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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
1. Ordförande Andrea Hedin (M) frågar nämnden om;
Stadsdelsnämndens ersättare får, när särskilda skäl föreligger, delta
i nämndens sammanträden på distans enligt de villkor som gäller för
ledamöter i 9 § andra stycket Reglemente med allmänna
bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
2. Andrea Hedin (M) gör en visuell identifiering av mötesdeltagare
som deltar via distans och konstaterar att följande mötesdeltagares
medverkan godkänns:
1. Birgit Marklund Beijer (S)
2. Berit Nyberg (S)
3. Vivianne Gunnarsson (MP)
4. Sanna Eliasson (S)
5. Johanna Clarin (MP)
3. Andrea Hedin (M) och Rudolf Sjöstrand (S) fick i uppdrag att
justera dagens protokoll
4. Protokollet justeras den 29 september 2020
5. Anmäldes att protokollet från den 27 augusti 2020 justerades den
1 september 2020.
6. Dagordningen godkändes
Sammanfattning av ärendet
Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för
protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och
fastställande av dagordning.
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§2
Medborgarförslag angående Roslagsparken
ÖST 2020/478

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att ge platsen ge parken
vid Körsbärsvägen / Valhallavägen ett namn samt beskära träden
hårdare och förbättra belysningen. Platsen är en del av
Roslagsparken och benämns entrétorget till Roslagsparken.
Förvaltningen delar förslagsställarens synpunkter på att parken är
mörk och kan kännas otillgänglig. Förvaltningen kommer i
samband med vårens trädbeskärning höja krontalet på lindarna och
klippa tillbaka dem till dess ursprungliga form. Övriga åtgärder i
parken, som förslås i parkplanen, kommer förvaltningen att ta upp i
de kommande årens investeringsprogram för parkerna inom
Östermalms stadsdelsområde

Yrkande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) yrkar
att nämnden i huvudsak ska bifalla förvaltningens förslag till beslut
samt att påskynda upprustningen av området från Körsbärsvägen till
Roslagstull, och anför i övrigt följande:
Förvaltningen skriver att i man vår tänker påbörja trädbeskärning
och att övriga åtgärder tas upp i kommande årens
investringsprogrami för parkerna. Längs Valhallavägen från
Körsbärsvägen till Roslagstull är det vädligt tätt busgage och
mycket sly i slänten. Det ger ett väldigt otryggt ställe att vistas på
eller gå. Vi föreslår att upprustningen påbörjas snarast och att inte
vänta på kommande årens investeringsporgram.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från Birgit
Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) och finner att
nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
reserverar sig mot beslutet.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/478-4 Svar på medborgarförslag angående
Roslagsparken.
 ÖST 2020/478-5 Bilaga Medborgarförslag angående
Roslagsparken
 ÖST 2020/478-9 §2 den 24 september 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag angående Roslagsparken
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§3
Balanslista över inkomna medborgarförslag till
Östermalms stadsdelsnämnd år 2020
ÖST 2020/27

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar om beredning enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad redovisas de medborgarförslag som nämnden ska
besluta om hantering av och förvaltningen anmäler de
medborgarförslag som har sänts till annan nämnd eller där
förvaltningen har haft nämndens uppdrag att besvara förslagen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/27-35 Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2020
 ÖST 2020/27-36 Bilaga 1 Medborgarförslag om förskolan
Fjällklockans innergård
 ÖST 2020/27-37 Bilaga 2. Medborgarförslag om åldersgräns
för användningen av fotbollsplanen i Tessinparken
 ÖST 2020/27-41 §3 den 24 september 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2020
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§4
Tertialrapport 2 - 2020
ÖST 2020/630

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor,
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om att Odenplans
ungdomsmottagning från och med 1 januari 2021 inrättas som
kommunövergripande verksamhet avseende den del som ersätter
Stockholms skolors ungdomsmottagning.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om 1,2 mnkr för kommunalt
bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBH.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade
kostnader och intäkter om 19,7 mnkr.
5. Omedelbar justering.
6. Utifrån nämndens prognostiserade överskott får förvaltningen i
uppdrag att genomföra nedanstående trygghets- och trivselskapande
åtgärder under hösten:
- -Rusta upp Tessinparkens parklek samt öka belysningen i
Tessinparken motsvarande totalt 0,5 mnkr.
- Att inom stödboenden och träffverksamhet startpunkten erbjuda
flera aktiviteter under hösten och vintern så som exempelvis besök
på julmarknad, bjuda in en artist etc. samt genomföra extra
satsningar på aktiviteter inom såväl förvaltningens LSS-boenden
och i Humlanhuset.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapporter med helårsprognoser är en del av den löpande
uppföljningen. Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen en samlad
bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till
beslutade mål. I tertialrapporten redogör nämnden för uppnådda
resultat. Avvikelser för verksamhet och ekonomi analyseras utifrån
verksamhetsplanen och förväntade resultat.

Yrkande
Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP), Caroline Blomberg (C) lämnar förslag till
beslut enl. följande:
1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor,
och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om att Odenplans
ungdomsmottagning från och med 1 januari 2021 inrättas som
kommunövergripande verksamhet avseende den del som ersätter
Stockholms skolors ungdomsmottagning.
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3. Stadsdelsnämnden ansöker om 1,2 mnkr för kommunalt
bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBH.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade
kostnader och intäkter om 19,7 mnkr.
5. Omedelbar justering.
6. Utifrån nämndens prognostiserade överskott får förvaltningen i
uppdrag att genomföra nedanstående trygghets- och trivselskapande
åtgärder under hösten:
Rusta upp Tessinparkens parklek samt öka belysningen i
Tessinparken motsvarande totalt 0,5 mnkr.
Att inom stödboenden och träffverksamhet startpunkten erbjuda
flera aktiviteter under hösten och vintern så som exempelvis besök
på julmarknad, bjuda in en artist etc. samt genomföra extra
satsningar på aktiviteter inom såväl förvaltningens LSS-boenden
och i Humlanhuset.
Att därutöver anföra:
Vi i den grönblå majoriteten är stolta över får fina och
välfungerande stadsdel. En stadsdel som ska vara lika trivsam
oavsett om man är ung eller gammal, lever i en stor familj eller som
ensamstående, som nyinflyttad eller om man har bott på Östermalm
i flera generationer.
Redan i tertialrapport 1 beskrev vi att Östermalm och Stockholm
kommer att gå en tuff ekonomisk framtid till mötes efter sviterna av
Covid-19. Därför har vi tydligt pekat ut att vill vi se en
budgetinriktning som sätter Östermalmsbornas behov av trygga och
välfungerande verksamheter i centrum, samtidigt som vi vågar testa
nya digitala lösningar och innovationer. Detta förutsätter att
stadsdelsnämnden fortsätter att ha god budgetkontroll och
prioriterar våra kärnverksamheter.
Tack vare tydliga prioriteringar och god kostnadskontroll och
ambitiösa medarbetare prognostiserar nämnden ett överskott för
2020 och utifrån detta gör vi två särskilda satsningar inför vintern.
Den första satsningen är att rusta upp lekplatsen och öka
belysningen i Tessinparken för att parken och dess entré ska
upplevas öppnare och ljusare. Detta ska ske genom att se över
lekplatsen, förbättra den permanenta belysning och sätta upp extra
julbelysning. Dessutom ska träd beskäras och eventuella buskage
klippas. Ökad belysning är en viktig och effektiv trygghetsskapande
åtgärd som syftar till att fler östermalmsbor ska våga röra sig i
parken under dygnets alla timmar.
Den andra satsningen är att motverka ensamhet bland särskilda
grupper inför jul. Allt för många människor sitter ensamma och ser
varken fram emot jul eller andra högtider. Mot den bakgrunden
gjordes en särskild insats riktad till äldre som besöker
dagverksamheterna, är kunder i hemtjänsten eller som bor på vårdoch omsorgsboende förra året.
Ett paket av måltider, utflykter, underhållning m.m. sattes ihop förra
året och vi vill nu att samma insats genomförs i år igen i
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Coronaanpassad form för att möjliggöra att fler äldre på Östermalm
upplever gemenskap och social stimulans i samband med jul. I år
vill vi dock bredda insatsen till att även inkludera brukare inom
socialpsykiatrin.
Både besökare på stadsdelens träffpunkter och boende på
stödboenden samt på LSS-boenden i stadsdelen ska kunna ta del av
lämpliga insatser som främjar gemenskap och glädje under
helgdagarna. Vi vill dessutom att förvaltningen genomför extra
satsningar för ungdomar som besöker Humlanhuset under den
aktuella perioden.
Satsningarna syftar inte bara till att minska känslan av ensamhet
utan också att motverka psykisk ohälsa. Vi vill se ett brett utbud av
måltider, utflykter, underhållning m.m. som kommer så många som
möjligt till den för att möjliggöra att fler upplever gemenskap och
social stimulans i samband med jul.
För oss i den grönblå majoriteten är det särskilt prioriterat att
stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare för de som arbetar på
Östermalm. Vi vill därför att stadsdelsförvaltningen även ser över
möjligheten att särskilt uppmärksamma de medarbetare som arbetar
inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin under storhelgerna i
december.
Socialtjänsten
I den lokala handlingsplanen (bilaga 4) för att minska risken för att
barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet finns målet om att
bidra till att öka skolnärvaron. Metoder och arbetssätt ska utvecklas
under 2020, något vi önskar ta del av. De mätbara målen är viktiga
för att kunna följa utvecklingen också på sikt. Vi vill också se över
stadsdelens möjligheter att ha ett mål för hur vi bidrar till stärkt
samverkan mellan polis, skola och socialtjänsten.
Det är också av största vikt att vi kan följa de konkreta insatser som
görs i stadsdelen och att dessa kontinuerligt utvärderas. I
stadsdelens arbete med brottsprevention är det av vikt att ställa sig
frågan vad som kan utvecklas alternativt vad som bör avvecklas till
förmån för nya alternativ. Stadsdelens brottsförebyggande arbete
och socialtjänstens förebyggande arbete med ungdomar behöver
samverka och stadsdelens föreningsliv ska kunna inkluderas i
arbetet.
Äldreomsorgen
Den pågående pandemin har inneburit allvarliga begränsningar för
våra äldres frihet och trygghet. Vi noterar att det inom
äldreomsorgen saknas utfall för flera indikatorer, däribland
kontinuitet inom hemtjänsten. Kontinuitet inom äldreomsorgen är
en prioriterad fråga för den grönblå majoriteten och en viktig åtgärd
för att öka tryggheten för bland äldre. Den pågående pandemin har
gett en ytterligare dimension till detta då en stark kontinuitet kan
minska risken för smittspridning. Vi emotser att arbetet för att
förbättra kontinuiteten förstärks för att öka våra äldres trygghet och
säkerhet.
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För ett antal andra indikatorer finns ett utfall som avviker från
målen, däribland nöjdhet med måltider, möjlighet till
utomhusvistelse och andel omsorgstagare som upplever att de kan
påverka hur hjälp utförs. Vi har stor respekt för att Covid19pandemin kan ha påverkat utfallet i dessa indikatorer, vilket också
anges i analysen av utfallet. Vi vill dock att förvaltningen ser över
och säkerställer hur arbetet kan bedrivas under kommande år för att
målen för verksamheten ska nås.

