 viktigaste utmaningarna: 

1. Håll kungsholmsbornas gemensamma vardagsrum rent och helt – De senaste åren 
har vi sett ökning av skadegörelse, illegala bosättningar, klotter och nedskräpning 
som har gjort Kungsholmen sämre och mindre trivsamt. Staden måste sluta vara 
slapphänta mot problemen som finns i stadsmiljön och sköta om vårt gemensamma 
vardagsrum. 

2. Skapa mer levande stad och bostäder – Blås liv i döda delar av Kungsholmen så som 
Marieberg, Fleminggatan och kopplingen mellan Kungsholmen mot city med mer 
bostäder och verksamheter. 

3. Förädla Kungsholmens pärlor/Slipa Kungsholmens diamanter - Ta tillvara på platser 
som har stor ouppfylld potential och lyft platser så som platsen vid macken, 
strandpromenaden runt Kungsholmen, – Mer levande, gröna och gröna 
mötesplatser. 
 

Övriga utmaningar: 



- Många missbrukare skapar otrygghet, kanyler slängs i utemiljöer och nära 
verksamheter så som skolor, förskolor och äldreboenden. Särskilt stora problem runt 
Stadshagen, Fridhemsplan och Kronobergsparken/S:t Göransgatan.  

- Nedskräpning: Särskilt stora problem runt Rålis och S:t Göransparken. Vid 
Fredhällsklipporna återfinns ofta flaskor och annat skräp. 

- Klotter har ökat kraftigt i stadsdelen, det politiska styret prioriterar ned frågan 
- Avsaknad av kulturscener på Kungsholmen, i princip finns bara scenen i Rålis, fler 

kulturverksamheter kan komma in 
- Illegala bosättningar skapar sanitära olägenheter i parkerna 

 
Utmaningar kopplat till specifika områden:  

- Fridhemsplan från Drottningholmsvägen upp till S:t Eriksgatan/Fleminggatan är 
otryggt, saknar naturliga mötesplatser, domineras av billiga ölhak och har blivit en 
plats man vill passera igenom snarare än samlas vid.  

- Marieberg – Mycket kontor, saknar verksamheter, restauranger och riktigt stadsliv. 
- Fredhäll – Mycket bostäder och lite kontor. Blir en sovstad. 
- Kopplingen Solna och Kungsholmen, genom Hagastaden växer Solna och 

Stockholm ihop, men mellan Kungsholmen och Solna  
- Koppling mellan city och Kungsholmen skapar inte en rörelse med stadsliv mellan 

stadsdelarna. På flera platser borde city byggas ihop med Kungsholmen för att 
skapa en sammanhängande stad, t.ex. vid: 

o Bolinders plan 
o Tekniska nämndhuset 
o Området runt Stadshuset 

- S:t Eriksområdet mot citydelen, dött idag och händer inte så mycket. Tekniska 
nämndhuset för att få in bostäder där.  

 
Moderaternas vision 
Moderaterna vill se en levande, trygg och ren stadsdel där vardagen går ihop både för de 
som promenerar och de som åker bil. Vi är stolta över det som är bra med vår stadsdel och 
vill att våra utemiljöer ska skötas om som vårt gemensamma vardagsrum. Vårt mål är att 
Kungsholmen blir Stockholms mest välskötta stadsdel, genom att stadsmiljön är den 
tryggaste och renaste i staden. Vi vill att Kungsholmen byggs till en modern, tät och hållbar 
stadsdel som präglas av de gröna och blåa värden som gör stadsdelen så vacker. Vi ska 
presentera både kortsiktiga och långsiktiga planer på att väcka liv i delar av stadsdelen som 
idag sover och visa på möjligheter att få fler naturliga mötesplatser, kulturscener och 
grönska. På Kungsholmen ska riktig och levande stad byggas, det utgörs av blandad 
bebyggelse med kontor, verksamheter och bostäder i hus som byggs med levande 
bottenvåningar och främst slutna kvarter för både dag- och kvällsbefolkning. Även ’tuffa 
miljöer’ så som under broar ska tas tillvara på med funktioner, det skapar trygghet och gör 
att värdefull yta nyttjas. Riktig stad ska byggas med slutna kvarter och levande 
bottenvåningar. 
 

