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§1
Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) valdes att tillsammans med
ordföranden Petra Gardos Ek (M), justera dagens protokoll.
Justeringen äger rum den 25 augusti 2022.
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§2
Anmälan av övriga frågor och fastställande av
dagordningen
Ledamoten Magnus Waller (S) vill föra till protokollet att han
tycker att det är väldigt roligt att det tillkommit en skateboardpark i
stadsdelen.
(V) anmälde ett uttalande med anledning av att Norrmalms
stadsdelsförvaltning stoppar konstutställningen på Sergelstorg.
Dagordningen fastställdes.

Norrmalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2022
Sida 5 (30)
2022-08-25

§3
Information från förvaltningen
Stadsdelsdirektören Jesper Ackinger informerade om följande:
Sommaren
Ukrainas Självständighetsdag
Skatepark
Sergels torg (som handlar om inställda konstutställningen)
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§4
Tillsättande av lex Sarah-ansvarig
NORR 2022/513

Beslut
Stadsdelsnämnden utser Berit Johansson till lex Sarah-ansvarig
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-06-21.
Enligt Norrmalms stadsdelsnämnds lokala lex Sarah-rutin ska
nämnden utse lex Sarah-ansvariga personer.
Rapportering enligt lex Sarah görs från verksamheterna till de av
nämnden utsedda lex Sarah-ansvariga.
För att minska sårbarheten och säkerställa att alltid en lex Sarahansvarig är i tjänst har nämnden flera utsedda.
Nämnden kommer från och med den 26 augusti 2022 att ha sex lex
Sarah-ansvariga.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/513-1 (Godkänd - R 1) Tillsättande av lex
Sarah-ansvarig
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§5
Remiss av Förskolerapport 2021
NORR 2022/403

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänstutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-06-09.
Stadsdelsförvaltningen har mottagit en remiss avseende rapporten
Förskola i Stockholm 2021 och ska inkomma med ett yttrande
senast 2022-08-30. Kommunfullmäktige har gett
utbildningsnämnden i uppdrag att årligen utarbeta en
stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet förskola
inklusive en analys av utvecklingen inom området.
I rapporten syns en utveckling inom flera områden och för att stärka
kvalitén och likvärdigheten föreslås tre olika prioriterade områden:
1. Personalens utbildningsnivå och faktiska förutsättningar för
uppdraget.
2. Tillgång till förskola och tidigare förberedelser för fortsatt
utbildning.
3. Fortsätta utveckla bilden av likvärdig kvalitet i stadens
förskolor.
Förvaltningen anser att rapporten ger en övergripande bild av
förskolans verksamhet i Stockholm och hur det ser ut på helheten
inom olika områden. Avseende det andra prioriterade området ser
förvaltningen att ökad samverkan mellan stadsdelar skulle gynna
förutsättningarna att lyckas i uppdraget.
Förvaltningen anser också att rapporten skulle kunna utvecklas
genom att nyansera bilden av förskolans verksamhet i de olika
stadsdelarna. Under många år har anställda barnskötare utan
grundutbildning kunnat erbjudas en gymnasial yrkesutbildning i
samarbete med Midsommarkransens gymnasium.
Medarbetare som har gått utbildningen räknas dock fortfarande till
gruppen personal sutan utbildning för pedagogiskt arbete med barn
vilket förvaltningen anser vara en missvisande bild av
verkligheten.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Ledamoten Karin Norman (V) och vice ordföranden Ulla Sjöbergh
(S) anmälde följande gemensamma särskilda uttalande:
Vi anser att förvaltningens utlåtande om remissen är bra. Bland annat
är det fint att man satsat mycket på öppen förskola.