Beslutsgång
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag punkt 1-5
Ordföranden ställer proposition på yrkande 6 från Andréa Hedin
m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP),
Caroline Blomberg (C) och finner att nämnden har beslutat enligt
yrkandet.

Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Allmänt
Corona-pandemin har drastiskt förändrat vårt samhälle. Under det
första fyra månderna av 2020 har stadsdelsnämnden ännu mer än
vanligt fått en central roll i att ge trygghet, säkerhet och en bra
välfärd till alla invånare. Under sommaren detta har detta fortsatt
och vår personal har med sina arbetsinsatser har gjort enastående
insatser för att alla ska kunna ta sig igenom krisen med hälsa och
säkerhet. De förtjänar de bästa förutsättningar för detta arbete.
Politiken måste nu riktas in på det.
Tertialrapport 2 redogör för hur förvaltningen arbetar med de
uppdrag de fått i budget. Det är glädjande att se hur vår verksamhet
gör sitt bästa för att leverera en välfärd av hög kvalitet. Det finns ett
stort engagemang, nytänkande och ansvar bland medarbearna.
Samtidigt har den blågröna majoriteten gett svaga ekonomiska
förutsättningar vilket kan visa sig vara otillräckliga längre fram.
Under pandemin har personalfrågan rätteligen blivit högaktuell.
Personalkontinuiteten har visat sig vara avgörande även i denna
krissituation för att begränsa smittspridningen. Vi har länge arbertat
för bättre personalkontunitet och motsatte oss besluten av den
blågröna majoriteten att ta bort stadens mål för att minska
tidsbegränsade anställningar. Det är dock angeläget att större fokus
läggs på personalens arbetsvillkor. Vi stod redan innan pandemin
inför en stor utmaning med kompetensförsörjningen i stadenoch har
lagt ett antal förslag för att förbättra bland annat arbetsvillkoren i
staden. Dessa har dock inte hörsammats.
Bra arbetsvillkor och fasta anställningar är inte bara nyckelfaktorer
när det gäller att kunna rekrytera utan också för att behålla
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medarbetare. En hög personalkontinuitet i verksamheterna bidrar i
stor grad till att staden ska kunna bibehålla och utveckla en hög
kvalitet i välfärden. Vi måste skapa förutsättningar för dem som
redan arbetar inom vård och omsorg att vilja, orka och kunna arbeta
kvar. Otrygga anställningar kommer varken leda till ett hållbart
arbetsliv eller en högre kvalitet för den enskilde. Inte heller kommer
de innebära att fler att lockas till att vilja arbeta med vård och
omsorg.
Förskoleverksamhet
Den bemanningsenhet som vi under förra mandatperioen föreslog
på Östermalm med fasta vikarier hade otvetydigt underlättat
enheternas arbete under denna period.
Äldreomsorg
Vi vill återigen lyfta fram det viktiga arbete som utförs av
människor som arbetar inom äldreomsorgen. Vi menar att det är
högt prioriterat att ge äldre på Östermalm en god välfärd i allmänhet
och begränsa smittspridningen under Corona-pandemin. Samtidigt
kan inte resten av tillvaron stanna av. Därför är vi bekymrade över
förvaltningens prognos i Tertialrapport 2 liksom T1:an om att flera
indikatorer inom verksamhetsmål 1.5 (de äldres tillvaro) inte
kommer att bli uppfyllda. Förvaltningen behöver ett arbetssätt som
garanterar tryggheten både på kort och på lång sikt.
Det finns flera åtgärder som kan vidtas:
 Säkerställda goda arbetsvillkor, rimliga scheman och
närvarande chefer
 Förbätrtra villkoren för kompetensutveckling
 Införa bemanningsenheter med höjd grundbemanning
 Ha en tydlig kommunikation mellan staden och utförarna
 Säkerställa att utförarna tillhandahåller tillämplig
skyddsutrustning och tvättar arbetskläder
Det finns en överenskommelse mellan SKR och Kommunal från
april 2017 då det togs ett beslut om yrkesutvecklingstrappa för vårdoch omsorg. I den överenskommelsen finns 800 poäng och 1500
poäng medräknade. 800 poäng motsvarar vårdbiträde och 1500
poäng motsvarar undersköterska. Vi anser att även Stockholms stad
bör följa överenskommelsen.
Ekonomiskt bistånd
Antalet bidragssökande familjer kommer med all sannolikhet att
öka ytterligare under resten av året med tanke på att Stockholm har
en stor andel tidsbegränsade anställningar i tjänstesektorn och
hälften av rikets alla varsel och en tredjedel av alla permitteringar
drabbar stockholmare.
Feriejobb
Målet om 200 feriejobbsplatser kommer inte nås, på grund av den
rådande pandemin. Det är en tråkig utveckling då vi vet att
möjlighet till feriejobb stärker möjligheterna till en god koppling till
arbetsmarknaden i vuxen ålder.
Medarbetarenkäten
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Det är glädjande att så många fler medarbetare har svarat på
enkäten och att den till vissa delar visar på bättre resultat jämfört
med tidigare år. Däremot ligger Index ”Bra arbetsgivare” bra
mycket under årsmålet 84. Detta gälller också indikatorn
”Medarbetare som vet var de ska vända sig ill om de upplever sig
utsatta för diskriineirng mm”. Denna ligger klart under årsmåltet
som är 90. Enkäten visar – trots vissa förbättringar – att
personalpolitiken är något som den blågröna majoriteten måste ta på
allvar.
Park och miljö
Östermalm har många fina parker och grönområden. Det är bra att
förvaltningen arbetar hårt med att skapa goda möjligheter för
människor att visatas där. Det finns emellertid en del områden i
norra stadsdelen som behöver åtgärdas för att bli tryggare, säkrare
och trevligare. En bättre samordning och ansvarsfördelning mellan
Sttens Fastighetsverk, Djurgårdsförvaltningen och staden skulle
också vara önskvärd.
För att förstå medborgarnas åsikter är det viktigt att genomföra
Stockholmsenkäten. Därför är det synd att den inte genomförs 2020
och att vi inte vet vad människor tycker.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/630-2 Tertialrapport Tertial 2 2020 för
Östermalms stadsdelsnämnd
 ÖST 2020/630-3 Bilaga 1 Ekonomi uppföljning per
verksamhet
 ÖST 2020/630-4 Bilaga 2 Ekonomibilaga SDN10
 ÖST 2020/630-5 Bilaga 3 Uppföljning
klimatinvesteringsprojekt
 ÖST 2020/630-6 Bilaga 4 Lokal handlingsplan för att
minska risken för att barn unga och unga vuxna dras in i
kriminalitet
 ÖST 2020/630-7 § 4 2020-09-24 Tertialrapport Tertial 2
2020 för Östermalms stadsdelsnämnd.
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§5
Utökning av lokal för ungdomsmottagningens
verksamhet
ÖST 2020/643

Beslut
1 Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förslaget att hyra lokal
om 300 kvm, i anslutning till befintlig lokal, för Odenplans
ungdomsmottagning i fastigheten Gullvivan 17, Frejgatan 85.
2 Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna hyresavtal.
3 Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Efter utbildningsnämndens beslut att stänga Stockholms skolors
ungdomsmottagning (SKUM) på Norrmalm fick
stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm i
uppdrag av stadsledningskontoret att se över möjligheten att utöka
Odenplans ungdomsmottagning. För att möta behovet av
ungdomsmottagning i området föreslås en utökning av befintliga
lokaler på Frejgatan 85. Utökningen föreslås i samråd med
stadsledningskontoret bli en kommunövergripande verksamhet
finansierad genom budgetanslag.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/643-1 Utökning av lokal för
ungdomsmottagningen Odenplan
 ÖST 2020/643-2 Bilaga Utkast 153020-18703-02
Hyreskontrakt för lokal - 12B
 ÖST 2020/643-3.1 § 5 2020-09-24 Protokollsutdrag
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§6
Skrivelse om fackförbundens medverkan vid planering av
förskolor/förskolegårdar
ÖST 2020/488

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med en
skrivelse gällande hur förvaltningen tillvaratar
skyddsombudets/medarbetares synpunkter vid planering av
förskolor/förskolegårdar. Förvaltningen hänvisar till det arbete som
bedrivits under året med att förtydliga en processbeskrivning för
arbetet i samband med nya lokaler för förvaltningens verksamheter.
Genom att följa processbeskrivningen är skyddsombudet för
skyddsområdet delaktig och kan förmedla sina synpunkter från
planering fram till inflyttning.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/488-2 Svar på skrivelse om fackförbundens
medverkan vid planering av förskolor/förskolegårdar
 ÖST 2020/488-3 Bilaga Process nya lokaler
 ÖST 2020/488-7 §6 den 24 september 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Skrivelse om fackförbundens medverkan
vid planering av förskolor/förskolegårdar
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§7
Skrivelse om pausgympa i Tessinparken
ÖST 2020/500

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelsen framkommer en önskan om att medborgarna ska ha
möjlighet att utöva utomhusgymnastik på Östermalm, och att
förvaltningen därför ska undersöka möjligheten att utrusta
Tessinparken med redskap för utomhusgymnastik. Detta skulle
möjliggöra för prestigelös träning och skapa naturliga mötesplatser.
Förvaltningen anser att tillgången till redskap för
utomhusgymnastik är tillräcklig i Tessinparken. Det är viktigt att
bevara öppna ytor i stadsmiljön, som exempelvis grusytan i
Tessinparken vid Valhallavägen, för tillfälliga aktiviteter som
möjliggör för sociala möten.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/500-5 Svar på skrivelse om pausgympa i
Tessinparken
 ÖST 2020/500-2 Skrivelse om pausgympa i Tessinparken
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§8
Skrivelse om anpassning av odlingslådor
ÖST 2020/501