- Mer plats både för bilister och fotgängare 
- Mer stadsliv och kultur (spontana, tillfälliga platser för kultur) 
- En levande, trygg och ren stadsdel för alla 



- Lyfta fram människorna som bor på Kungsholmen. Respekt för de som bor här. 
Stök, evenemang osv. Vi är stolta över Kungsholmen 

- Ta hand om vår stadsdel tillsammans 
- Inkluderande 
- Förädla Kungsholmens pärlor: 

Strandpromenaden 
S:t Eriksområdet 
Holger Bloms plats 
 

Förslag Stadsbyggnad 
 ”Förläng” Kungsholmens innerstad. Ta ett grepp om Drottningholmsvägen och 

Lindhagensplan  

 Helhetsgrepp runt Fridhemsplanområdet från Drottningholmsvägen till 
Fleminggatan/S:t Eriksgatan. Idag begriper man knappt var platsen Fridhemsplan 
ligger, området är inte människovänligt och domineras av trafiken. Markera platsen 
tydligt genom ett torg vid Fridhemsplan vid Drottningholmsvägen, pröva 
bebyggelse framför Sverigefinska skolan mot Drottningholmsvägen för att skapa 
stadskaraktär. 

 Utveckla storskalig bebyggelse i Marieberg, gör området likt ett ’skyskrapereservat’ 
på Kungsholmen där extra hög bebyggelse tillåts. Marieberg är nästa stora steg för 
stadsutvecklingen på Kungsholmen. Fortsätt bygg på hög höjd i paritet med DN-
skrapan och andra storskaliga byggnader. Pröva bebyggelse längre ned mot 
Lindhagensgatan för att skapa en sammanhållen storskalig stadsbebyggelse. Mer 
bostäder och levande bottenvåningar i ett område som idag saknar verksamheter 
och domineras till kontor kan blåsa liv i den här delen av Kungsholmen. Kan ett stort 
antal bostäder tillföras bör staden överväga att förhandla med staten om 
finansiering för ett tilläggsavtal till Sverigeförhandlingen för att få till en T-
banestation vid Marieberg.  

 Tillför Kungsholmen fler kulturscener – T.ex. vid Marieberg vid expansionen där, vid 
Holger Bloms plats – Pröva möjligheten till kulturscen på vattnet 

 Utveckla Tekniska nämndhuset till bostäder och skapa mer levande stad i nordöstra 
Kungsholmen vid Fleminggatan och Karlbergskanalen. Idag ligger citysidan av S:t 
Eriksområdet som en otillgänglig enklav som behöver öppnas upp, ny chans för 
utveckling i samband med omvandling av Ögonsjukhuset. 

 Tillför en saluhall vid området vid Ögonsjukhuset (idé från halvtidskonventet) 

 Inventera och rusta upp gångvägen runt Kungsholmen, idag är t.ex. trapporna vid 
Fredhäll under all kritik och behöver rustas ( 

 Bygg stad och tillför bostäder på norra Stora Essingen (Lärarförbundet eller 
Swedbanks hus) för att skapa tryggare område på kvällarna och få in verksamheter i 
bottenvåningar, chans att skapa liv i den delen av Stora Essingen. Swedbank 
planerar utflytt 2019, viktigt att få in förskola i området. 

 Bygg en sammanhängande stadspark längs med Klara sjö, i samband med 
omvandling av Tekniska nämndhuset (om det istället blir bostäder) och den 
planerade överdäckningen av området vid centralstationen kan också ett större 
grepp tas om grönområdet längs med vattnet längs Klara Sjö till Grubbensringen. 
Överdäckningen som planeras ger en ”once in a lifetime” chans att skapa ett nytt 
city vid kopplingen mellan Kungsholmen och centralen. Om ett vidare steg tas vid 



Norrmalmssidan med att överdäcka spårområdet från centralen till Karlberg kan en 
vision om en sammanhängande stad med stadspark förverkligas. 

 Att göra plats för fler publika verksamheter vid Holger Bloms plats för att skapa ett 
levande torg vid Riddarfjärden.  Exempelvis genom att begränsa omfånget för 
macken, hitta alternativa placeringar för parkeringsplatser, bättre utnyttja befintlig 
hårdgjord mark och nyttja vattenytan runt platsen i större utsträckning. Staden bör 
även se över annan placering och/eller nya tekniska lösningar för snötippningen som 
sker på platsen, exempelvis genom att smälta snön så som görs i Oslo, då detta idag 
begränsar möjligheten att nyttja platsen och har negativa effekter för miljön i 
vattnet.  Detta skulle kunna göra plats för exempelvis en sommarmarknad vid 
Riddarfjärden, en mindre saluhall, fler restauranger, en soltrappa eller pontonscen 
ner mot vattnet, caféer, restauranger, uteserveringar träd och grönska, boulebanor 
eller andra typer av platser för aktiviteter. Det lokala näringslivet och 
företagarföreningar bör aktivt involveras i utvecklingen av platsen så att den lyfts till 
en levande mötesplats för stockholmarna i hjärtat av Kungsholmen.  