Vi vill också tillägga att det är viktigt med att det finns tillräckligt
med personal och att barngrupperna inte är för stora, samt att
villkoren ska vara så rättvisa som möjligt mellan stadsdelarna.
Dessutom är det glädjande att modersmål nämns så ofta i rapporten
Förskola i Stockholm 2021. Det är viktigt att börja så tidigt som
möjligt med undervisning i modersmål, redan i förskolan. Barnen
gynnas av att de behärskar det språk som oftast talas hemma och
med barn från samma område. När de undervisas i modersmålet får
de bättre självkänsla, och risken för att bli halvspråkiga minskar.
Här vill vi poängtera att modersmålslärarnas ställning behöver
stärkas i förskola och skola. Till exempel kan förskolans egen
personal inte klara alla språk och borde kunna dra stor nytta av
modersmålslärarna – som en mycket viktig kulturell och språklig
länk mellan familjer och förskola.
Undervisning i modersmål redan i grundskolan hjälper barnen med
övergången till grundskolan.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/403-2 (Godkänd - R 1) Svar på remiss_
Förskolerapport 2021
 NORR 2022/403-1.1 Förskolerapport 2021
 NORR 2022/403-1.2 Bilaga - Förskola i Stockholm 2021
Februari 2022
 NORR 2022/403-1.3 Förskolerapport 2021
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§6
Remiss av Riktlinjer för övergångar mellan förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms stad
NORR 2022/404

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänstutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-05-20.
Stadsdelsförvaltningen har mottagit en remiss avseende reviderade
riktlinjer för övergångar mellan, förskola, förskoleklass, skola och
fritidshem i Stockholmstad. Förvaltningen har ombetts inkomma
med ett yttrande senast 2022-08-30.
Riktlinjerna har reviderats på av utbildningsnämnden på uppdrag av
kommunfullmäktige. Syftet med revideringen är att riktlinjerna ska
bidra till en mer systematisk övergång mellan verksamheterna med
ett särskilt fokus på information om barnens språkutveckling.
Revideringen tydliggör hur det nya tillägget kring språkfokus ska
utgöra en röd tråd i arbetet med överlämningen. Riktlinjerna har
uppdaterats med vissa andra förtydliganden, bland annat utifrån
förändringar i gällande lagar och styrdokument.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/404-2 (Godkänd - R 1) Remissvar - revidering
av riktlinjer för övergångar mellan förskola, förskoleklass,
skola och fritidshem i Stockholms stad
 NORR 2022/404-1.1 Riktlinjer för övergångar mellan
förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms
stad
 NORR 2022/404-1.2 Riktlinjer för övergångar mellan
förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms
stad
 NORR 2022/404-1.3 Bilaga - Riktlinjer för övergångar
Mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i
Stockholms stad
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§7
Remiss av Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på
gång- och cykelvägar
NORR 2022/392

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänstutlåtande
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-05-24.
Kommunstyrelsen har remitterat trafiknämndens förslag till
riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och cykelvägar.
Riktlinjerna ska komplettera handboken ”Cykel i staden” (2009)
där grundprincipen är att inga fysiska hinder ska placeras ut på
cykelvägarna. Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gångoch cykelvägar ska vara stöd för tjänstepersoner i situationer där det
ändå kan behövas hinder för att förhindra olovlig
motorfordonstrafik.
Riktlinjerna vägleder i att utreda behovet av hinder samt preciserar
vilken typ av hinder som ska placeras ut och hur de ska placeras. I
riktlinjerna förespråkas att i första hand välja eftergivliga pollare
samt att dessa ska var utplacerade endast sommartid. I andra hand
ska fasta borttagbara pollare användas sommartid. Är situationen så
problematiskt och det finns ett stort behov kan även eftergivliga
eller fasta borttagbara pollare väljas att placeras ut året runt. I
riktlinjerna påpekas att extra kostnader för underhåll uppstår för
underhållsarbeten om pollare står ute även vintertid, då det krävs tid
för nedmontering.
Förvaltningens kommande användning av riktlinjerna bedöms vara
begränsad i och med att majoriteten av parkvägarna inom
ansvarsområdet enbart är för gående. Riktlinjerna är främst
anpassade för vägar med både gång- och cykeltrafik. Förvaltningen
ser också att val av hindertyp i riktlinjerna kan komma att orsaka
högre underhållskostnader eftersom pollare kan frysa fast eller gå
sönder lätt. Parkdriftsfordon behöver även enkelt tillträde till parker
och grönområden under hela året.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
 NORR 2022/392-2 (Godkänd - R 1) Svar på remiss av
Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och
cykelvägar
 NORR 2022/392-1.1 Riktlinjer för utplacering av enklare
hinder på gång- och cykelvägar
 NORR 2022/392-1.2 Riktlinjer för utplacering av enklare
hinder på gång- och cykelvägar
 NORR 2022/392-1.3 Riktlinjer för utplacering av enklare
hinder på gång- och cykelvägar
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§8
Remiss av Stadsövergripande trädmål. Svar på uppdrag
från kommunfullmäktige
NORR 2022/478

