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§1
Mötets öppnande och val av justerare
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) förklarade mötet öppnat.
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) valdes att tillsammans med
ordföranden Petra Gardos Ek (M), justera dagens protokoll.
Justeringen äger rum den 21 oktober 2021.
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§2
Anmälan av övriga frågor och fastställande av
dagordning
Ledamoten Karin Norman (V) anmälde en övrig fråga.
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att ärendet Beslut om att
öppna upp för ytterligare en ansökningsperiod för bidrag för lokala
föreningar och organisationer under 2021 skulle läggas till på
dagordningen.
Beslut
Nämnden beslutade att ärendet skulle läggas till som §9.
Dagordningen fastställdes med ovan tillägg.
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§3
Information från förvaltningen
Stadsdelsdirektören Jesper Ackinger informerade om följande:





Covid-19
Parkleken Observatorielunden
Aktiviteter höstlov
Medborgarenkäten
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§4
Anmälan av medborgarförslag om Astrid Lindgrenbyst i
Vasaparken
NORR 2021/472

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för besvarande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-10-11
Den 22 juli inkom det ett medborgarförslag om att uppföra en byst
föreställande Astrid Lindgren i Vasaparken. Norrmalms
stadsdelsnämnd behandlade ett liknande ärende den 23 september
2021 (NORR 2021/345) gällande ett medborgarförslag om att
uppföra en staty föreställande Astrid Lindgren och föreslår därför
att medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för besvarande.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/472-4 Medborgarförslag om en Astrid
Lindgrenbyst
 NORR 2021/472-1 Medborgarförslag Astrid Lindgren byst i
Vasaparken
 NORR 2021/472-2 Bilaga foto på byst
 NORR 2021/472-3 Bilaga 2 foto på byst
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§5
Medborgarförslag om Beachvolleybollplaner i
Vasaparken
NORR 2021/371

Beslut
Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-03.
Medborgarförslaget handlar om att anlägga fyra stycken
beachvolleybollplaner intill Vasaparkens fotbollsplan.
Medborgarförslaget pekar på behovet hos en sport som har få ytor
idag och är väl underbyggt med goda motiveringar till varför det
behövs samt visar tydligt i karta vart man tänker sig en placering.
Beachvolleybollplaner skulle innebära att parkens grönyta minskar
och att användningen av ytan inte blir flexibel som idag samt att
övriga gräsytor skulle få ett ökat slitage. Förvaltningen har att väga
olika intressen och skapa en fungerande helhet. I det här fallet
förordar förvaltningen att behålla den öppna gräsytan då den
används för bland annat spontana lekar, träning och picknick.
Möjligheter till idrott och aktivitet skapar en vilja att besöka
Vasaparken året om där besökstrycket redan idag är på gränsen till
vad parkens nuvarande utformning tolererar för att förbli attraktiv.
Förvaltningen menar att det är viktigt att uppmuntra till hälsa och
rörelse där beachvolley kan vara en del och tar med sig förslaget för
kommande stadsutvecklings- och investeringsprojekt där
beachvolley kan bli ett välkommet inslag.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/371-4 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om
beachvolleyplaner i Vasaparken
 NORR 2021/371-1 Medborgarförslag Beachvolleybollplaner
i Vasaparken
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§6
Medborgarförslag om att skapa utomhusaktivitet i parken
på Sveavägen 150
NORR 2021/346

Beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande
lämnas till Ellevio för kännedom.
3. Medborgarförslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande
lämnas till idrottsnämnden och fastighetsnämnden för
kännedom.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-06.
I mars 2021 fick Norrmalms stadsdelsnämnd ett medborgarförslag
om parken ovanför Sveavägen 150. Enligt medborgarförslaget är
denna plats extremt eftersatt, skräpig, nedklottrad och nyttjas som
boplats med mera. Förslagsställaren anser att platsen bör utvecklas
med bland annat boulebanor och någon typ av servering.
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det vore positivt
om platsen kunde utvecklas, men har begränsad rådighet då denna
del av Vanadislunden utgör fastighetsmark som förvaltas av
Ellevio. Ellevio anger att de är medvetna om den
trygghetsproblematik som finns och är positiva till att förbättra
tryggheten och trivseln. Vad som är möjligt att göra på platsen
behöver dock utredas av Ellevio och en viktig aspekt för dem att ta
hänsyn till är att det på platsen finns samhällsviktig verksamhet.
Förvaltningen anser att ett första steg skulle kunna vara att Ellevio
ser över skötseln och renhållningen av området.
Förvaltningen vill lyfta att idrottsnämnden enligt stadens budget för
2021 har ett uppdrag att, i samverkan med fastighetsnämnden och
Norrmalms stadsdelsnämnd, utreda förutsättningarna för en möjlig
platsutveckling av Vanadisbadet med omnejd. I detta arbete anser
förvaltningen att det vore positivt att även inkludera parken ovanför
Sveavägen 150 och att i detta arbete inleda en dialog med Ellevio.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
 NORR 2021/346-3 (Godkänd - R 1) Medborgarförslag om
park vid Sveavägen 150
 NORR 2021/346-1 Medborgarförslag, skapa
utomhusaktivitet i parken på Sveavägen 150
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§7
Svar på skrivelse från (S) och (V) angående restaurangen
på Vasaträffen
NORR 2021/510

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-03.
Den 26 augusti 2021 inkom en skrivelse till förvaltningen från
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna med begäran om svar på hur
ärendet kring matservering på seniorträffen Vasaträffen har
handlagts och hanterats samt en redovisning av hur
samarbetsformerna mellan Micasa och stadsdelsförvaltningen ser ut
och ses över.
Vasaträffen är en anslagsfinansierad verksamhet. Kostnader som
inte ryms inom anslaget finansieras av budget för övrig verksamhet
inom förvaltningens äldreomsorg.
I dagsläget finns ingen stadsgemensam uppdragsbeskrivning för de
kommunövergripande träffpunkterna för seniorer. Det är
stadsdelsförvaltningarna som planerar innehållet i verksamheterna.
Samverkan och dialogen med Micasa utvecklas kontinuerligt. Bland
annat ger nu nya mötesformer förvaltningen möjlighet att få in
större renoverings- och underhållsbehov i ett tidigare skede i
Micasas struktur samt i prioriteringarna av deras arbete och budget.
Förvaltningen konstaterar förbättringsområden och tar med sig
lärdomar in i nya processer.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 559960 (Godkänd - R 1) Svar på frågor från S och V
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§8
Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2021
NORR 2021/531

Beslut
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-15.
I enlighet med stadsdelsnämndens rutin för bidragsgivning kan
projektbidrag beviljas till föreningar och frivilliga organisationer
som på lokal nivå, bedriver verksamhet för boende inom
stadsdelsområdet. Det finns ett bidrag att söka och ansökan kan
göras vi två tillfällen under året. För år 2021 har nämnden avsatt
500 000 kronor för detta ändamål.
Sammanlagt har två stycken ansökningar om projektbidrag kommit
in. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden i detta ärende
beviljar bidrag med 64 000 kronor.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 557867 (Godkänd - R 1) Bidrag till lokala föreningar och
organisationer år 2021
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§9
Beslut om att öppna upp för ytterligare en
ansökningsperiod för bidrag för lokala föreningar och
organisationer under 2021
NORR 2021/640

Beslut
1. Nämnden beslutar om att tillåta ytterligare en
ansökningsperiod för bidrag för lokala föreningar och
organisationer under 2021.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bestämma sista
ansökningsdatum för ansökningarna.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-10-21.
Projektbidrag kan av Norrmalms stadsdelsnämnd beviljas till
föreningar och frivilliga organisationer som på lokal nivå, bedriver
verksamhet för boende inom stadsdelsområdet. Nämnden har
antagit en rutin för bidragsgivning vilken anger den period
föreningar och organisationer har möjlighet att ansöka bidrag. Det
finns mer pengar kvar avsatta för projektbidrag än vad som sökts
och beviljats under 2021. Därför föreslår förvaltningen att nämnden
beslutar om att öppna upp för ännu en ansökningsperiod under 2021
där beslut fattas av nämnden i december 2021.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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§ 10
Revidering av delegationsordning för Norrmalms
stadsdelsnämnd
NORR 2021/342

