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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 22 september 2022.
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§2
Anmälan av övriga frågor och fastställande av
dagordningen
Dagordningen fastställdes.
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§3
Information från förvaltningen
Stadsdelsdirektören Jesper Ackinger informerade om följande:
-Tertialrapport 2 för Norrmalms stadsdelsnämnd
-Seniorveckan
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§4
Tertialrapport 2 år 2022 för Norrmalms stadsdelsnämnd
NORR 2022/629

Beslut
1. Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner förslaget till
tertialrapport 2 2022 med bilagor.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,4 mnkr
för kommunalt bostadsbidrag för personer med
funktionsnedsättning.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-09-13.
Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder
för att uppnå kommunfullmäktiges mål.
Norrmalms stadsdelsförvaltning gör bedömningen att
stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre
inriktningsmål kommer att nås under året. Bedömningen grundar
sig på att kommunfullmäktiges mål för alla verksamhetsområden
prognostiseras att uppnås förutom Stockholm är en trygg, säker och
välskött stad att bo och vistas i som bedöms uppfyllas delvis.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/629-1 Tertialrapport 2 för Norrmalms
stadsdelsnämnd 2022
 NORR 2022/629-1.1 Bilaga 1 - Blankettset SLK Norrmalm
 NORR 2022/629-1.2 Bilaga 3 - Ansokan om
budgetjusteringar
 NORR 2022/629-1.3 Bilaga 12.9 Uppfoljningsrapport
naringsliv
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§5
Remiss av Funktionshindersrådens arbetssätt
ochorganisation
NORR 2022/494

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänstutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-08-08.
Norrmalms stadsdelsnämnd har blivit ombedda att yttra sig gällande
en remiss av Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation.
Utredningens föreslår att antal råd på stadsdelsnämndsnivå minskar
och att det införs en möjlighet för ledamöter att få ersättning för
faktisk förlorad inkomst. Att antal ledamöter till
stadsdelsnämnderna bör öka från 7 till 8. Att rådens arbete tydligare
kopplas till styrdokumentet Program för delaktighet och inflytande
för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Utredningen
föreslår vidare att det ska tas fram en vägledning som utgör ett stöd
för genomförandet av de nya arbetssätten och de organisatoriska
förändringarna samt att kommunstyrelsen förbereder för en
förändring.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i remissen gällande
Funktionshindersrådens arbetssätt och organisation. Det är positivt
att råden föreslås minska i antal och att nämnder och bolagsstyrelser
får ansvar att samordna utvecklingsarbetet inom ett visst område.
Om 6 stycken stadsdelsnämndsråd fortfarande skulle innebära
vakanser föreslår förvaltningen att se över möjligheten att minska
till 3 råd. Förvaltningen önskar ett förtydligande kring det
administrativa ansvaret.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Vice ordföranden Ulla Sjöbergh (S) och ledamoten Elisabeth
Hedlund (V) anmälde ett gemensamt förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle besluta enligt det.
Beslutsgång
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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 Elisabeth
Hedlund (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt
gemensamma förslag enligt följande:
1. Att delvis avslå förvaltningens svar på remissen
2. Att därutöver anföra:
Funktionshindersråden är lokala råd som är viktiga såväl för
personer med funktionsvariationer som för demokratin – idag och i
framtiden.
Det är bra med en utredning om funktionshindersrådens roll och om
hur rådens delaktighet kan stärkas. Uppdraget att se över rådens
arbete togs redan år 2018 när kommunfullmäktige beslutade om
Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2018 -2023.
Vi anser dock inte att det är befogat att minska antalet
funktionshindersråd i Stockholm. I stället vill vi betona att de
befintliga råden behöver få större inflytande för att deras arbete ska
bli mer meningsfullt. Fler sammanträden behövs, inte färre.
Ge därför ledamöterna möjlighet att i ett mycket tidigt skede
påverka besluts- och arbetsprocesser. Råden behöver även få en
sakkunnig tjänsteman vid förvaltningen som löpande kan ta emot
synpunkter på sådant som inte fungerar eller borde fungera bättre i
stadsdelen.
För övrigt instämmer vi med utredningen om att det är viktigt att
ledamöterna får ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/494-2 (Godkänd - R 1) Remiss av
Funktionshindersråden
 NORR 2022/494-1.1 (Godkänd - R 1) KS 2021/1716
Tjänsteutlåtande -Råd för funktionshindersfrågor
 NORR 2022/494-1.2 Bilaga 2 - Instruktion för
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
 NORR 2022/494-1.3 Bilaga 1 - Råd för
funktionshindersfrågor - en utredning om hur delaktigheten
och inflytandet kan stärkas
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NORR 2022/494-1.4 Bilaga 3 - Instruktion för bolags- och
nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor
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§6
Remiss av Reviderade riktlinjer för handläggning av
egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB)
NORR 2022/500