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-06-30.
I remissen framhålls trädens betydelse för stadens klimat och
invånare, vilket förvaltningen håller med om. Förvaltningens
utgångspunkt är att träden utgör några av de allra viktigaste
elementen i våra parker. De föreslagna trädmålen är inte främmande
för verksamheten då förvaltningens ambition alltid är att så långt
som möjligt ersätta träd som tas ned, både med tanke på klimat och
miljö men även av kulturhistoriska och estetiska skäl. Mål för
stadens trädbestånd kan, om de utformas så att de främjar
trädbeståndet på ett önskvärt sätt och som konstruktivt stödjer
beslut och arbetet för att nå målen, vara ett viktigt och bra verktyg.
Förvaltningen ser mycket positivt på att arbeta för att bibehålla och
öka trädbeståndet i staden, göra det mer motståndskraftigt mot
sjukdomar, främja biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster.
Ett mycket specifikt trädmål som detta förslag är, kräver också
mycket specifika riktlinjer och avgränsningar. Det saknas dock en
tydlig definition av vad ett träd är och vad som avses med ”anlagd
park” vilket kan öppna upp för många tolkningar och missförstånd.
Att arbeta efter trädmålet blir komplicerat och samtidigt svårt att
kommunicera målet med alla de Stockholmare som intresserar sig
och engagerar sig i stadens träd och grönstruktur. Beroende på hur
man ska tolka begreppet ”träd” och ”anlagd park” så kan trädmålet
också komma att innebära stora merkostnader. Förvaltningen anser
inte att beslut ska eller bör fattas utan en grundligare förankring och
ett mer genomarbetat beslutsunderlag. Stadsövergripande trädmål
bör bottna i en relevant och aktuell trädpolicy. Stadens nuvarande
trädpolicy är från 1991. Förvaltningen anser att en ny trädpolicy
som är väl förankrad i stadens förvaltningar och bolag ska tas fram
och beslutas och utgöra grund för kommande beslut om
stadsövergripande trädmål.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Ledamoten Karin Norman (V) anmälde följande särskilda uttalande:
Vi instämmer med stadsdelsförvaltningens grundsyn och ambitioner
vad gäller trädmål, till exempel att krontäckning är en väl
fungerande indikator med många fördelar.
Dock noterar vi att det inte diskuteras vilka slags träd som ska
planteras för att vi ska nå målet. En studie från Lunds universitet,
publicerad i november 2021, visar att importen av främmande
trädarter till förmån för inhemska träd kan spela en större negativ
roll för insektslivet än ljus- och luftföroreningar.
Ginkgo till exempel, som blivit alltmer populärt i stadsmiljö,
erbjuder inte våra insekter en miljö att leva och fortplanta sig i. En
studie i Malmö visar att det fanns upp till 2-3 gånger fler insekter
och spindlar i inhemska arter som björk, bok och ek än i trädarter
som ginkgo, gudaträd och platan.
En tidigare erfarenhet från Södermalm kan också inflikas. För några
år sedan planterade man av misstag flera ginkgoträn, vilkas frön
luktade illa och orsakade halka på marken. Dessa träd ersattes längs
hela gatan.
Även årscykeln för inhemska respektive exotiska arter spelar roll
för om det finns mat att hämta för insekterna vid rätt tid.
Trafikkontoret har stor möjlighet att positivt stödja ekosystemet och
den biologiska mångfalden i vår stad genom att välja rätt träd vid
planteringar. Vi uppmanar staden att noga beakta den nya
forskningen och välja trädarter som, utöver de nyttor som tas upp
ärendet, även gynnar biologisk mångfald.
I remissen står det att "Ansvaret för att plantera och sköta om
stadens träd är fördelat mellan olika förvaltningar och bolag, främst
trafikkontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret,
kyrkogårdsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna samt fastighetsoch bostadsbolagen. Det är av yttersta vikt att förvaltningarna och
bolagen inte bara samarbetar med varandra utan även med
Stockholm Vatten och avfall. SVOA vet hur alla vatten- och
avloppsledningar går under marken och kan varna för att träd som
pil, poppel och platan med särskilt kraftiga rötter inte lämpar sig att
plantera på vissa platser där rören går
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Handlingar i ärendet
 NORR 2022/478-2 (Godkänd - R 1) NORR 2022/478
Remiss stadsövergripande trädmål. Svar på uppdrag från
kommunfullmäktiga.
 NORR 2022/478-1.1 Stadsövergripande trädmål.
Protokollsutdrag och tjänsteutlåtande
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§9
Remiss av Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat
regelverk för VAB (SOU 2022:31)
NORR 2022/527