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner ändringarna av
delegationsordningen.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-10-05.
Enligt 7 kap 5 § kommunallagen kan nämnden delegera sin
beslutanderätt till bland annat en tjänsteperson som är anställd i
kommunen.
Delegeringen sker genom att nämnden fastslår en
delegationsordning där lägsta delegat för delegerade beslut framgår.
Delegationsordningen behöver regelbundet revideras för att
anpassas efter organisationsförändringar likväl som ändrade
uppdrag och externa förändringar så som förändrade riktlinjer eller
lagar.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i
enlighet med de förslag som anges i tjänstutlåtandet.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/342-9 (Godkänd - R 1) Revidering av
delegationsordning för Norrmalms stadsdelsnämnd
 NORR 2021/342-9.1 Revidering av delegationsordning
oktober 2021
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§ 11
Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen
NORR 2021/494

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-19.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms
stadsdelsnämnd med anledning av remiss gällande Handlingsplan
för klimatanpassning 2021-2024.
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder och styrelser ta fram en handlingsplan för
klimatanpassning. Uppdraget är inom ramen för stadens
miljöprogram och målområdet: Ett klimatanpassat Stockholm och
dess två etappmål att Stockholm ska stärka förmågan att hantera
effekter av skyfall och värmebölja.
Handlingsplanen beskriver stadens ambitionsnivå för
klimatanpassningsarbetet samt innehåller aktiviteter som stärker
stadens förmåga att hantera effekter av skyfall och värmeböljor.
Handlingsplanen för klimatanpassning genomförs genom att
ansvariga nämnder och styrelser implementerar planens aktiviteter i
sina respektive verksamhetsplaner.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till Handlingsplan för
klimatanpassning 2021-2024. Handlingsplanen initierar ett
långsiktigt arbete inom ramen för miljöprogrammet. Förvaltningen
anser att det är positivt att aktiviteterna till stor del syftar till att
klarlägga arbetet med klimatanpassning framåt. Klimatanpassning
spänner över organisations- och geografiska gränser och utmanar
befintliga strukturer. Av denna anledning anser förvaltningen att det
praktiska samarbetet mellan nämnder och styrelser med tiden
behöver förtydligas gällande ansvar och kostnader. Detta är en
viktig förutsättning för ett effektivt arbete och kräver en helhetssyn
gällande åtgärderna från investering till drift för att de ska bli
hållbara ur både miljö- och kostnadsperspektiv.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) och ledamoten Karin Norman
(V) anmälde följande gemensamma särskilda uttalande:
Vi uppskattar förvaltningens utförliga svar på remissen
Handlingsplan för klimatanspassning. Förvaltningen tar upp flera
viktiga frågor, inte minst om samarbeten mellan olika instanser för
att kunna åstadkomma nödvändiga insatser. Likaså understryks
vikten av att finansieringen klargörs för att kunna genomföra de
åtgärder som kommer att uppstå givet risken för översvämningar p
g a plötsliga skyfall och vid värmeböljor och torka.
Arbetet med klimatanpassningen ska ingå i verksamhetsplaner och
tertialrapporter och vi ser att Norrmalm står inför flera svåra
utmaningar. Stadsdelen har få parker och grönområden och många
förskolor som saknar goda förutsättningar för utelek och samtidigt
skydd mot värme och översvämningar. Den täta bebyggelsen i
Hagastaden med små gårdar väcker frågan hur man ska klara den
ökande förekomsten av värmeböljor och skyfall med
översvämningar.
Den tunga biltrafiken både i centrum och kring Sveaplan och
Sveavägen skapar dålig luft, buller och dominerar stadsbilden på
bekostnad av boende och besökare, något som inte lyfts fram i
Handlingsplanen. Vi ser biltrafiken som en angelägen fråga som bör
uppmärksammas då stadsdelens invånare påverkas starkt av de
allvarliga klimatförändringarna som den för med sig, inte minst vad
gäller barnen, de äldre och funktionsnedsatta, som är nämndens
ansvarsområde.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/494-2 (Godkänd - R 1) Remiss Handlingsplan
för klimatanpassning av Stockholms stad
 NORR 2021/494-1.1 (Godkänd - R 1) KS 2020/1033
Tjänsteutlåtande - Handlingsplan för klimatanpassning av
Stockholms stad
 NORR 2021/494-1.2 Bilaga 1 - Handlingsplan för
klimatanpassning 2021-2024
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§ 12
Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom
ständiga förbättringar, innovation och digitalisering
Svar på remiss från kommunstyrelsen
NORR 2021/511