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänstutlåtande.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-08-08.
Norrmalms stadsdelsnämnd har blivit ombedda att yttra sig gällande
en remiss av reviderade riktlinjer för handläggning av egenavgifter
för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.
Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de reviderade
riktlinjerna. Förvaltningen föreslår ett förtydligande kring hur en
bedömning av den enskildes betalningsförmåga ska gå till.
Förtydligandet gäller även den ekonomiska bedömningen innan det
blir aktuellt med talan till förvaltningsrätten gällande obetalda
egenavgifter. Förvaltningen ser vidare ett behov av utbildningar
gällande handläggning och bedömningar av egenavgifter för att
säkerhetsställa likvärdig tillämpning i handläggningen av
egenavgifter i staden.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/500-2 (Godkänd - R 1) Reviderade riktlinjer för
handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller
boende (HVB), familjehem m.m.
 NORR 2022/500-1.3 Reviderade riktlinjer för handläggning
av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende
(HVB), familjehem m.m.
 NORR 2022/500-1.1 Bilaga 2 - Riktlinjer för handläggning
av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende
(HVB), familjehem m.m.
 NORR 2022/500-1.2 Bilaga 1 - Lathund egenavgifter
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§7
Remiss av Beslut om arbetsmarknadsinsats för vissa
målgrupper som nås via arbetsmarknadsnämndens
uppsökande uppdrag
NORR 2022/563

Beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänstutlåtande
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-07-04.
Norrmalms stadsdelsnämnd har ombetts besvara en remiss från
kommunstyrelsen avseende förslag på arbetsmarknadsinsats riktad
gentemot personer i målgrupperna UVAS (Unga som varken arbetar
eller studerar) och kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden
som inte är aktuella för insats inom någon stadsdelsförvaltning.
Förslaget innebär att insats för stöd mot arbete eller studier ska vara
biståndsbedömt utifrån den enskildes ansökan och beviljas de som
uppfyller uppsatta kriterier utifrån formulerade riktlinjer. Utredning
av ansökan och beslut ska fattas av handläggare inom
arbetsmarknadsnämndens Jobbtorg. Arbetsmarknadsförvaltningen
föreslår att förslaget ska börja gälla från 1 januari 2023.
Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget. Förslaget riktar sig
mot två målgrupper som är sårbara i dagens arbetsmarknad och
avsaknad av kontakt med socialtjänsten gör att de saknar ett aktivt
stöd.
Förvaltningen anser att det behöver formuleras tydliga
uppdragsbeskrivningar och arbetssätt för överlämning och
kommunikation mellan handläggare inom Jobbtorgen och
socialtjänsten.
Förvaltningen anser vidare att en inventering av utbildningsnivå
behöver göras av Jobbtorgens coacher då förslaget innebär att de
ska fatta beslut i enlighet med socialtjänstlagen.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
 NORR 2022/563-2 (Godkänd - R 1) Beslut om
arbetsmarknadsinsats för vissa målgrupper som nås via
arbetsmarknadsnämndens uppsökande uppdrag
 NORR 2022/563-1.1 Beslut om arbetsmarknadsinsats för
vissa målgrupper som nås via arbetsmarknadsnämndens
uppsökande uppdrag
 NORR 2022/563-1.2 Beslut om arbetsmarknadsinsats för
vissa särskilt socialt utsatta målgrupper som nås via
förvaltningens uppsökande uppdrag
 NORR 2022/563-1.3 Bilaga Riktlinjer
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§8
Remiss Arbetsformer för samordnad digitaliseringsplan i
äldreomsorgen
NORR 2022/538