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I skrivelsen framförs det att det är viktigt att alla medborgare har
möjlighet att använda de kommunala odlingslådor som finns på
Östermalm. I skrivelsen framkommer också att det idag finns
många hinder som begränsar tillgängligheten, exempelvis att
odlingslådorna inte är tillgängliga med rullstol. Även
Funktionshinderrådet vid Östermalms stadsdelsnämnd har
inkommit med ett brev där de önskar att stadsdelsnämnden ska
uppdra åt förvaltningen ska tillgängliggöra ett antal odlingslådor på
olika platser inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen håller med om att alla medborgare på Östermalm ska
ha möjlighet att nyttja förvaltningens stadsodlingslådor.
Tillgängliga stadsodlingsplatser finns också på flera platser inom
stadsdelsområdet idag, och därför anser inte förvaltningen att finns
något behov av att förbättra tillgängligheten i de befintliga
stadsodlingarna. Förvaltningen kommer dock ha med synpunkterna
om tillgänglighet framåt, exempelvis vid planeringen av
odlingsplatsen i den tillfälliga parken som planeras börja byggas i
etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden under hösten 2020.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/501-5 Svar på skrivelse om anpassning av
odlingslådor.
 ÖST 2020/501-4 Skrivelse om anpassning av odlingslådor
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§9
Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och
firmatecknare vid Östermalm Stadsdelsnämnd.
ÖST 2020/639

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd utser stadsdelsdirektör Kerstin
Andersson från och med 5 oktober 2020, till utanordnare,
firmatecknare och fullmaktsgivare för stadsdelsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, 3 kap 5
§, ska varje nämnd utse utanordnare med rätt att på nämndens
vägnar beordra utbetalning av pengar. Nämnden ska ge denna
befogenhet till förvaltningschefen. Rätten att begära utbetalning av
pengar ska ges till namngiven person.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/639-1 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare
och firmatecknare vid Östermalms stadsdelsnämnd
 ÖST 2020/639-5 §9 den 24 september 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare
och firmatecknare vid Östermalm Stadsdelsnämnd.
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§ 10
Val till sociala delegationen
ÖST 2020/503

Beslut
1.
Östermalms stadsdelsnämnd uppdrar till följande personer att
besluta på nämndens vägnar i ärenden inom sociala delegationens
ansvarsområde:
Rudolf Sjöstrand (S) fortsätter som ledamot istället för Birgit
Marklund Bejier (S),
Vivianne Gunnarsson (MP) som ledamot istället för Henrik
Lundquist (M),
Stephanie Branzell (V) fortsätter som ledamot istället för
Jaime Barrios (V),
Emil Bustos (S) fortsätter som ersättare istället för Berit
Nyberg (S) och
Sanna Eliasson (S) som ersättare istället för Rudolf Sjöstrand
(S)
2.
Östermalms stadsdelsnämnd utser Rudolf Sjöstrand (S) till
sociala delegationens vice ordförande.
3.
Beslutet gäller för tidsperioden 24 september 2020 till och
med den 31 december 2020.
4.
Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
skollagen (SL) med flera lagar. Beslut i dessa ärenden handlar ofta
om myndighetsutövning mot enskilda och innehåller uppgifter som
är sekretessbelagda, vilket innebär att dessa ärenden måste
behandlas inom stängda dörrar.Det finns ett antal beslut i enskilda
ärenden som stadsdelsnämnden inte får delegera till vare sig utskott
eller tjänstemän enligt 6 kapitlet 38 § kommunallagen och 10
kapitlet 5 § socialtjänstlagen.
Nämnden har den 3 januari 2020 utsett fem representanter till
ledamöter och fyra representanter till ersättare i sociala delegationen
för år 2020. Nämnden har även uppdragit åt delegationens
ordförande, vice ordförande och ledamot att fatta ordförandebeslut
på nämndens vägnar enligt LVU och LVM.
Med anledning av juninämndens valärende om en tillfällig social
delegation, har detta ärende aktualiserats om att ta ställning till
sociala delegationens representanter för tidsperioden 24 september
2020 till och med 31 december 2020, i ärenden som omfattas av
sociala delegationens ansvarsområde, föreslås Rudolf Sjöstrand (S)
fortsätter som ledamot istället för Birgit Marklund Bejier (S),
Vivianne Gunnarsson (MP) som ledamot istället för Henrik
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Lundquist (M), Stephanie Branzell (V) fortsätter som ledamot
istället för Jaime Barrios (V), Emil Bustos (S) fortsätter som
ersättare för Berit Nyberg (S) och Sanna Eliasson (S) som ersättare
istället för Rudolf Sjöstrand (S). Rudolf Sjöstrand (S) föreslås till
vice ordförande i sociala delegationen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Göran Ek (SD) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt följande
Vi har tidigare framfört att Sociala delegationens ledamöter bör
utökas i takt med att antalet partier i stadsdelsnämnden blivit fler.
Övriga partier har inte tagit till sig av detta, utan har valt att stänga
Sverigedemokraterna ute. Det finns en skyldighet gentemot väljarna
att tillgodose valresultatet, därför bör ledamöterna i Sociala
delegationen utökas. Vi anser dock att partier ska få göra
fyllnadsval av sina befintliga platser och vi kommer därför inte att
framföra något yrkande.

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/503-2.2 Val till sociala delegationen under del av
höst och vinter 2020
 ÖST 2020/503-2.1 § 10 Val till sociala delegationen
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§ 11
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024
ÖST 2020/579

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd har ombetts yttra sig gällande
Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Förvaltningen är i
sitt svar positiv till riktlinjernas ambition att ge en samlad bild av
utmaningar och förutsättningar för en hållbar bostadsförsörjning.
Vidare menar förvaltningen att riktlinjerna beskriver
bostadssituationen för särskilt prioriterade målgrupperna väl och att
föreslagna åtgärder är adekvata.

Beslutsgång
Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Särskilda uttalanden
Jaime Barrios (V) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Bostadsförsörjningen är numera en av Stockholms stads mest
prioriterade frågor. De föreslagna riktlinjerna har stora förtjänster,
och det handlar främst om kartläggningsdelen med genomarbetade
prognoser för demografisk utveckling, bostadsbehov och utbud,
men åtgärdsdelen brister stort då förslagen mest handlar om
utredningar och allmänna förhoppningar. När nu staden växer och
bostadsbyggandet är i full gång, så är det viktigt att målmedvetande
och effektivt byggs bort bostadssegregationen. Även om beslut om
åtgärder ska tas i budget hade vi väntat oss skarpare förslag då
staden är mitt uppe i en akut bostadsbrist.
Inom äldre bostadsområden kan man göra påbyggnader,
tillbyggnader och ombyggnader, för att skapa nya lägenheter.
Domineras befolkningen av brist på etnisk månfald så måste man
sträva efter att olika grupper flyttar in, så att stadsdelen får en
blandad befolkning. Inom nya områden måste en mångfald av olika
boendeformer byggas:, främst hyreslägenheter och även
kollektivhus samt andra alternativa boenden, ungdomsboenden,
seniorlägenheter, äldreboenden och bostadsrätter.
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Önskvärt är också om vi kommer bort från utpräglade
kategoriboenden, att vi i stället kan blanda studenter med vanliga
ungdomar, äldre med yngre osv.
En stor procent av Stockholms invånare har inte råd att eller
möjlighet att köpa en bostadsrätt.
De har inte heller råd att hyra en nybyggd hyreslägenhet i dagsläget.
Symptomatiskt för majoritetens motsägelsefulla politik är också
ombildningarna där över 2000 hyresrätter med överkomliga hyror
riskerar att dras undan från hyresmarknaden. Ombildningarna kan
också medföra att upp till 311 fyror eller större lägenheter
omvandlas till bostadsrätter samtidigt som de föreslagna riktlinjerna
beskriver att stora bostäder i det befintliga beståndet i större
utsträckning behöver komma ofrivilligt trångbodda till del.

Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP), Caroline Blomberg (C) lämnat särskilt
uttalande enligt följande
Vi delar förvaltningens bild av att Riktlinjer för Bostadsförsörjning
2021-2024 på ett adekvat sätt beskriver problembilden som finns på
bostadsmarknaden i Stockholms län.
Riktlinjerna beskriver på ett tydligt sätt hur fokus ska riktas mot
prioriterade målgrupper som står långt från bostadsmarknaden. För
att detta ska vara möjligt är det dock viktigt att bostadsbyggandet
och markanvisningar för kommande bostadsprojekt fortskrider i
enlighet med de mål som satts upp för perioden. I riktlinjerna
definieras bland annat att “Markanvisningarna ska för åren 20202022 uppgå till 10 000 lägenheter per år, varav minst hälften ska
vara hyresrätter.“
I rapporten framgår att den prioriterade gruppen 65+ har stora
svårigheter att hitta boenden som passar äldre. Moderna bostäder
som seniorer har råd att efterfråga bör planeras i alla stadsdelar och
ett brett utbud av olika boendelösningar behöver kunna erbjudas
eftersom många äldre inte vill flytta ifrån sin stadsdel.
Med anledning av detta vore det bra om det framgick på vilket sätt
man tänker sig att målen ska uppnås och vilken strategi som finns
för att på kort sikt säkerställa att riktlinjerna efterföljs. Riktlinjerna
skulle med fördel kunna kompletteras med en redogörelse för detta.