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-09.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms
stadsdelsnämnd med anledning av remiss gällande Stockholms
stads kvalitetsprogram. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 29 oktober 2021.
Programmet ska ge vägledning och en gemensam förståelse för
stadens ambitioner inom det systematiska kvalitetsarbetet.
Programmet kommer att vara stadens samlade styrdokument för
kvalitetsutveckling, innovation samt it och digitalisering. Det
innebär att Program för digital förnyelse 2013-2018, Stockholms
stads innovationsstrategi, Program för kvalitetsutveckling samt
Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad ersätts av
detta gemensamma program.
I samband med remiss gällande kvalitetsprogrammet sänds även
remiss för riktlinjer för informationssäkerhet ut. Riktlinjen är en del
av kompletterande riktlinjer inom kvalitetsprogrammet.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om Stockholms stads
kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet ger ett bra stöd till
verksamheternas kvalitetsarbete, utan att beskriva detaljerade
åtgärder, vilket ger förvaltningarna och dess verksamheter utrymme
att själva styra över åtgärder vilket främjar en tillitsbaserad styrning.
Förvaltningen har dock synpunkter på medföljande riktlinje för
informationssäkerhet. Riktlinjen ska kompletteras med ett antal
tillämpningsanvisningar, och det är svårt att avgöra hur riktlinjen
stödjer verksamheternas arbete utan kompletterande anvisningar.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) och ledamoten Karin Norman
(V) anmälde följande gemensamma särskilda uttalande:
Vi ser med tillfredsställelse att förvaltningen påtalat brister i
kvalitétsprogrammet, bland annat att deltagande av röstsvaga och de
som av olika skäl lever i digital skugga inte nöjaktigt behandlas i
programmets målsättningar.
Programmet saknar preciseringar för kompetensutveckling för
chefer och andra som ska ta ansvar för kvalitetsarbetet. Vi påminner
om att flera IT-projekt som upphandlas av staden fått läggas ner i
brist på kompetent styrning och uppföljning. Till kostnad för
skattebetalarna.
Det är därmed välkommet att Stockholms stad har ambitionen att ta
ett samlat grepp om kvalitetsfrågorna och även införliva
digitaliseringsfrågorna i kvalitetsarbetet. Med detta program
införlivas flera olika styrdokument som därmed upphör att gälla. Vi
anser generellt att stadens styrdokument är i behov av en översyn i
syfte att uppnå en effektivare styrning. Idag finns ett antal olika
handlingsplaner, strategier och program inom flertalet, ofta
överlappande, områden. En renodling bör kunna leda till en
effektivare styrning av stadens verksamheter där målsättningar och
åtgärder klargörs.
Dock har det tagit tid för den moderatledda majoriteten att komma
fram till ett liknande ställningstagande vad gäller
kvalitetsprogrammet. Två för staden viktiga styrdokument, ITprogrammet och Strategi för smart och uppkopplad stad, skulle
ersättas av ett övergripande digitaliseringsprogram. Ett förslag till
program togs fram och remitterades men stoppades sedan i malpåse
av det moderatledda styret år 2018. Istället kom ett nytt uppdrag i
budget 2020 och efter ytterligare nästan två år finns nu ett program
redo för beslut. Särdeles raskt jobbat är det inte, särskilt inte med
tanke på att finansborgarrådet gärna framhåller digital utveckling
som en viktig fråga för Stockholm.
Med det sagt är vi i huvudsak positiva till föreliggande förslag till
kvalitetsprogram. Programmet tar avstamp i hela
kvalitetsspektrumet, från de vardagliga förbättringarna till
innovation och digitalisering. Det har en struktur upplagt för att
kunna införlivas i hela staden. Dock bör särskilt påpekas vikten av
att alla verksamheter ges förutsättningar att implementera
programmet utifrån den egna verksamhetens utgångspunkter. Hög
tillit måste finnas till professionen och de kunskaper den besitter.
Innovation uppstår oftast inte från utsidan, utan snarare sker positiv
utveckling inom den egna verksamheten. Men bara om medarbetare
ges tid och rätt förutsättningar för det.
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Därför är tillräckliga resurser en förutsättning för innovation,
utveckling och hög kvalitet. En förskollärare som kämpar i en
vardag med stora barngrupper och få kollegor, eller en
undersköterska i äldreomsorgen som knappt har tid att ta lunchrast,
ger båda sitt yttersta för att leverera kvalitet till stockholmarna. Men
något utrymme att leverera innovation finns knappast. Många av
stadens medarbetare verkar tyvärr inte under de förutsättningar som
krävs för att leva upp till intentionen i kvalitetsprogrammet. Därför
anser vi, liksom exempelvis utbildningsförvaltningen, att det finns
behov av medel för att staden ska kunna arbeta på det angivna
sättet. Utan tillräckliga resurser och goda förutsättningar i alla
verksamheter riskerar programmet bara bli tomma ord.
Det är bra att kvalitetsprogrammet ska integreras i stadens planering
och uppföljning i enlighet med ILS. ILS är i sig en viktig del av
stadens kvalitetsarbete. Vi har dock ett antal synpunkter på hur
stadens system för integrerad styrning och ledning fungerar i
praktiken, något som vi lyft tidigare, bland annat i motion till
kommunfullmäktige. Systemet har ett antal brister och fångar inte
alltid upp verkliga problem och utmaningar som stockholmarna
upplever och som de kommunala verksamheterna ställs inför. För
att ytterligare uppnå förbättrad kvalitet och uppföljning anser vi att
ILS-systemet bör ses över och utvecklas.
Vi vill särskilt uppmärksamma programmets fokus på ett
hållbarhetsperspektiv i stadens kvalitetsarbete. Programmet
framhåller att ”när hållbarhetsperspektivet leder oss motverkar vi
kortsiktiga vinster på bekostnad av goda effekter och synergier på
längre sikt”. Detta går tyvärr stick i stäv med mycket av den politik
som förs av det moderatledda styret i Stockholm. Kortsiktig vinst
prioriteras ofta på bekostnad av bättre resultat på sikt. Exempel på
detta är det utförsäljnings- och privatiseringsfokus som råder vad
gäller skolor, idrottsanläggningar och bostäder. Samhällsfastigheter
och bostäder säljs av stadens ledning för att generera kortsiktig
vinst, trots att forskning och erfarenhet visar att det leder till högre
kostnader för kommunen i längden. Som en följd av inriktningen i
kvalitetsprogrammet ser vi fram emot att denna politik upphör så
snart som programmet börjar gälla.
Slutligen kan vi konstatera att vid den senaste revideringen av
kvalitetsprogrammet i januari 2017 reserverade sig Moderaterna
med hänvisning till att kvalitetsprogrammet borde innehålla en
servicegaranti. Vi noterar att en sådan garanti saknas i det
föreliggande förslaget till program. Om detta beror på att
Moderaterna omvärderat sitt tidigare ställningstagande eller på
oförmåga att få igenom sin politik, kan vi bara spekulera i.
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Handlingar i ärendet
 NORR 2021/511-3 (Godkänd - R 1) Remiss Stockholms
stads kvalitetsprogram
 NORR 2021/511-1.1 Remissversion Kvalitetsprogram
 NORR 2021/511-1.2 Remissversion Riktlinjer för
informationssäkerhet i Stockholms stad
 NORR 2021/511-2.1 (Godkänd - R 1) KS 2021/866
Tjänsteutlåtande
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§ 13
Cykelstaden - Cykelplan för Stockholm 2021
Svar på remiss från trafikkontoret, dnr T2021-00262
NORR 2021/301