 Pröva bebyggelse mot Fridhemsplanssidan av Rålambshovsleden, med 
arkitektoniska kvaliteter som kan harmonisera med befintlig bebyggelse på Östra 
Kungsholmen. 

 Vision Kronobergslänken – Utred nya tunnellösningar för trafiken – Trafikflödet på 
Kungsholmen behöver på sikt avlastas. Långsiktiga lösningar så som en 
tunnellösning under Kungsholmen bör utredas närmare för att avlasta stadsdelen 
från genomfartstrafik och möjliggöra bättre miljö, ytterligare stadsutveckling, 
förenkling för såväl bilister, cyklister och fotgängare, mer stadsliv och mer 
välkomnande stadsmiljöer. På 60-talet planerades den så kallade ”Rådmansleden” i 
tunnel under Kungsholmen som skulle leda biltrafik från Drottningholmsvägen vid 
Fridhemsplan via Barnhusbron till Lidingövägen vid Norra Djurgårdsstaden. På 
Södermalm finns Söderledstunneln som leder genomfartstrafik under Södermalm. 
Tillsammans med ringleden är tunnellösningar och genomfartsleder avgörande för 
att skapa hållbara trafiklösningar genom Stockholm. En idé som skulle uppnå detta 
är en tunnelkoppling från Lindhagensplan till Klarabergsviadukten. Detta skulle leda 
genomfartstrafik under Fridhemsplan och östra Kungsholmen, effektivisera 
trafikflödet. Samordnas detta med en tunnelkoppling från Karlberg till 
Lindhagensplan kan även Klarastrandleden frigöras för exploatering och 
överdäckning av spårområdet. En lösning i tunnel som ger plats för fler bostäder och 
leder trafik under Kungsholmen skulle långsiktigt lyfta stadsdelen avsevärt.  
 

Förslag Stadsmiljö 
 Ökade insatser mot nedskräpning - Ge ordningsvakter och P-vakter mandat att 

bötfälla nedskräpning, sprid användandet av fimpdammsugare för småskräp som 
staden prövat 

 Anlita Kungsholmsvakter/väktare för preventivt arbete – Stadsdelen behöver fler 
ordningsvakter/väktare som kan avlasta polisen i grundläggande preventivt 
trygghetsarbete, både för att stärka den upplevda tryggheten också för att göra 
insatser för att förbättra stadsmiljön. Dessa kan ha ett antal viktiga uppgifter på 
både dagar och kvällar. På kvällarna finns behov av ett preventivt arbete, att rondera 
skolgårdar, förskolor och de 20 platser 



 Nollvision mot illegala bosättningar – Illegala bosättningar och sovplatser ska 
avhysas omedelbart innan de växer. 

 Förenkla möjligheten att göra sig av med grovsopor, utan att behöva åka till 
Bromma (synpunkt från halvtidskonventet) 

 

Annat 
Socialdemokraterna sviker Kungsholmen genom sin slapphänta och passiva politik som 
banar väg för otrygghet, klotter, nedskräpning. Istället för åtgärder mot klotter lägger de 
skattepengar på klotterväggar, istället för att freda skolgårdar tillåts hemlösa och 
narkomaner använda skolgårdarna som toaletter, sovplatser och papperskorgar och  
 

Kampanjidéer 
Konkretiserar vi vår vision för Holger Bloms plats med en bild en tydlig pamflett kan en 
sommarkampanj genomföras på temat om hur vi vill utveckla platsen.  
  



Utskottet för Äldrefrågor och Sjukvård 
 

Nulägesbeskrivning 
Ålderism i samhället, på arbetsplatser och i politiska partier kan konstateras på 
Kungsholmen såväl som i resten av samhället. Detta återspeglas naturligtvis både 
utveckling och beslutsfattande inom omsorgs- och sjukvårdsfrågor. Detta gäller även för 
andra frågor som t ex arbetsmarknad, pensionssystem, bostadsmarknad osv. Seniorers 
erfarenheter och kunskaper måste tas tillvara i beslutande forum på olika nivåer och i olika 
forum.  
 
Arbetsmarknaden måste öppnas upp mer för äldre. Landet behöver deras erfarenhet och 
kompetens samt intjänade skattekronor för att hjälpa till att finansiera välfärden. 
Arbetsgivaren kan behöva incitament till anställning. Så den lägre arbetsgivaravgiften bör 
återinföras. Även seniorer behöver tjäna på att förlänga arbetslivet t ex via skattesystemet.  
 