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/579-3 Svar på remiss av Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2021-2024
 ÖST 2020/579-4 Bilaga 1. Följebrev Remissbrev Riktlinjer
för bostadsförsörjning 2021-2024
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ÖST 2020/579-5 Bilaga 2. Stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande_ KS 2020_791
ÖST 2020/579-6 Bilaga 3. Remitterade Riktlinjer för
bostadsförsörjning
ÖST 2020/579-7 Bilaga 4. Funktionshinderrådets svar på
remiss Riktlinjer för bostadsförsörjning
ÖST 2020/579-8 Bilaga 5. Pensionärsrådets svar på remiss
Riktlinjer för bostadsförsörjning
ÖST 2020/579-9.1 § 11 2020-09-24 Östermalms
stadsdelsnämnd

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 8/2020
Sida 23 (60)
2020-09-24

§ 12
Motion om att utvärdera det brottspreventiva arbetet som
Stockholms stad bedrivit.
ÖST 2020/492

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd har fått en motion om att genomföra en
utvärdering av det brottspreventiva arbete som hittills bedrivits för
svar till kommunstyrelsen. Motionären föreslår en utvärdering av
det brottspreventiva arbetet som hittills bedrivits för att se vilka
lösningar som varit effektiva och vilka som inte varit det.
Förvaltningen delar uppfattningen att det brottspreventiva arbetet är
viktigt och behöver följas upp. Det är oerhört viktigt att ta till vara
de resultat som de befintliga utvärderingarna visar och utifrån detta
utveckla det förebyggande arbetet i syfte att bli ännu mer
kostnadseffektiva och ändamålsenliga.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/492-2 Svar på remiss av motion om att utvärdera
det brottspreventiva arbetet som Stockholm stad bedrivit
 ÖST 2020/492-3 Bilaga Svar på remiss av motion om att
utvärdera det brottspreventiva arbetet som Stockholms stad
bedrivit
 ÖST 2020/492-1.1 Bilaga: Motion om att utvärdera det
brottspreventiva arbetet som Stockholms stad bedrivit
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§ 13
Remiss av handlingsplan för biologisk mångfald i
Stockholms stad
ÖST 2020/569

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Stockholm har en rik och varierad naturmiljö som uppskattas av
stadens invånare. Den biologiska mångfalden är en av de
grundläggande förutsättningarna för att våra ekosystem ska kunna
leverera funktioner och nyttor som vi människor behöver och
använder. Kommunfullmäktige gav i budget för 2019 miljö- och
hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för stadens
arbete med biologisk mångfald, i samarbete med
samordningsgruppen för Grönare Stockholm. Behovet av en
fungerande biologisk mångfald beskrivs i Stockholms
Miljöprogram som antogs i maj 2020.
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden har tillsammans med andra
berörda kommunala förvaltningar och bolag ingått i en
referensgrupp under det att planen tagits fram. Miljöförvaltningen
har remitterat förslaget till handlingsplan för biologisk mångfald till
bland annat Östermalms stadsdelsnämnd för besvarande.
Förvaltningen är positiv till handlingsplanen och bedömer att den
har goda möjligheter att bidra till en stärkt biologisk mångfald i ett
växande Stockholm. Planen är heltäckande i sin utformning och den
tar även upp implementering, ansvarsfördelning och
kunskapsutveckling. Det är positivt att miljö-och
hälsoskyddsnämnden har ett övergripande ansvar planens
genomförande, samt att planen avses att vara ett levande dokument
som uppdateras vart fjärde år. Förvaltningen bedömer att
implementeringen av handlingsplanen kommer att kräva ökade
resurser för investeringar, drift och underhåll vilket också lyfts fram
i planen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Stockholm har under lång tid legat i framkant vad gäller
kunskapsutveckling och skydd av naturmiljöer viktiga för den
biologiska mångfalden. Stockholm arbetade med begreppet
grönstruktur redan i översiktsplanen 1999 och har under lång tid
byggt upp en stor kunskap kring stadens naturmiljöer. Under förra
mandatperioden togs nya riktlinjer för utvecklingen av park- och
naturmiljöer fram inklusive särskilda satsningar. I den senaste
översiktsplanen har vikten av den gröna strukturen fått en tydligare
plats både i kartmaterialet och i måltexterna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu tagit fram ett förslag till
handlingsplan för biologisk mångfald, som kommer att följas av
åtgärdsprogram för biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden
är en viktig och akut fråga. Biologisk mångfald är en av de
grundläggande förutsättningarna för att våra ekosystem ska kunna
leverera funktioner och nyttor som vi människor behöver och
använder och måste vara en integrerad del av hela Stockholm stads
och region Stockholms utvecklingsarbete.
Staden behöver en övergripande vägledning kring hur dessa ska
bevaras och utvecklas samtidigt som staden växer.
Handlingsplanen identifierar viktiga frågor att besvara inom stadens
exploateringsprocess. Men ska Stockholms mål om 140 000 nya
bostäder gå att genomföra behövs tydligare exempel på hur
avvägningar vid exploatering ska göras. Det saknas vägledning för
viktiga frågor så som vilka grönsamband och naturmiljöer som
behöver prioriteras och vilka som kan exploateras, i vilka lägen en
exploatering kan frigöra resurser som kan användas till
förstärkningsåtgärder, etc. Genom att i ett tidigt stadium ta hänsyn
till den biologiska mångfalden och identifiera hur befintliga
grönområden kan stärkas kan staden fortsatt växa och värna både
den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten.
Handlingsplanen ger vissa verktyg och pekar på viktiga
prioriteringar, men den skulle vara betjänt av att tydligare ge stöd i
avvägningar vid exploatering. Genom att i ett tidigt stadium ta
hänsyn till den biologiska mångfalden och identifiera hur befintliga
grönområden kan stärkas kan staden fortsatt växa och värna både
den sociala, ekonomiska och ekologiska
hållbarheten. Nationalstadsparken i vårt eget område har på sina
ställen sköra länkar och spridningsvägar som borde
stärkas. Handlingsplanen ger vissa verktyg och pekar på viktiga
prioriteringar, men den skulle vara betjänt av att tydligare ge stöd i
avvägningar vid exploatering.
Det som dock är ännu mer allvarligt är att handlingsplanen inte
kommer gå att genomföra med nuvarande förutsättningar.
Genomförandet ligger i första hand på stadsdelsnämnder som
ansvarar för skötseln av naturmarken, inklusive naturreservaten, och
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exploateringskontoret som ansvar för stadens investeringar vid
nybyggnation. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen kräver
resurser. Utan dessa resurser är handlingsplanen mest en intressant
sammanställning av kunskapsläget kring biologisk mångfald i
Stockholm.
Som en del av processen med att ta fram förslaget till handlingsplan
har en remissrunda genomförts. Remissinstansernas svar går att läsa
i ”redovisning av miljöförvaltningens förslag till handlingsplan för
biologisk mångfald”. Flera remissinstanser, särskilt
stadsdelsförvaltningarna, framhåller att stadens resurser för
naturvårdsskötsel redan idag är otillräckliga för att kunna
upprätthålla värdena i en fungerande blågrön infrastruktur.
Miljöförvaltningen skriver att: Resursbehovet är en grundläggande
fråga för handlingsplanens genomförande, vilket påpekats av en rad
remissinstanser. De behov som lyfts fram är framförallt resurser till
investeringar i fysiska åtgärder samt till kontinuerlig
naturvårdsskötsel.
Miljöförvaltningen skriver även: Ett utökat samordningsansvar för
miljöförvaltningen ryms inte inom nuvarande budgetram.
Samordningen kräver resurser i sig men det handlar också om
utökade insatser av generell karaktär, till exempel utökad
kommunikations- och utbildningsverksamhet samt utökad
nätverksverksamhet med till exempel föreningslivet. Att följa
utvecklingen över tid för de indikatorer som föreslås, liksom att
hålla de digitala verktygen aktuella och uppdaterade, är också
utökade insatser som behöver beaktas. Satsningar på att utveckla
och tillgängliggöra de mest centrala av verktygen kommer att
behövas.
Det saknas resurser både hos stadsdelarna och på
miljöförvaltningen. Även exploateringsnämnden framhåller att
handlingsplanens ambitioner inte ryms inom befintliga medel,
varken för förstärkningsåtgärder, drift eller miljöövervakning. Men
istället för ökade resurser har stora nedskärningar gjorts på grund av
förra årets skattesänkning. Det är inte direkt förvånande att de
borgerliga partierna prioriterar skattesänkningar före välfärden,
miljön och klimatet. Men det är mer förvånande att Miljöpartiet har
accepterat nedskärningar inom äldreomsorg, förskola och skola
genom att acceptera skattesänkningar och utförsäljningar. Vad man
har fått i utbyte är en förvisso välskriven handlingsplan, men vars
innehåll inte kommer att kunna genomföras på grund av minskade
resurser.
För den biologiska mångfalden gäller det nu att kunna gå från ord
till handling. Vi är positiva till handlingsplanen för biologisk
mångfald och vill se att den följs upp med mer medel för naturvård.
För att handlingsplanen i slutändan ska leda till förbättringar i
verkligheten måste även de som ska utföra arbetet få de resurser
som krävs.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/569-4 Svar på remiss av handlingsplan för
biologisk mångfald i Stockholms stad
 ÖST 2020/569-3 Bilaga handlingsplan för biologisk
mångfald i Stockholm
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§ 14
Remiss av Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser.
ÖST 2020/570