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-09.
Syftet med Cykelstaden – Cykelplan för Stockholm 2021 är att
lägga fast en långsiktig inriktning för cykelplaneringen i
Stockholms stad, med sikte på 2040. Det övergripande målet är
fortsatt att öka såväl antalet som andelen cyklister genom att göra
det enklare och säkrare att cykla, men med ett utökat fokus på att
underlätta vardagscykling i bred bemärkelse, där cykeln både är ett
effektivt transportmedel och en del av ett attraktivt stadsliv. En
större mångfald av såväl cyklister som fordon ställer krav på en
fortsatt ambitiös utbyggnad och noggrann utformning av
cykelinfrastrukturen.
Förvaltningen är positiv till framtagandet av den nya cykelplanen
och stadens satsning på ökad cykling i Stockholm. Staden växer
med både förtätningar och stadsutvecklingsprojekt och stor
utveckling inom området har skett med ny lagstiftning och
innovationer. När staden växer och förtätas behöver fler människor
kunna förflytta sig på samma yta. Cykling är också ett tyst och
fossilbränslefritt transportmedel som bidrar till målet om minskad
klimatpåverkan och till folkhälsan genom ökad fysisk aktivitet.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/301-3 (Godkänd - R 1) NORR 2021/301
Remiss av Cykelstaden - cykelplan för Stockholm 2021
 NORR 2021/301-3.1 Cykelstaden Reviderade stråk
remissversion 2021
 NORR 2021/301-3.2 Cykelstaden remissversion av
cykelplan för Stockholm 2021
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§ 14
Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
Svar på remiss från trafikkontoret
NORR 2021/359