Vi noterar att s k äldrefrågor likaväl som sjukvård nu finns på agendan inom olika politiska 
partier. Detta måste beaktas, bemötas och följas upp på en lokal nivå. Frågorna ska stanna 
på agendan även efter valet 2018! 
 
Glädjande är att på Kungsholmen provas vårdcoacher, som ska vara behjälpliga att hålla 
ihop vårdkedjan för patienter. Biståndsbedömare och hemtjänst har idag börjat arbeta med 
s k ramtid, vilket innebär att brukaren får mer valfrihet, när det gäller utnyttjandet av 
hemtjänstresurser. 
 
Efter diskussioner med beslutsfattare och politiker på olika nivåer, från riksdagen till staden 
och stadsdelen drar vi slutsatsen att de flesta frågorna inom området är allmängiltiga och 
inte enbart en stadsdelsfråga.  
 
Ädelreformen genomfördes i Sverige den 1 januari 1992 och innebar att kommunerna fick 
ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade och 
genom detta ta över en del ansvar som tidigare legat på landstingen. 
 
Genom ädelreformen fick kommunerna dels ett lagreglerat betalningsansvar för sådan 
somatisk långtidssjukvård som de inte har verksamhetsansvar för (bedrivs av landsting eller 
enskild vårdgivare), dels ett betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade patienter 
inom den somatiska akutsjukvården och inom geriatriken. 
 
Kommunernas betalningsansvar utökades genom psykiatrireformen 1995 som innebar att 
kommunerna även fick betalningsansvar för de patienter som efter tre månaders 
sammanhängande vårdtid bedöms vara medicinskt färdigbehandlade inom kvalificerad 
psykiatrisk vård. 
 
De 20 åren med Ädel har präglats av en rad förändringar i äldreomsorgen, somliga avsedda i 
reformarbetet, somliga orsakade av andra politiska beslut eller av samhällsekonomin. Den 
förändrade bilden av den svenska äldreomsorgen som vi nu ser, hade nog ingen kristallkula 
kunnat förutspå. Det väcker funderingar om hur den svenska äldreomsorgen kan komma 
att se ut om ytterligare 20 år. Fortsätter trenderna? Blir det endast de allra sjukaste som får 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ldreomsorg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Handikappomsorg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geriatrik


hjälp? Blir äldreomsorgen än mer en uppgift för familjen eller marknaden, beroende på 
betalningsförmåga? Finns den universella nordiska välfärdsmodellen alls kvar år 2032? 
 
Ett stort hot mot hela välfärdssektorn är naturligtvis Reepalus utredning om begränsning av 
vinster i välfärden. (Vinsten får vara 7% av det bokförda operativa kapitalet). Almega – 
Tjänsteföretagens intresseorganisation har gjort en stor genomlysning och kan konstatera 
att utredningens förslag är ett hot mot ett stort antal mindre företag inom t ex vård och 
omsorg. Ofta startade och drivna av kvinnor. Valfriheten för brukarna hotas. Kommunen får 
dessutom svårt att sköta sitt uppdrag om ett antal vårdgivare inom sjukvård och 
äldreomsorg försvinner. 
 
I Stockholms län idag drivs 57% av hemtjänstföretagen och 55% procent av vårdföretagen i 
privat regi. På Kungsholmen drivs 10 av 11 äldreboenden i privat regi (Serafen drivs 
kommunalt). Av åtta vårdcentraler är sju i privat regi. I kvalitetsundersökningar kan 
konstateras att man är mest nöjd med de i privat regi.  
 

Moderaternas vision 
Invånarna på Kungsholmen ska veta att både vård och omsorg präglas av valfrihet och av 
eget ansvar. En mångfald bland utövare gör att en utvecklande konkurrens skapas som 
kommer alla till del. Valfrihet, mångfald och kvalitet är viktigare att lägga fokus på än att 
begränsa vinster i välfärden. Både kommunalt ansvarsområde och Landstingets ska präglas 
av kvalitativ utveckling, insyn och uppföljning. 
 
Vård och omsorg ska vara just det, när det behövs och inte en kölapp, som faller ut senare. 
Ingen ska behöva drabbas av glappet mellan primärvård och landstingsledd vård. 
Norrtäljemodellen är ett lyckat exempel på hur man lyckas knyta ihop två lagrum – SOL 
(Socialtjänstlagen) och Hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Äldres intressen ska beaktas när det gäller boende, omsorg, hälsa och social tillhörighet. 