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd har ombetts lämna ett yttrande
gällande Stockholm stads strategi för arbetsmarknadsinsatser.
Strategin definierar stadens målsättningar, prioriteringar och
vägledande principer. Stadens övergripande mål är; hög
sysselsättning, lågt behov av försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet och god kompetensförsörjning för arbetsgivare.
Förvaltningen är i sitt svar positiv till att strategin betonar behovet
av samarbete, förtydligar ansvarsfördelningen och lyfter stadens roll
som arbetsgivare. Strategins fokus på insatser och aktiviteter
välkomnas också av förvaltningen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar
särskilt uttalande enligt
följande:
Det är oerhört allvarligt att arbetslösheten är så hög i Stockholm.
Arbetslösheten har generellt legat på historiskt låga nivåer under
många år men trenden bröts år 2019 då arbetslösheten började stiga.
Coronakrisen har lett till att arbetslösheten har ökat och de många
stockholmare som av olika anledningar stod utanför
arbetsmarknaden har fått det ännu svårare att ta sig in.
Vi ser redan nu att ungdomsarbetslösheten ökar markant. Staden
behöver sätta in flera insatser och agera snabbt för att möta den
ökande arbetslösheten.
Även på Östermalm finns det problem. Arbetslösheten är generellt
låg, men har ökat från cirka 1,5 procent av befolkningen 16–64 år
under slutet av 2017 till nära 4 procent under 2020. Detta måste
mötas med kraftfulla åtgärder.
Strategin lyfter på ett bra sätt hur staden arbetar för att fler ska
komma i arbete. Stadens prioriteringar, vägledande principer och
arbetsmarknadsinsatser är i grunden goda Det vi däremot saknar är
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målsättningar och riktning i strategin. Avsaknaden av detta gör att
dokumentet endast blir en katalog över stadens befintliga insatser.
Särskilt allvarligt är det att majoriteten inte har någon beredskap för
hur Stockholm ska möta den ökande arbetslösheten och de stigande
kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Detta tar sig uttryck i att inga
ytterligare insatser ännu beslutats för jobbpolitiken trots att
Stockholm är inne på tredje kvartalet med pandemin och dess
effekter på arbetsmarknaden.
90-dagarsgaranti för unga, komvuxgaranti, målsättning för
etablering av nyanlända, utvecklande av nya collegekoncept och
ökad målsättning för Stockholmsjobb är några exempel som hade
passat att lyfta in i strategin.
Berörda förvaltningar har redovisat uppdraget som de fick i stadens
budget 2019. Nu är det viktigt att borgerliga majoriteten visar
tydligare politisk vilja, utökar insatserna och investeringarna för att
behovet av ekonomiskt bistånd minskar och sysselsättningen ökar.
De som är i behov av samhällets stöd för att komma ut i arbete ska
få det oavsett om det handlar om utbildning eller
arbetsmarknadsinsatser. På så sätt kan Stockholm tas sig ur krisen
och inte lämna några invånare efter.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/570-2 Svar på remiss av Stockholm stads strategi
för arbetsmarknadsinsatser
 ÖST 2020/570-3 Bilaga 1 Följebrev Stockholms stads
strategi för arbetsmarknadsinsatser, KS 2020_904
 ÖST 2020/570-4 Bilaga 2 Stockholm stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser.
 ÖST 2020/570-6.3 § 14 2020-09-24 Östermalms
stadsdelsnämnd, Remiss av Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser
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§ 15
Remiss beträffande förslag till ny avfallsplan för
Stockholms kommun 2021-2024
ÖST 2020/563

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till Avfallsnämnden som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Avfallsnämnden har utarbetat ett förslag till ny avfallsplan för
Stockholm. Planen är i stort en revidering av nuvarande plan. Tre av
de fyra huvudmålen är kvar men något omarbetade. Ett nytt
huvudmål om minskad nedskräpning har tillkommit. Huvudmålet
om farligt avfall har tagits bort och ingår nu istället i övriga mål.
Förvaltningen är positiv till förslaget och anser att det är en bra och
framåtsträvande plan med skärpta krav på cirkulär ekonomi,
matavfallsinsamling, minskad resursanvändning med mera. Planens
koppling till stadens miljöprogram och klimathandlingsplan gör det
enklare att arbeta in delmål och åtgärder i nämndens
verksamhetsplan och att göra uppföljning i verksamhetsberättelsen.
Varje huvudmål har ett antal delmål som i sin tur har ett flertal
åtgärder. Nämnden är berörd av knappt trettio åtgärder. Samtliga
åtgärder som nämnden föreslås ta ansvar för bedöms vara
genomförbara och flera av åtgärderna arbetar förvaltningen redan
med.

Yrkande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) yrkar att delvis godkänna
förvaltningens svar på remissen och därutöver anföra följande:
Avfallsplanen är viktig för stadens miljöarbete. Den påverkar
planeringen av nya områden, prövningen av bygglov, tillsynen över
miljöfarlig verksamhet samt stockholmarnas hantering av sitt avfall.
Förslaget till avfallsplan för Stockholm innehåller många bra mål,
delmål och åtgärdsförslag. Några saker saknas dock.
Bygg- och anläggningsavfall
I förslaget till avfallsplan står klart och tydligt att den enskilt största
volymen avfall som hanteras i kommunen är bygg- och
anläggningsavfall, och då framförallt schaktmassor. Genom att
stödja och möjliggöra en effektiv logistik för massor och
återanvändning av massor kan betydande mängder transporter
undvikas och uttag av jungfruligt material minska.
När socialdemokraterna skrev en motion om förbättrad
masshantering svarade i princip samtliga remissinstanser att de höll
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med om att förbättrad masshantering är av yttersta vikt för att uppnå
ett hållbart byggande, att det behövs bredare och bättre samordning
av frågorna och att en strategi behöver upprättas. Det behövs en
stadsövergripande masshanteringsstrategi som antas av
kommunfullmäktige. Staden bör också inrätta en samordnande
funktion som inte bara leder stadens arbete utan även bjuder in
kommuner och kommersiella aktörer till ett regionalt samarbete.
Rivningsavfall
En stor del av den rivning och sanering som görs i Sverige utförs i
Stockholmsregionen. Under två veckor i augusti låg det projekt för
ca 500 miljoner kronor ute på marknaden för förfrågan. Det är
oerhört viktigt att dessa rivningar sker på ett korrekt sätt så att
miljöfarligt avfall inte hamnar i naturen. Idag finns dock oseriösa
aktörer som vinner upphandlingar eftersom de dumpar priserna
genom att inte hantera och redovisa avfallet på rätt sätt.
Staden måste förbättra sin kontroll över miljöfarligt avfall.
Miljöförvaltningen gör endast ett fåtal tillsynsbesök vid rivningar,
cirka 10 per år, och har hittills i år inte stött på någon alarmerande
brist i hanteringen. Samtidigt vet vi att det finns stora brister hos
oseriösa aktörer, i september 2020 anhölls ägarna till ett av de
största återvinningsföretagen för grovt miljöbrott. Tillsynsarbetet är
viktigt och behöver utökas.
Förebyggande av avfall och cirkulär ekonomi
Det är bra att det står att miljöhänsynskrav ska vidareutvecklas i
stadens program för upphandling och inköp och att inriktningen mot
cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande ska stärkas. När
miljöprogrammet kom blev det tydligt att ambitionerna inte
speglades i inköpsprogrammet. Det är diffust vilka klimat- och
miljökrav som staden ska ställa i sina upphandlingar, istället för
skarpa krav finns bara korshänvisningar och otydlighet. Staden
upphandlar för cirka 40 miljarder kronor årligen och en stor del av
stadens klimatutsläpp avgörs av upphandlingskraven. Vi är mycket
kritiska till att inga skarpa krav ställs på upphandlingar. Målet
måste vara att nå ett krav på nollutsläpp eller klimatneutralitet i alla
upphandlingar, men till dess ska alla relevanta upphandlingar
innehålla krav på minskade utsläpp.
Plast och plastavfall
I förslaget till avfallsplan står att ökad materialåtervinning av plast
är bättre för miljön än energiåtervinning (förbränning i
kraftvärmeverk). Utsortering av plast i Högdalens
sorteringsanläggning kommer att medföra en stor klimatnytta
eftersom minskad förbränning av plast innebär minskad tillverkning
av plast från primärt material. Det finns två viktiga åtgärder för att
minska förbränningen av plast som bör framgå av avfallsplanen:
utvecklad avfallsstatistik samt förändring av skatten på
avfallsförbränning.
Många initiativ har tagits för att minska plasten i Stockholm, men
stora delar av det avfall som förbränns i Högdalen kommer från
andra kommuner i Stockholmsregionen. Det innebär att
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avfallshanteringen även i andra kommuner ger upphov till
koldioxidutsläpp i Stockholm. Konsekvensen av detta är både att
andra kommuner kan ”exportera” sina koldioxidutsläpp till
Stockholm, men också att det saknas incitament för andra
kommuner att minska plasten i sitt avfall.
Utsorteringen av plast och andra fossila material i avfallet måste
göras uppströms (tidigare i avfallsflödet, innan det kommer till
förbränningsanläggningen). För att skapa incitament för samtliga
kommuner i Stockholmsregionen att minska plasten i avfallet och
på så sätt minska koldioxidutsläppen borde kommunerna
regelbundet redovisa statistik för det avfall som levereras till
förbränning. Stockholms stad bör därför verka för att samtliga
kommuner i regionen redovisar hur många ton avfall som
uppkommit i kommunen samt vilken mängd utsläpp som avfallet
innebär.
Insamling av förpackningar och tidningar/returpapper
Idag upplever många stockholmare att återvinningsstationer är
nedskräpade, otrygga och otillgängliga. Även om
återvinningsstationerna inte drivs av staden utan av företag inom
återvinningsbranschen måste staden ta ansvar för stadsmiljön. Det
är inte acceptabelt att återvinningsstationerna missköts och
försämrar närmiljön. Staden måste därför samla branschen och
andra relevanta aktörer för att förbättra situationen och
tillgängligheten. Detta måste framgå av avfallsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förvaltninges förslag till beslut mot yrkandet
från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och fann att nämnden beslutat
i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation
Birgit Marklund Beijer m.fl (S) reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/563-3 Svar på remiss Avfallsplan för Stockholm
2021-2024
 ÖST 2020/563-4 Bilaga Sammanställning av alla åtgärder
och ansvariga
 ÖST 2020/563-5.1 § 15 Remiss beträffande förslag till ny
avfallsplan för Stockholms kommun 2021-2024
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§ 16
Remiss av motion om konstutställning på elskåp
ÖST 2020/419

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Motionären anser att Stockholms stads kulturnämnd borde initiera
och ansvara för en konstutställning på elskåp runt om i staden.
Elskåpen misspryds ofta av klotter enligt motionären och forskning
visar att om stadsmiljön är inbjudande och trivsam så ökar
tryggheten och skadegörelsen minskar.
Förvaltningen håller med om att det förekommer mycket klotter på
elskåpen i stadsmiljön och att det kan göra att platsen upplevs som
ovårdad, vilket i sin tur kan bidra till upplevd otrygghet.
Förvaltningen är därför positiv till att en konstutställning på elskåp
genomförs i Stockholms. Ett sådant arrangemang kan både bidra till
en mer trivsam och tryggare stadsmiljö samt ta vara på det
engagemang som finns hos invånarna för att göra staden ännu
vackrare.

Yrkande
Jaime Barrios (V) m. fl. yrkar att nämnden tillstyrker i sin helhet
motionen om konstutställning på El-skåp och vill därutöver anföra
Det glädjer oss att förvaltningen ser possitivt på motionen
beträffande konstutsällningen på elskåp. Vi instämer med att det
skulle bidra till en mer trivsam och tryggare stadsmiljö. Forskning
visar att om stadsmiljön är inbjudande och trivsam så ökar
tryggheten och skadegörelse minskar. Därför föreslår vi att
Stockholms stads Kulturnämnd får i uppdrag att utreda hur ett
sådant arrangeman skulle kunna genomföras.

Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandet från Jamie Barrios m.fl. (V) mot
förvaltningens förslag och fann att nämnden ställde sig bakom
förvaltningens förslag.

Reservation
Jaime Barrios m.fl. (V) reserverar sig mot förslaget.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/419-4 Svar på remiss av motion om
konstutställning på Elskåp
 ÖST 2020/419-3 Bilaga motion om konstutställning på
elskåp
 ÖST 2020/419-6.2 § 16 Protokollsutdrag Remiss av motion
om konstutställning på elskåp
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§ 17
Remiss av LSS-utredningen
ÖST 2020/642

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen med följande ändring
"kommunen ska betala ut habiliteringsersättning för deltagande i
daglig verksamhet i stället för får betala ut ersättning"
Sammanfattning av ärendet
Kostnaderna för assistansersättning och LSS-insatser har ökat under
flertalet år. Regeringen beslutade därför 2016 att se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Utredningen föreslår en ny
lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
och den ska som tidigare förkortas LSS. Lagen ska fortsättningsvis
gälla för dem med de mest omfattande funktionsnedsättningarna
och endast de med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen,
eller med behov av särskilt kvalificerat stöd.
Flera insatser föreslås vara kvar från tidigare lagstiftning, ibland
med vissa förändringar. Utredningen föreslår också tre nya LSSinsatser: personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn
samt förebyggande pedagogiskt stöd. Förvaltningen ser positivt på
förslaget i sin helhet. Föreslagna nya insatser och utveckling av
befintliga insatser speglar väl de behov och önskemål som
förvaltningen genom åren fått från brukare, anhöriga samt
organisationer.
Förvaltningen tycker ett statligt ansvar är lämpligt eftersom ett det
ger bättre förutsättningar för en likriktig och därmed mer rätts-säker
myndighetsutövning, oavsett var den enskilde är skriven.
Utredningen har en omfattande redovisning av insatsen daglig
verksamhet och de utmaningar som framkommit sedan lagens
tillkomst. Förvaltningen ser behov av en utveckling av daglig
verksamhet för att möta de mycket skiftande förmågor, behov och
önskemål som finns hos dem som får insatsen.

Yrkande
Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg (C) yrkar att
förvaltningens förslag till svar på remissen godkänns med ändringen
att kommunen ska betala ut habiliteringsersättning för deltagande i
daglig verksamhet i stället för får betala ut ersättning och anför
därutöver:
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Funktionshindrade har laglig rätt till daglig verksamhet som
tillhandahålls av kommunerna. För alla handlar det om stimulans,
utveckling och fasta rutiner. För många är det förberedelse för att
komma in på arbetsmarknaden. För deltagande i daglig verksamhet
utgår habiliteringsersättning som kommunerna fastställer.
Sedan 2018 utgår ett statsbidrag om 350 miljoner kronor för att
kommunerna skulle införa, behålla eller höja nivån på
habiliteringsersättningen. Den nya majoriteten I Stockholm tog
detta på allvar och ansökte om statsbidraget efter valet 2018 vilket
innebar en höjning av ersättningen från 8 kronor till 13 kronor.
Nu är den nya LSS-utredningen på remiss. Utredningen är
omfattande och i många delar svår att överblicka. Östermalms
förvaltning föreslår ett bra och väl avvägt remissvar. På en punkt
vill vi föreslå en mindre justering i svaret.
Vi vill att skrivningen angående habiliteringsersättning i daglig
verksamhet tydligt ska säga att kommunerna ska betala ut
ersättningen i stället för får betala ut ersättningen. Detta är också
något som Östermalms råd för funktionshinderfrågor har framfört.

Beslutsgång
Ordföranden ställde förvaltningens förslag mot yrkandet från
Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg (C) och fann att
nämnden beslutat i enlighet med yrkandet.

Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
LSS-utredningen är omfattande och heltäckande vilket innebär att
olika områden som rör livets olika skeenden fångas upp. Vi anser
att alla oavsett funktionsförmåga ska ha rätt till integritet,
självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i
samhällets gemenskap. Vi välkomnar alla förslag som syftar till att
identifiera och avlägsna hinder som motverkar att alla får jämlika
levnadsvillkor.
Utgångspunkten för en ny lagstiftning måste vara att de insatser och
det stöd som ges ska anpassas individuellt efter den enskildes behov
och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.
Samtidigt som den enskildes rättigheter ska stärkas behöver
arbetsvillkoren och arbetsmiljön stärkas för alla som arbetar med att
ge stöd och service. Vi finner att utredningen har på ett bra sätt
tillgodosett detta bland annat genom att man föreslår att krav ska
ställas på assistansanordnare att följa villkoren i centrala
kollektivavtal.
Regeringen tillsatt 2018 en utredning med syfte att göra en översyn
av yrket personlig assistent. Utredningen Översyn av yrket
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personlig assistent (SOU 2020:01) är klar och har identifierat ett
antal områden som behövs för att säkerställa goda
arbetsförhållanden för personliga assistenter och samtidigt trygga
assistansanvändarnas självbestämmande. Det handlar om att ge
tryggare anställningsvillkor, utveckla arbetsmiljöarbetet och minska
osäkerheten om arbetsuppgifter. Vi finner att förslagen
harmoniserar väl med LSS-utredningens intentioner om trygghet,
kvalitet och likvärdighet i insatserna.
Kommunerna, regionerna och staten behöver vässa till sina arbeten
för att målsättningarna i funktionshinderpolitiken ska uppnås. De
brister som idag råder behöver mötas och lösas. Några av bristerna
kan med enkla med fixas och skulle leda till att fler steg tas närmare
målen.
Rätten till arbete är grundläggande. Samhället ska göra sitt yttersta
för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i
arbetslivet. Därför är det alarmerande att utredningen skriver att:
”… flera studier pekar på att personer som gått i särskola stängs ute
från arbetsmarknaden, och när de med automatik får plats i daglig
verksamhet så blir de inte prioriterade av Arbetsförmedlingen.”
Arbetsförmedlingen måste börja prioritera personer med
funktionsnedsättning och säkerställa att varje enskilds kompetenser
tas tillvara. Till sitt förfogande har Arbetsförmedlingen flera
åtgärder att sätta in för att stötta fler ut i arbete och sysselsättning.
Varje individ måste ha rätt till en kartläggning med tydliga
målsättningar.
Vi delar de synpunkter som kommunstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor framför kring vikten av att insatser som
beviljas enligt LSS till personer med omfattande
funktionsnedsättningar måste ta hänsyn till att varje individ är unik.
Det innebär att det måste finnas utrymme för tolkningar och
tillämpningar som kan anpassas till den enskildes faktiska behov.
Stockholm har under många år haft ett stort underskott av bostäder
med särskild service enligt LSS och SoL. Bristen på lämpliga
boenden gör att staden tvingas köpa platser utanför stadens
verksamheter, något som både är negativt för stockholmare som
behöver lämna orten där de växt upp och för stadens ekonomi.
Ansvaret för att få fram bostäder ligger på kommunerna och här har
Stockholm ett ansvar ta. Fler åtgärder behöver sättas för att öka
tillgången till bostäder. Därför har vi socialdemokrater föreslagit att
staden inför en stadsövergripande beställarfunktion för på ett bättre
sätt planera och möta behoven av boenden. Staten bör överväga att
sätta in flera sanktioner gentemot de kommuner som inte lever upp
till sina åtaganden.
Slutligen framgår det att om utredningens förslag skulle realiseras
kommer kommunernas kostnader att öka markant. Det är av stor
vikt att staten kompenserar kommunen för alla kostnader eftersom
det är en kostnadsförskjutning som sker.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/642-3 Svar på remiss om LSS-utredningen
 ÖST 2020/642-4 Bilaga 1 Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen SOU 2018
 ÖST 2020/642-5 Bilaga 2 Sammanställning av rådens
inkomna synpunkter gällande assistansutredningen
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§ 18
Uppföljning av utförare av korttidstillsyn enligt lagen om
stöd och service, LSS
ÖST 2020/477

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar till stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionens granskning av uppföljningen av utförare av
korttidstillsyn enligt LSS, visade att stadsdelsnämnderna i huvudsak
har en systematisk uppföljning av insatsen. De brister som fanns
gällde dokumentationen av beställningar och genomförandeplaner
samt uppföljning av beviljade insatser. Stadsdelsnämnden
rekommenderas därför att säkerställa att beställningar och
genomförandeplaner tydligt beskriver beviljad insats så att dess
kvalitet kan följas upp.
Förvaltningen skriver i sitt svar att man välkomnar granskningen
och rapportens rekommendation. I svaret beskrivs arbetet med att
kvalitetssäkra beställningar och genomförandeplaner genom bland
annat kollegial granskning, checklistor och metodmöten. Arbetet
görs i syfte att utveckla uppföljningen avseende kvaliteten på de
insatser som beviljas.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/477-2 Svar på stadsrevisorernas uppföljning av
utförare av korttidstillsyn LSS
 ÖST 2020/477-1.1 Bilaga till uppföljning av utförare av
korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service, LSS.
 ÖST 2020/477-3.1 § 18 Uppföljning av utförare av
korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service, LSS
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§ 19
Promemoria om kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper
ÖST 2020/587

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
I Miljödepartementets promemoria föreslås att producentansvaret
för returpapper ska upphävas. Kommunerna ska från den 1 januari
2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser
för att samla in utsorterat returpapper. Målet ska vara att minst 90
viktprocent av det returpapper som produceras ska
materialåtervinnas.
Utifrån av som framgår i promemorian ser förvaltningen positivt på
förslaget att producentansvaret för returpapper upphävs, då det är
viktigt ur miljösynpunkt att returpapper fortsatt materialåtervinns i
så stor utsträckning som möjligt. De återvinningsstationer som finns
i stadsmiljön på Östermalm finns på gatumark och därför har inte
stadsdelsförvaltningen någon rådighet över dessa.