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-08-02.
Norrmalms stadsdelsnämnd har fått ärendet Arbetsformer för
framtagande av digitaliseringsplan för äldreomsorg på remiss för
svar till kommunstyrelsen.
I budget för 2022 har äldrenämnden fått ett uppdrag att ta fram en
sammanhållen digitaliseringsplan för äldreomsorgen (1.5).
Äldrenämnden skriver i sitt ärende att dokumentet i sig inte är en
digitaliseringsplan utan ett förslag på inriktning och arbetsformer
för sammanhållen digitalisering för äldreomsorgen.
För förvaltning av digitaliseringsplanen föreslås följande nya roller
och strukturer:
 Digitaliseringsråd som består av beslutsfattare från
relevanta förvaltningar och bolag som gemensamt kan
prioritera initiativ.
 Digitaliseringsforum som har två syften: Att fånga upp,
bereda och förankra initiativ samt att ha ett löpande
informationsutbyte för att stimulera lärande.
 Samordnande i arbetet är äldreförvaltningen
Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget. Att styrning och
planering prioriteras ger förutsättningar för tydlighet och samsyn.
Förvaltningen håller med om att ett användar- och behovsdrivet
perspektiv behöver anläggas för att skapa en ändamålsenlig
implementering av välfärdsteknik och digitalisering. Förvaltningen
ser gärna att förslaget om gemensam digitaliseringsplan bör ha som
fokus att skapa grundläggande infrastruktur och system för att säkra
en jämn kvalitet i hela staden.
Förslag till beslut
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Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/538-4 (Godkänd - R 1) Svar på remiss
Arbetsformer för samordnad digitaliseringsplan i
äldreomsorgen
 NORR 2022/538-2 Pensionärsrådets synpunkter till ärendet
 NORR 2022/538-1.1 Arbetsformer för samordnad
digitaliseringsplan i äldreomsorgen
 NORR 2022/538-1.2 Bilaga - Arbetsformer för framtagande
av digitaliseringsplan för äldreomsorgen
 NORR 2022/538-1.3 Arbetsformer för samordnad
digitaliseringsplan i äldreomsorgen
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§9
Anmälan Kvartalsrapport ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS kvartal 2 år 2022 Norrmalms stadsdelsnämnd
NORR 2022/406

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-08-29.
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 2022/406-4 Kvartalsrapport ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS kvartal 2 år 2022 Norrmalms
stadsdelsnämnd
 NORR 2022/406-4.1 Rapportering av ej verkställda beslut
inom individ- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen
(SoL) och LSS, kvartal 2 2022.
 NORR 2022/406-4.2 Rapportering av ej verkställda beslut
inom barn- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen
(SoL) och LSS, kvartal 2 2022
 NORR 2022/406-4.3 Rapportering av ej verkställda beslut
inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2,
2022
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§ 10
Protokoll från Norrmalms förvaltningsgrupp 2022
NORR 2022/48

Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Protokoll fört vid Norrmalms förvaltningsgrupps sammanträde den
15 september 2022 anmäldes.
Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
Handlingar i ärendet
 NORR 2022/48-10 Protokoll FVG 2022-09-15
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§ 11
Anmälan av ärende beslutade på delegation för
Norrmalms stadsdelsnämnd
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Sammanfattning
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
2022-09-12.

Diarienummer

Beslut

Delegat

NORR 2022/641

Vidaredelegation av
beslutanderätt –
Gemensam upphandling av
Säker hantering ITprodukter
Beslut om ansökan om
utökad tid på förskolan

Jesper
Ackinger

NORR 2022/565

Svar på remiss om
serveringstillstånd – Bun
Meat Bun City food hall

Jesper
Ackinger

NORR 2022/576

Remiss serveringstillstånd – Jesper
Pub Anchor
Ackinger

NORR 2022/627

Remiss serveringstillstånd – Jesper
Pompei
Ackinger

NORR 2022/680

Remiss serveringstillstånd – Jesper
Lennarts Restaurang AB
Ackinger

NORR 2022/643

Remiss serveringstillstånd – Jesper
Le Bei
Ackinger

NORR 2022/690

Remiss serveringstillstånd –
Television Brewing Co
Taproom
Remiss serveringstillstånd –
Nybergs konditori AB

NORR 2022/655

NORR 2022/691

Hanna Wirde

Jesper
Ackinger
Jesper
Ackinger

Förslag till beslut
Ordföranden Petra Gardos Ek (M) föreslog att nämnden skulle
besluta att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 12
Inkomna och upprättade handlingar per augusti 2022
Beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna upprättade handlingar vid Norrmalms stadsdelsnämnd
under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31 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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§ 13
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
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§ 14
Borttagen på grund av sekretess
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§ 15
Borttagen på grund av sekretess
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