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-08-09.
En utredning har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av
regelverket för tillfällig föräldrapenning. Utredningen lämnar ett
antal förslag på förändringar och tillägg av den tillfälliga
föräldrapenningen.
Syftet med översynen har varit att modernisera, renodla och
förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt, framför allt
för föräldrar, att minska utrymmet för fusk och felaktiga
utbetalningar samt att stärka möjligheterna till kontroll.
I översynen har utredningen haft som mål att bidra till ett mer
jämställt uttag av förmånen. Utgångspunkten har varit att
inkomstbortfallsprincipen fortsatt ska gälla och att tillfällig
föräldrapenning ska vara en förutsättning för ledighetsrätt.
Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/527-2 (Godkänd - R 1) Remiss Betänkande Rätt
och lätt- ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)
 NORR 2022/527-1.1 Betänkandet Rätt och lätt - ett förbättrat
regelverk för VAB (SOU 2022:31)
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§ 10
Remiss av Författningsförslag i promemorian
Vistelseförbud för barn
NORR 2022/578

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-07-11.
Norrmalms stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med yttrande av
en remiss från socialdepartementet gällande möjligheten för
socialnämnden att besluta om vistelseförbud på avgränsade platser
för enskilda barn. Bestämmelserna om vistelseförbud föreslås
införas som ett tillägg i LVU (Lag med särskilda bestämmelser om
vård för unga).
Utredarna ställer sig negativa till förslaget då de anser att det skulle
innebära för stora inskränkningar i den unges liv och att det saknas
stöd för att målet med insatsen uppnås. De menar vidare ett det är
den sociala kontexten som skapar förhöjd risk för normbrytande
beteende och inte en specifik fysisk miljö. Förvaltningen är enig
med utredarna avseende denna betänklighet.
Förvaltningen ser ett behov av förebyggande insatser riktade
gentemot unga som uppvisat tecken på ett normbrytande beteende
men ännu inte begått kriminella handlingar. Förvaltningen anser att
ett vistelseförbud skulle kunna vara verksamt om det kombineras
med andra vårdande insatser. Vidare anser förvaltningen att det
kommer kräva en utökad samverkan mellan socialtjänst,
vårdnadshavare, polis, skola och fritidspedagoger både för att
identifiera personer där vistelseförbud kan vara en lämplig insats
men även för att följa upp att det efterlevs vilket inte täcks av
nuvarande anslag.
Förvaltningen föreslår att en barnkonsekvensanalys alltid görs vid
utredning om vistelseförbud för att försäkra sig om att insatsen
beslutas utifrån barnets bästa.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) och ledamoten Karin Norman
(V) anmälde ett gemensamt förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle besluta enligt det.

Norrmalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2022
Sida 17 (30)
2022-08-25

Beslutsgång
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) ställde de två förslagen mot
varandra och kunde konstatera att nämnden beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) och ledamoten Karin Norman
(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt gemensamma
förslag enligt följande:
1. att inte godkänna förvaltningens svar till beslut
2. att besvara remissen med instämmande i utredarens slutsats
att förslaget inte bör införas
3. att framföra följande:
Vi uppskattar att förvaltningen är enig med utredaren i de delar där
utredaren anför betänkligheter mot förslaget om vistelseförbud för
minderåriga. Utredaren landar i att en reglering som ger
socialnämnden rätt att begränsa enskilda barns rätt att vistas på
vissa platser eller områden inte bör införas. Vi delar helt utredarens
slutsats och delar inte förvaltningens syn att ett vistelseförbud kan
vara verksamt under omständigheter där förbudet kombineras med
andra vårdande insatser.
Särskilt uttalande
Ledamoten Maria Karlman Noleryd (L) anmälde följande särskilda
uttalande:
Mot bakgrund av förvaltningens tjänsteutlåtande anser vi att
vistelseförbud för barn inte bör införas.
Vi ser ett antal principiella och praktiska problem med förslaget om
vistelseförbud som innebär att det finns andra förslag för att minska
risken att barn och unga dras in i kriminalitet, som bör vara
prioriterade.
Förvaltningen pekar bland annat på att det kommer att krävas extra
resurser till bland annat fältverksamheten för att förslaget ska vara
möjligt att efterleva i praktiken. Det torde gälla inte minst på
Norrmalm, dit ungdomar samlas från många olika stadsdelar och
kommuner.
Även om den grönblå majoriteten konsekvent har förstärkt de
ekonomiska resurserna till socialtjänsten är det viktigt att dessa
resurser kan användas där de gör störst nytta. Socialtjänsten
kommer under de kommande åren att stå inför en stor omställning
mot att i ännu högre utsträckning fokusera på tidiga insatser,

Norrmalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2022
Sida 18 (30)
2022-08-25

eftersom vi vet att det är det effektivaste sättet att förhindra en
negativ utveckling hos barn och unga.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/578-2 (Godkänd - R 1) Remiss av
Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn
 NORR 2022/578-1.1 Författningsförslag i promemorian
Vistelseförbud för barn
 NORR 2022/578-1.2 Författningsförslag i promemorian
Vistelseförbud för barn

Norrmalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 7/2022
Sida 19 (30)
2022-08-25

§ 11
Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos för
år 2022
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-08-10.
Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 295,1 mnkr.
Prognosen för hela stadsdelsnämnden ett överskott om 5 mnkr.
Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg
om 9,5 mnkr. Antalet insatser har inledningsvis under året legat på
en nivå under budget men börjat röra sig uppåt. I prognosen finns
utrymme för en ytterligare ökning under året. Individ- och
familjeomsorgen prognostiserar ett överskott inom
myndighetsutövning barn om 1,0 mnkr, vuxna om 0,4 mnkr, samt
inom socialpsykiatri om 0,9 mnkr. Överskott prognostiseras även
avseende avskrivningskostnader för parkinvesteringar om 1,0 mnkr.
Underskott prognostiseras inom verksamheterna Stöd och service
för personer med funktionsnedsättning om 5,3 mnkr, samt inom
Ekonomiskt bistånd om 2,5 mnkr.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 12
Anmälan av ärenden beslutade på delegation för
Norrmalms stadsdelsnämnd
NORR 2022/49

Beslut
Skrivelsen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-06-09.