Yrkande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) yrkar delvis bifall
till förvaltningens förslag till beslut och anför därutöver följande:
Principen om att förorenaren betalar innebär att det är den som
orsakar skador i miljön som ska betala för de kostnader som
uppkommer i samband med skadan. Principen är central inom EUrätten och i svensk miljölagstiftning. För att säkerställa att principen
upprätthålls kan staten införa skatter, avgifter eller pant.
Miljödepartementets förslag bygger på att tidningsbranschen är i
ekonomisk kris och därför inte har råd att stå för kostnaderna för
insamling och/eller återvinning av tidningsavfallet. Vi menar att
denna grundproblematik, tidningsbranschens kris, måste hanteras på
annat sätt än att frångå den fundamentala principen att producenten
står för kostnaden för det avfall som producenten genererar. Att
avskaffa producentansvaret för returpapper och istället lägga
ansvaret och kostnaden på kommunerna innebär en rad negativa
konsekvenser, inte bara för miljön och klimatet utan också för
staden och stockholmarna.
Returpappret består av mer än tidningar. Det är osäkert hur stor
andel av returpappret som är tidningar och direktreklam. Enligt
Avfall Sveriges plockanalyser består mer än hälften av returpappret
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av direktreklam. Det är uppenbart att även direktreklamen kommer
att gynnas starkt av förslaget.
En annan bransch som kommer att gynnas av förslaget är
pappersindustrin. Deras incitament att öka materialåtervinningen
kommer helt försvinna om de ursprungliga materialen är billigare
och enklare att hantera. Så länge det finns producentansvar kommer
också producenterna att ha incitament att återbruka återvunnet
papper i sin produktion. Det är i producentledet som valet att
utveckla produkten kan göras, den makten har inte konsumenten.
Det är därför inte rimligt att betrakta konsumenter, istället för
producenter, som förorenare och avfallsproducenter.
Returpapper har haft ett positivt marknadsvärde och intäkterna från
försäljning av returpapperet har de senaste tio åren kunnat
finansiera insamlingen. Materialets värde kommer dock inte att
kunna finansiera kostnaden för insamlingen framöver. För att
undvika en situation där rättsliga åtgärder behöver tas för att
branschen faktiskt måste ta kostnaden för det avfall de sätter på
marknaden väljer alltså miljödepartementet att föreslå att
kommunerna ska ta över ansvaret i samma stund som det blir
olönsamt.
Miljödepartementet bedömer att förslaget kommer att leda till ett
underskott i Sveriges kommuner på ca 200-700 miljoner kronor per
år. Dessa ökade driftkostnader kommer att behöva täckas med ökad
avfallstaxa. Kommunerna kommer även att behöva investera ca 3-4
miljarder kronor i infrastruktur för att ta över ansvaret. Det kommer
att bli dyrt för kommunerna att ställa om, och det är invånarna som
får betala.
Eftersom det inte går att spåra vem som slängt hur mycket
tidningspapper eller direktreklam kommer kostnaden att fördelas
jämnt över kommunens invånare. En kommunal renhållningsavgift
kan av praktiska skäl inte differentieras så att varje
avfallsinnehavare betalar för exakt den mängd avfall som
innehavaren genererar. Även de hushåll som inte konsumerar några
tidningar eller någon direktreklam alls kommer därför behöva vara
med och betala insamlingen.
Vi menar att vägen framåt måste vara att ge tidningsbranschen
stöttning för att klara sig igenom krisen och samtidigt ordentligt
utreda en långsiktig lösning för tidningsbranschens framtid och en
långsiktig lösning för insamlingen och återvinningen av de
fraktioner som idag omfattas av producentansvaret. Istället för att
avskaffa producentansvaret för returpapper så kanske fler ska
omfattas av det, så som pocketböcker och kontorspapper? Istället
för att ge kommunerna allt ansvar för returpapper så kanske
kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för samtliga fraktioner
samtidigt som producenterna har kavar ansvaret för
materialåtervinningen?
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Beslutsgång
Ordföranden ställde förvaltninges förslag till beslut mot yrkandet
från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och fann att nämnden beslutat
i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation
Birgit Marklund Beijer m.fl (S) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt uttalande
Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP), Caroline Blomberg (C) lämnar följande
särskilda uttalande:
I promemorian föreslås att producentansvaret för returpapper ska
upphävas. Den som har returpapper ska även i fortsättningen sortera
ut det från annat avfall. Kommunerna ska från den 1 januari 2022
tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för
att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska också se till att
det returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervinning
främjas. Målet ska vara att minst 90 viktprocent av det returpapper
som produceras ska materialåtervinnas. I denna promemoria och i
avfallsförordningen (2020:614) avses med returpapper detsamma
som tidigare avsetts i returpappersförordningen (2018:1463), det
vill säga avfall som utgörs av tidningar och tidningspapper. I
promemorian förslås att med tidningspapper även i fortsättningen
ska avses papper som tidningar trycks på. Med tidningar ska avses
tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande
produkter av papper. Det föreslås även att kommunen ska få
meddela föreskrifter om att avfall som är lämpligt att
materialåtervinna med returpapper ska sorteras ut från annat avfall
och lämnas till insamlingssystemet för returpapper. Förslagen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2022
Miljödepartementets PM har inte föregåtts av någon utredning.
Däremot fanns tidigare en utredning som utmynnade i en förordning
2018:146 om höjd servicegrad för FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) genom bl.a. fastighetsnära behållare som
skulle börja gälla 2021.
Genomförandet har fastnat genom att Naturvårdsverket inte har
godkänt FTI:s eller TMR:s ansökningar om att driva
insamlingssystem för förpackningsavfall och någon ansökan om
returpapper har inte inkommit. Istället åläggs nu kommunerna,
enligt förslaget, att ansvara för insamlingen av tidningspapper, men
utan någon ersättning, varken för att bygga upp insamlingssystem
eller för hanteringen.
Promemorian redovisar inte remissvaren särskilt utan väver ihop
svaren i kapitel 9 om effekter. Detta medför att det blir otydligt
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vilka effekterna blir för kommunerna och hushållen. Sveriges
kommuner och regioner och Avfall Sverige har lämnat ett
gemensamt remissvar där de avstyrker förslaget främst för att det är
för kort tid till 1 januari 2022 att hinna anordna insamling och nya
kontrakt samt att PM:et innehåller många oklarheter. De förordar en
samlad lösning för insamlingen från hushållen i stället för olika
delbeslut om returpapper, matavfall och förpackningar.
Det är oklart hur förslaget kommer att påverka renhållningstaxan
både för hushåll och verksamheter. Eftersom insamlingen idag
bekostas av pappersindustrin och kostnaden läggs på produkten är
det oklart om priset på produkterna skulle sänkas vid en kommunal
hantering. Om inte, kommer konsumenten genom höjd avfallstaxa
att betala dubbelt. Den i PM:et uppskattade kostnaden till 100 kr per
år och hushåll saknar kalkylunderlag. Stockholm Vatten och Avfalls
beräkningar visar på betydligt högre belopp. Det är också oklart vad
som händer med den fastighetsnära insamling som redan anordnats
av många fastighetsägare genom separata avtal med FTI. Då deras
ansvar skulle upphöra kan ansvaret övervältras direkt på kommunen
och medföra att hushållen får lång väg att gå med tunga
tidningskassar, eller än värre att det inte sorteras ut och slängs i
hushållsavfallet. Detta kan i så fall komma att innebära ytterligare
ökad avfallstaxa då det skulle höja kommunens kostnad för
förbränningsskatten.
Resonemanget om cirkulär ekonomi brister genom att det inte
framgår att både volymmål för nuvarande fraktioner och en
inriktning mot fler, mer preciserade fraktioner, behöver införas och
målsättas. I detta sammanhang borde det frivilliga åtagande för
kontorspapper ha analyserats. Returpapper är inte bara
tidningsbranschens tidningar och reklamblad. Cirkulär ekonomi
innebär att ett allt större fokus måste sättas på såväl återbruk som
återvinning och hushållens medverkan i processerna. För att få den
medverkan kan inte taxor höjas med försämrad servicegrad och ett
avskaffande av producentansvaret som varit en väl fungerande
princip – den att förorenaren betalar.
I Östermalms stadsdel försvann tre återvinningsstationer för ca tre
år sedan, Värtavägen, Sandhamnsgatan och i närheten av
Danderydsplan. Det betyder sänkt servicegrad, vilket är
oacceptabelt om kommuninnevånarnas engagemang ska hållas
uppe. Det behövs ett aktivt arbete från både förvaltning och nämnd
för att öka möjligheten och villigheten för människor att lämna
återvinningsbart material.

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/587-2 Svar på remiss om kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning
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ÖST 2020/587-1.2 Miljödepartementets promemoria om
Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av
returpapper
ÖST 2020/587-5.2 § 19 2020-09-24 Östermalms
stadsdelsnämnd, Promemoria om kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av av returpapper.
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§ 20
Remiss om serveringstillstånd till Norden Sushi R52 AB,
restaurang Sushi Rebellion
ÖST 2020/603

Beslut
1. Norden Sushi R52 AB bör utifrån en social bedömning beviljas
ett stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera
spritdryck, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, i restaurang
samt uteservering, måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 23:00
enligt ansökan för restaurangverksamheten Sushi Rebellion på
Sandhamnsgatan 1 A.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Norden Sushi R52 AB med serveringsstället Sushi Rebellion på
Sandhamnsgatan 1 A ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i restaurang samt uteservering,
måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 23:00. Alkoholdryckerna
avser spritdryck, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Stadsdelsförvaltningen finner inte att ett serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/603-2 Svar på remiss avseende serveringstillstånd
till Norden Sushi R52 AB, restaurang Sushi Rebellion
 ÖST 2020/603-3 § 20 2020-09-24 Östermalms
stadsdelsnämnd, Remiss om serveringstillstånd till Norden
Sushi R52 AB, restaurang Sushi Rebellion.
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§ 21
Remiss om serveringstillstånd till Skorprice Invest AB,
restaurang Café Creme
ÖST 2020/660

Beslut
1. Skorprice Invest AB bör utifrån en social bedömning beviljas ett
stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera
spritdryck, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, i restaurang,
måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 01:00 och i uteservering,
måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 23:00 enligt ansökan för
restaurangverksamheten Café Creme på Nybrogatan 16.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Skorprice Invest AB med serveringsstället Café Creme på
Nybrogatan 16 ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten, i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
01:00 och till allmänheten, i uteservering, måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 23:00. Alkoholdryckerna avser spritdryck, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Stadsdelsförvaltningen finner inte att ett serveringstillstånd enligt
ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning
och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/660-2 Svar på remiss om serveringstillstånd till
Skorprice Invest AB, restaurang Café Creme
 ÖST 2020/660-4.1 § 21 Remiss om serveringstillstånd till
Skorprice Invest AB, restaurang Café Creme
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§ 22
Anmälan av promemoria med förteckning av inkomna
brev, skrivelser med mera år 2020
ÖST 2020/56

Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen redovisar inkomna brev, skrivelser med
mera.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/56-36 Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera år 2020
 ÖST 2020/56-47 §22 den 24 september 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera år 2020
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§ 23
Minnesanteckningar från Östermalms
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor år 2020
ÖST 2020/34

Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnds pensionärsråd hade ett distansmöte
per telefon via Sype med anledning av Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att minska smittspridning av coronaviruset
och covid -19.
Rådets möte redovisas i det aktuella ärendet samt nedan:
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/34-17 Minnesanteckningar från Östermalms
stadsdelsnämnds pensionärsråds möte från den 24 augusti
2020.
 ÖST 2020/34-21 §23 den 24 september 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Minnesanteckningar från Östermalms
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor år 2020
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§ 24
Minnesanteckningar från Östermalms stadsdelsämndens
råd för funktionshinderfrågor år 2020.
ÖST 2020/23

Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnds råd för funktionhindersfrågor hade
ett flerpartssamtal per telefon med anledning av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska
smittspridning av coronaviruset och covid -19.
Rådets möte redovisas i det aktuella ärendet samt nedan:
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/23-23 Minnesanteckningar från Rådet för
funktionshinderfrågor 2020 08 27.
 ÖST 2020/23-19 Bilaga 1. Förslag till sammanställning av
synpunkter gällande remissen Riktlinjer för
bostadsförsörjning
 ÖST 2020/23-22 Bilaga 4. Bevakningslista för Rådet för
funktionshinderfrågor augusti 2020.
 ÖST 2020/23-21 Bilaga 2. Ordförandens förslag till
synpunkter gällande LSS-utredningen
 ÖST 2020/23-20 Bilaga 3. Mejlsvar om medicinskt ansvar
och vårdansvar
 ÖST 2020/23-31 §24 den 24 september 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Minnesanteckningar från Östermalms
stadsdelsämndens råd för funktionshinderfrågor år 2020.
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§ 25
Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen år 2020.
ÖST 2020/152

Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen anmäler delegationsbeslut för perioden 13
augusti 2020 till och med den 9 september 2020.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/152-13 Delegeringsbeslut för perioden 13 augusti
till och med den 9 september 2020
 ÖST 2020/152-14 §25 den 24 september 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen år 2020.
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§ 26
Information från stadsdelsdirektören
Sammanfattning av ärendet
Tillförordnad stadsdelsdirektör Jessica Alfredsson informerar om
aktuella frågor i förvaltningen:
Förberedelser inför hävt besöksförbud
Den 1 oktober hävs besöksförbudet, vilket gör att äldreomsorgen
har arbetat med bland annat riskanalys och åtgärdsplan inför detta.
Förberedelserna pågår nu för att möjliggöra inomhusbesök på ett
säkert sätt. I arbetet beaktas myndigheternas vägledningar och
rekommendationer.
Äldreomsorgsavdelningen återupptar pausade aktiviteter
Äldreomsorgsavdelningen har nu dragit igång tidigare pausade
aktiviteter. Planering pågår för på vilket sätt de beviljade
stimulansmedlen för förebyggande och främjande av psykisk hälsa
samt suicidprevention ska användas. Detta arbete sker i samarbete
med entreprenaderna.
Äldreomsorgen har även tilldelats digitaliseringsmedel för inköp i
samband med start av DigiCenter för seniorer.
Kvalitetsutveckling på Rio vård- och omsorgsboende
På Rio pågår kvalitetsutveckling av korttidsavdelning. Där läggs
idag stora delar av resurserna på arbetsterapeut och sjukgymnast.
Nu kartläggs arbetsprocesser från beställning till utförande,
kompetensnivåer, roller och ansvarsområden för att identifiera
smartare arbetssätt och frigöra mer resurser till hela boendet.
Arbetet leds av medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt
ansvarig för rehabilitering.
På somatiska enheten påbörjas nu arbetet för en hbtqi-diplomering
och på demensenheten har två undersköterskor påbörjat utbildning
till Sylviasystrar.
Invigning av Dianaparken 6 oktober
Den 6 oktober kl. 14 är det dags för invigning av Dianaparken. På
programmet står invigningstal av Andréa Hedin och en
barnföreställning med Commediagillet. För att anpassa invigningen
till de coronarestriktioner som gäller och undvika smittspridning
bjuder vi inte in allmänheten. Inbjudan skickas endast till nämnden,
en barngrupp från Hjorthagens förskola och några representanter
från förvaltningen.
Trygghetsvandring 15 oktober
Den 15 oktober kl. 19-21 genomför stadsdelsförvaltningen
tillsammans med polisen och Lidingö kommun en
trygghetsvandring runt tunnelbanestationen i Ropsten. Vandringen
delas upp så att hälften går gångvägar upp och ner mot Hjorthagen,
den andra hälften tar stationsområdet med bland annat busstorget
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och parkeringen. Boende i området, näringsidkare och
fackförvaltningar har fått inbjudan.
Vi måste även här säkerställa att det inte blir för många deltagare,
därför anmäler den som vill delta sig till
linda.wikman@stockholm.se, senast den 8 oktober.
Möjlighet att tycka till om popup-park i Norra Djurgårdsstaden
Exploateringskontoret planerar en popup-park mellan Brofästet och
Kolkajen. Syftet är att erbjuda aktivitet och vistelse i väntan på att
arbetena runtomkring blir klara. I förslaget finns olika ytor för
aktivitet och parken kan förändras och möbleras om över tid. Fram
till den 30 september finns det möjlighet att tycka till om parken via
en enkät som gått ut i via Norra Djurgårdsstadens Facebook.
Gasverksdagen 2020 digital
Den 17 oktober är det dags för årets digitala version av
Gasverksdagen. Dagen genomfördes för första gången förra året
och är tänkt att bli ett årligen återkommande evenemang.
Exploateringskontoret, tillsammans med några av aktörerna i
området, medverkar och visar upp vad som är aktuellt.
Stadsdelsförvaltningen medverkar med en kort film där vi berättar
om de nya förskolorna Anna och Hubertus samt den nya parkleken
och öppna förskolan Hjortgläntan. Den 17 oktober blir det lansering
av inslagen på den nya webbplatsen gasverksadagen.se. Det finns
ett event på Facebook som går att följa för mer information.
Nya biblioteket i Norra Djurgårdsstaden öppnar 1 oktober
Biblioteket ligger på Bobergsgatan 81–83 och öppnar den 1
oktober. Det är det tidigare biblioteket i Hjorthagen som nu öppnar
på ny adress. Biblioteket kommer att samarbeta med förskolorna i
området. Genomgående teman kommer att vara natur, miljö och
hållbarhet som kopplar an till Norra Djurgårdsstadens
hållbarhetsmål.
Nu har staden en digitala medborgarpanel
Den digitala medborgarpanelen startade som ett pilotprojekt 2018
och omfattar sedan i våras hela staden. Exploateringskontoret äger
och samordnar, Novus administrerar och gör undersökningarna.
Syftet är att ge alla som arbetar med stadsutveckling inom staden
möjlighet att ställa frågor och få in synpunkter och underlag för
utveckling. Stadsdelsförvaltningen kan också använda sig av
panelen.
Nu marknadsför vi panelen i olika kanaler för att få fler
paneldeltagare från stadsdelsområdet.
Anmälan sker på vaxer.stockholm/medborgarpanel
Två lokaltidningar blir en
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Nu slås de båda lokaltidningarna samman under namnet Mitt i
Östermalm. Den nya tidningen delas ut från och med första helgen i
oktober, utgivningsdagen är lördag.
Det innebär att annonsen På gång i din stadsdel, där bland annat
nämndens sammanträde annonseras, fortsättningsvis kommer
helgen innan nämnden. Annonsen Senior i Östermalmsområdet – se
hit, kommer som tidigare sista helgen i månaden med en
presentation av vad som är aktuellt månaden som kommer.
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§ 27
Övriga frågor
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. ställde följande övriga frågor:
 Belysning - fortfarande mörk gångväg mellan
Arrheniusvägen och Bergiusvägen och övernattningar under
Bergiusvägen. Förvaltningen besvarade frågan.
 Ungdomsrådet - rapport från möte. Förvaltningen och
presidiet informerade om det möte som nyligen ägt rum med
ungdomsrådet kring uppdrag, samverkan med mera.
Diskussionen kommer att fortsätta med ungdomsrådet efter
deras årsmöte.
 Digitala möten med förtroenderåden - går det att ordna?
Förvaltningen svarar att förvaltningen ska undersöka frågan.
 Plan för introduktion av nya stadsdelsdirektören för
nämnden? Förvaltningen beskriver den
planerade introduktionen för ny stadsdelsdriektör och det
kommer att komma tillfällen för nämnden att träffa den nya
direktören.
 När måste de boende lämna Dianagården? Vilken stöd och
hjälp får de från förvaltningen, staden m.fl.? Förvaltningen
beskriver tidplanen och befintligt stöd.
Skrivelser
Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg (C) lämnar skrivelse
om äldres upplevda otrygghet.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar
skrivelse om hävt besöksförbud på äldreboenden
Beslut
Ordföranden frågar nämnden om skrivelserna kan tas emot och
finner att nämnden beslutat ta emot skrivelserna och att de lämnas
över till förvaltningen för beredning.
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§ 28
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/635

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/635-3 Rapport och utredning enligt 14 kapitlet
socialtjänstlagen (lex Sarah)
 ÖST 2020/635-4 Bilaga 1. Lex Sarah - rapport
 ÖST 2020/635-5 Bilaga 2. Lex Sarah - utredning
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§ 29
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/520

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/520-2 Tjänsteutlåtande Utredning av rapport
enligt 24 b§ LSS
 ÖST 2020/520-3 Bilaga 1. Rapport i enlighet med
bestämmelserna om lex Sarah
 ÖST 2020/520-4 Bilaga 2.Utredning av rapport i enlighet
med bestämmelserna om lex Sarah
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§ 30
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/666

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/666-1 Nedläggning av faderskapsutredning enligt
2 kap. 7 § föräldrabalken
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§ 31
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/697
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§ 32
Borttagen på grund av sekretess
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§ 33
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/709
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