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-08.
Syftet med trafiksäkerhetsplanen är att ta ett samlat grepp om
stadens trafiksäkerhetsrelaterade arbete och att peka ut den
strategiska riktningen framåt.
Förvaltningen är positiv till trafiksäkerhetsplanen och att den
hanterar trafiksäkerheten i sin helhet och att den har en tydlig
koppling till Stockholms framkomlighetsstrategi och stadens
hållbarhetsutmaningar. Förvaltningen anser att det är positivt att det
understryks att staden och andra systemutformare har ett extra stort
ansvar att säkerställa en trafiksäker och trygg miljö för barn, äldre
och personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen anser att handlingsplanens presenterade
insatsområden är rätt men anser att ett viktigt perspektiv som saknas
är att elsparkcyklar på kort tid blivit ett stående inslag i trafiken i
Stockholm och att dessa fordon tydligare bör hanteras i
trafiksäkerhetsplanen. Vidare vill förvaltningen understryka vikten
av att förbättra tryggheten och säkerheten för gångtrafikanter, som
blir allt mer utsatta när till exempel cyklisternas hastigheter ökar.
Enligt förvaltningen är de valda åtgärdsområdena relevanta, men
förvaltningen saknar ett tydliggörande för när åtgärdsplanen
kommer tas fram, hur den ska realiseras och vilken av stadens
förvaltningar som kommer att ansvara för den.
Förvaltningen ser att samverkan är en förutsättning för
genomförandet av trafiksäkerhetsplanen och ser också att
stadsdelsförvaltningarna har en bidragande roll i detta arbete, bland
annat i skötsel och investeringar i parker samt genom förvaltningens
trygghetsarbete.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
 NORR 2021/359-3 (Godkänd - R 1) Trafiksäkerhetsplan för
Stockholms stad (Nm)
 NORR 2021/359-1 Remiss av Trafiksäkerhetsplan för
Stockholms stad
 NORR 2021/359-2 Förtydligande avseende Remiss av
Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad, 2 st. bilagor
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§ 15
Motion om nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor
Svar på remiss från kommunstyrelsen
NORR 2021/285

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-05-26.
Norrmalms stadsdelsnämnd har ombetts att svara på en remiss av
Feministiskt initiativ (FI) gällande en motion om nollvision mot
mäns dödliga våld mot kvinnor.
Motionärerna beskriver att varje dag blir barn och kvinnor utsatta av
män för fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Med en
nollvision och handlingsplan går det att förhindra att mord begås
och att våldet upptäcks på ett tidigt stadie, samt förebyggs. Därför
vill FI att Stockholms kommunfullmäktige antar en nollvision mot
mäns dödliga våld mot kvinnor.
Motionärerna skriver att med en nollvision kommer förpliktigande
att säkra handling och tillhandahålla resurser. I samband med att
nollvisionen antas ska en handlingsplan med förebyggande åtgärder,
akuta och långsiktiga insatser tas fram. Motionärerna föreslår ett
expertråd där stadens ungdoms -tjej och kvinnojourer ska ingå,
tillsammans med relevanta aktörer.
Förvaltningen stödjer en nollvision mot mäns dödliga våld mot
kvinnor, och anser att det är en viktig målsättning, vilket ligger i
linje med Stockholms stads program. Förvaltningen anser att
programmet har en tydlig strategi för arbetet med att förebygga våld
och ge stöd och skydd. Förvaltningen föreslår att programmet
implementeras och utvärderas för att därefter se om det behövs
ändringar, tillägg eller en handlingsplan mot mäns dödliga våld mot
kvinnor.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet
 NORR 2021/285-2 (Godkänd - R 1) Remiss motion om
nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor
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NORR 2021/285-1.1 Motion om nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor
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§ 16
Motion om språkkrav i äldreomsorgen
Svar på remiss från kommunstyrelsen
NORR 2021/318