Diarienummer

Beslut

Delegat

NORR 2022/507

Vidaredelegation av
beslutanderätt – Gemensam
upphandling av
Konsumentvägledning
Vidaredelegation av
beslutanderätt – Gemensam
upphandling av tekniska
hjälpmedel
Vidaredelegation av
beslutanderätt – Gemensam
upphandling av konsulttjänst
för byggledning
Svar på remiss om
serveringstillstånd – Grande
Café/Grand Hotel

Jesper
Ackinger

NORR 2022/482

Remiss serveringstillstånd –
La Perla Rörstrandsgatan

Jesper
Ackinger

NORR 2022/496

Remiss serveringstillstånd –
Soyokaze Omakase/
Soyokafe Sushi
Remiss serveringstillstånd –
Sushi Yama Izakaya

Jesper
Ackinger

NORR 2022/577

Remiss serveringstillstånd –
Pepstop Birger Jarlsgatan

Jesper
Ackinger

NORR 2022/581

Remiss serveringstillstånd –
Vigårda Åhlens City

Jesper
Ackinger

NORR 2022/585

Remiss serveringstillstånd –
Little Japon

Jesper
Ackinger

NORR 2022/521

NORR 2022/474

NORR 2022/387

NORR 2022/525

Gosia
Holmberg tf
för Jesper
Ackinger
Jesper
Ackinger
Jesper
Ackinger

Jesper
Ackinger
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NORR 2022/587

Remiss serveringstillstånd –
Phil’s Sergel

Jesper
Ackinger

NORR 2022/588

Remiss serveringstillstånd –
Restaurang Ollie

Jesper
Ackinger

Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/49-8 Beslut fattade enligt delegation 2022-0825
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§ 13
Protokoll från Norrmalms förvaltningsgrupp augusti 2022
NORR 2022/48

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Protokoll fört vid Norrmalms förvaltningsgrupps sammanträde den
18 augusti 2022 anmäldes.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 14
Protokoll från Norrmalms pensionärsråd augusti 2022
NORR 2022/38

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Protokoll fört vid Norrmalms förvaltningsgrupps sammanträde den
22 juni 2022 anmäldes.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 15
Inkomna och upprättade handlingar per juni och juli 2022
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna upprättade handlingar vid Norrmalms stadsdelsnämnd
under perioden 2022-06-01 – 2022-07-31 redovisades genom utdrag
i ärendehanteringssystemet eDok.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 16
Övriga frågor
(V) anmälde följande uttalande med anledning av att Norrmalms
stadsdelsförvaltning stoppar konstutställningen:
Uttalande med anledning av att Norrmalms
stadsdelsförvaltning stoppar konstutställning
Några dagar innan en utställning ordnad av konstnärer inom
gruppen Settings ska sättas upp på Sergels torg kommer beskedet
från stadsdelsdirektören på Norrmalm, Jesper Ackinger:
konstutställningen ska inte bli av, samarbetet avbryts. Konsten kan
uppfattas som partipolitisk och hör inte hemma på torget som ska
vara en trivselplats, säger man från förvaltningens sida. Efter
ytterligare några allmänna ord om konst och politik och hur politik
kan skiljas från partipolitik konstaterar Ackinger att det saknas
förklaring i utställningen att konsten är just konst.
Med Ackingers uttalanden blir det särskilt tydligt att tjänstemän och
byråkrater, liksom politiker, ska just hålla armslängds avstånd från
konstens innehåll.
Vi politiker i Norrmalms stadsdelsnämnd står upp för konstens
frihet och omistliga plats i vår demokrati.
Att stadsdelsdirektören valt att fatta ett kontroversiellt beslut utan
nämndens hörande är illa på många sätt. Inte minst för att vi tror de
flesta politikerna i nämnden delar vår uppfattning om konstens
frihet. Också i valtider.
Detta framgår också av Jonas Naddebos (C), kulturborgarråd i
Stockholm, uttalande i frågan.
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Borttagen på grund av sekretess
NORR 2022/83

Protokoll nr 7/2022
Sida 26 (30)
2022-08-25

Norrmalms stadsdelsnämnd

§ 18
Borttagen på grund av sekretess
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§ 19
Borttagen på grund av sekretess
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§ 20
Borttagen på grund av sekretess
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Borttagen på grund av sekretess
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