 Valfrihet och eget ansvar. 

 Sammanhållen vårdkedja för alla. 

 Kunnig och engagerad personal som får arbeta med rätt saker och trivs på jobbet. 
 

Konkreta förslag 
1. Kompetens inom vård och omsorg 
Det råder stor brist på utbildad personal, både läkare och sjuksköterskor och det verkar som 
om endast ett sjukhus i länet S:t Göran (Capio) är en attraktiv arbetsplats. På flera av våra 
stora sjukhus (Karolinska inget undantag) tycks saknas bra arbetsledning. Även inom 
äldreomsorgen är personalomsättningen för hög. 

 Ledningsfunktioner måste fungera tillfredsställande. 

 Arbetsmiljön måste förbättras. 

 Löner har justerats men är fortfarande ett område som måste förbättras. 

 Karriärmöjligheter för sjuksköterskor saknas om man inte vill (orkar) utbilda sig till 
specialistsjuksköterska.  

 Tjänsten vårdbiträde bör återinrättas dels för att avlasta undersköterskor dels för att 
skapa fler enkla jobb för en stor grupp människor, som idag står utanför 



arbetsmarknaden t ex unga människor utan gymnasieutbildning samt utrikes födda, 
som t ex behöver komplettera en vårdutbildning från hemlandet. 

 Varje personalkategori måste beredas tillfälle att arbeta med det man är utbildad 
för. 
 

2. Sjukvård 

 Direktinskrivningar kan betyda mer smidighet i systemet d v s man kan skrivas in på 
sjukhus direkt från vårdcentralen.  

 Närakutsystemet behöver byggas ut. 

 Vårdköerna bort. 

 Mobila vårdteam för äldre i den nära vården. 

 Speciella närakuter för äldre. 

 Geriatrisk kunskap på alla vårdcentraler. 

 Förenkla vårdkontakter genom t ex vårdcoacher för alla. 
 

3. Äldrefrågor: 

 Boende:  
 Mindre valfrihet i dagens Kungsholmen, hårdare biståndsbedömning. 
 Alla över 85 ska ha rätt till annat boende om man vill. För att göra detta möjligt 

krävs en lagändring i SOL. 
 En typ av boende saknas idag – mellanboende utan biståndsbedömning.   
 Vill man bo hemma ska man göra det med hjälp av hemtjänst som kräver 

bistånds-beslut. Alternativt med RUT-tjänster. 
 Det finns en inlåsningseffekt i form av hög reavinstskatt beskattning om man 

önskar sälja sin bostad. Detta bromsar upp rörligheten på bostadsmarknaden.   
 Regler för bostadstillägg måste ses över. Slanten på banken ska inte räknas som 

inkomst. 
 Äldre hemlösa är, dessvärre, en växande grupp i Stockholm. Vad göra? 
 

 Omsorg: 
 Förenkla valet av hemtjänstutförare genom att kategorisera utförande företag i 

presentationerna. 
 Fortsätta arbetet med att biståndsbevilja ramtider. Detta ökar den enskildes 

valfrihet. 
 Arbeta för Rutavdrag som ersättning och komplement till biståndsbedömd 

omsorg. 
 Anhörigvård ska inte ersätta det kommunala ansvaret. 
 I fall av anhörigvård ska stöd finnas. 
 

  Arbetsmarknad: 
 Arbetsmarknaden måste öppnas upp mer för äldre. Landet behöver deras 

erfarenhet och kompetens samt intjänade skattekronor. 
  Arbetsgivaren kan behöva incitament till anställning. Så den lägre 

arbetsgivaravgiften bör återinföras.  
 Även seniorer behöver tjäna på att förlänga arbetslivet t ex via skattesystemet. 
  Dubbelt jobbskatteavdrag efter 65. 



 Även seniorer med låg pension ska kunna arbeta och tjäna pengar utan att 
förlora sin grundtrygghet (bostadstillägg o dyl). 

 Alla sektorer inom samhället och arbetsmarknaden bör kännetecknas av en 
blandning av kön, bakgrund, ålder osv. 

 Kompetens och erfarenhet ger goda resultat. 
 

Annat 
 Det stora hotet både mot vård, skola och äldreomsorg är Reepalus förslag. Se i 

övrigt inledningen. 

 Ms ledord om valfrihet och eget ansvar kan skapa ett samhälle, där individens egen 
uppfattning om sina behov är av högsta vikt. 

 