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-08-23.
I motionen föreslås att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram
en plan tillsammans med utbildningsförvaltningen för att genomföra
ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens
rekommendationer. Vidare föreslås att socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram en plan för att
genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal där behov finns
Norrmalms stadsdelsförvaltning anser att kärnfrågan,
språkkompetens inom äldreomsorgen, är en viktig fråga som det
dock redan finns fastställda kriterier (krav) för i
anställningsprocessen och uppföljningen av nämndens
verksamheter. Att lyfta språkkompetensen hos stadens medarbetare
är ett viktigt område, vilket även återspeglas i Stockholm stads
budget för 2021-2023. Mot bakgrund av stadens budget arbetar
nämndens verksamheter redan i enlighet med intentionerna i
motionen och förvaltningen anser att det arbete som redan görs
motsvarar dessa anspråk.
När det gäller införandet av ett språktest anser förvaltningen att
vård- och omsorgsarbetet är så komplext att det är svårt att
konstruera ett test som kan avgöra om medarbetaren har de
färdigheter som krävs för att klara arbetet. Enligt forskning är språk
en färskvara och måste underhållas för att bibehållas. Språket
utvecklas genom att personen regelbundet talar, lyssnar, skriver och
läser. Förvaltningen anser därför att det är viktigt att det
språkstödjande arbetet blir en del av den ordinarie verksamheten
och att det ger ett bättre resultat än att införa ett språktest.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/318-2 (Godkänd - R 1) Remiss av Motion om
språkkrav i äldreomsorgen

Norrmalms stadsdelsnämnd



Protokoll nr 9/2021
Sida 26 (36)
2021-10-21

NORR 2021/318-1.1 Motion om språkkrav i äldreomsorgen

Norrmalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 27 (36)
2021-10-21

§ 17
Vilja välja vård och omsorg- En hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
(SOU 2021:52)
Svar på remiss från kommunstyrelsen
NORR 2021/523

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-23.
Kommunstyrelsen har begärt yttrande på vilja välja vård och
omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg
om äldre (SOU 2021:52). Syftet med utredningen är att stödja
kommunerna i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Uppdraget
har inneburet dels att presentera analyser, bedömningar och
rekommendationer och dels bidra till att sätta igång
förändringsprocesser i kommunerna. För att åstadkomma en hållbar
kompetensförsörjning behöver fler vilja välja vård och omsorgs.
Det handlar om att vilja börja arbeta i verksamheterna och vilja
stanna.
Här lyfter utredningen fyra temaområden med ett antal
rekommendationer för att nå en hållbar kompetensförsörjning.
 Förnya, behålla och utveckla kompetens.
 Stärkt ledarskap
 Skapa trygga anställningsförhållanden och en god
arbetsmiljö
 Ny teknik i vården och omsorgens tjänst
Rekommendationerna handlar bland annat om att utveckla
karriärvägar, begränsa storlek på arbetsgrupperna, att utveckla
systematiskt arbetsmiljöarbete och politiskt förankrad plan för
införande av ny teknik.
Norrmalms stadsdelsförvaltning anser att utredningen är väl
genomarbetad och lyfter flera viktiga rekommendationer för en
hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
 NORR 2021/523-4 (Godkänd - R 1) Vilja välja vård och
omsorg. En hållbar kompetensförsörjning inom vård och
omsorg om äldre. (SOU 2021:52)
 NORR 2021/523-1.3 Vilja välja vård och omsorg - En
hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om
äldre (SOU 2021:52)
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§ 18
Motion om att öppna ett yttrandefrihetsbibliotek i
Stockholms stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2021/524
NORR 2021/324

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-08-18.
Socialdemokraterna i Stockholms stad föreslår i en motion att
staden ska inrätta ett särskilt yttrandefrihetsbibliotek som en del av
Kulturhusets biblioteksverksamhet där censurerad och förbjuden
litteratur, journalistik och musik kan samlas.
Motionärerna skriver att det är angeläget att Stockholms stad
skärper sitt arbete givet den samhällsutveckling som framträder för
att ge plats åt litteratur, journalistik, konst och musik som förbjudits
på grund av de åsikter som den ger uttryck för.
Norrmalms stadsdelsförvaltning anser att förslaget är bra och har
inget att erinra mot att staden inrättar ett särskilt bibliotek för
censurerade och förbjudna böcker.
Förvaltningen anser att ett sådant bibliotek bör vara en del av en
redan befintlig biblioteksverksamhet och att befintligt utbud inte ska
påverkas negativt. Det är även av vikt att dessa frågor belyses i
andra verksamheter inom staden.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/324-2 (Godkänd - R 1) Motion om att öppna ett
yttrandefrihetsbibliotek i Stockholms stad
 NORR 2021/324-1.1 Motion om att öppna ett
yttrandefrihetsbibliotek i Stockholms stad
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§ 19
Anmälan av Kvartalsrapport över ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS kvartal 2 år 2021 för Norrmalms
stadsdelsnämnd
NORR 2021/326

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-09-27.
Kommunerna har, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skyldighet att
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kvartalsvis rapportera
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Skyldigheten gäller även avbrott i verkställigheten
och återrapportering av tidigare rapporterade beslut fram till dess de
är verkställda. Rapporteringen görs även till äldrenämnden,
socialnämnden och stadens revisorer.
Rapporterade beslut anmäls i sin helhet till sociala delegationen och
som en sammanställning till stadsdelsnämnden.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/326-10 Rapportering av ej verkställda beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade (LSS) - kvartal 2 år 2021
 NORR 2021/326-10.1 Bilaga - äldreomsorgen enligt
socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, 2021 - sammanställning
 NORR 2021/326-10.2 Bilaga individ- och familj LSS kvartal
2 2021 - Sammanställning
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§ 20
Ekonomisk månadsuppföljning med årsprognos för 2021
NORR 2021/154

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2021-10-19.
Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 239 mnkr.
Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 23,6
mnkr.
Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg
om 22,5 mnkr. Antalet insatser har alltsedan våren 2020 minskat
kraftigt till följd av Covid-19. Sedan mars månad 2021 har en viss
ökning skett men stor osäkerhet råder fortfarande kring hur snabbt
dessa nivåer kommer återgå till normala nivåer. I prognosen finns
utrymme för en långsam tillbakagång mot mer normala nivåer till
årets slut. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott
inom myndighetsutövning barn och unga om 1,5 mnkr, inom vuxna
om 0,5 mnkr, samt inom Socialpsykiatri om 1,8 mnkr. Överskott
prognostiseras även inom Nämnd-och förvaltningsadministration
om 1,5 mnkr, inom flyktingmottagande om 9,2 mnkr, samt inom
Barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr.
Underskott prognostiseras inom verksamheterna Stadsmiljö om 2,4
mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning
om 4,5 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd om 7,5 mnkr.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 566284 Ekonomisk månadsuppföljning per september med
prognos för år 2021
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§ 21
Inkomna och upprättade handlingar
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna upprättade handlingar vid Norrmalms
stadsdelsnämnd under perioden 2021-09-01 till 2021-09-30
redovisades genom utdrag i ärendehanteringssystemet eDok.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.

Norrmalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2021
Sida 33 (36)
2021-10-21

§ 22
Protokoll från Norrmalms förvaltningsgrupp 2021
NORR 2021/85

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Protokoll fört vid sammanträde med förvaltningsgruppen den 14
oktober 2021 anmäldes.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/85-11 Protokoll FVG 2021-10-14
 NORR 2021/85-11.1 Protokoll FVG 2021-10-14 - bilaga 1
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§ 23
Protokoll från Norrmalms pensionärsråd 2021
NORR 2021/81

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Protokoll för vid sammanträde med Norrmalms pensionärsråd 18
oktober 2021 anmäldes.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 NORR 2021/81-3 SPR Protokoll 2021-10-18
 NORR 2021/81-3.1 Bilaga 1 - SPR Protokoll 2021-10-18
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§ 24
Övriga frågor
Ledamoten Karin Norman (V) anmälde följande fråga:
Genom SVT:s granskning har det framkommit att fem
socialsekreterare vid Norrmalms förvaltning har slutat på egen
begäran under senaste året och likaså fem biståndshandläggare.
Detta är betydligt fler än inom stadens övriga förvaltningar. Med
anledning av dessa uppgifter vill vi be förvaltningen klargöra vad
dessa höga siffror beror på.
Frågan besvaras av avdelningschef Anders Forsberg på sittande
möte.
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§ 25
Borttagen på grund av sekretess
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