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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
1. Ordförande Andréa Hedin (M) är med på Skype länk och öppnar
mötet och frågar nämnden med hänsyn till den rådande
situationen då ordförande och vice ordförande inte fysiskt närvarar
vid sammanträdet om; Stadsdelsnämnden kan utse Henrik
Lundquist (M) till mötesordförande och där med har utslagsrösten.
2. Mötesordförande Henrik Lundquist (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. Henrik Lundquist (M) gör en visuell identifiering av
mötesdeltagare som deltar via distans och konstaterar att följande
mötesdeltagares medverkan godkänns:
Andréa Hedin (M)
Birgit Marklund Bejier (S)
Berit Nyberg (S)
Jaime Barrios (V)
Robert Steffens (C)
Cecilia Enquist (V)
Stephanie Branzell (V)
3. Henrik Lundquist (M) och Fredrik Boeke (S) fick i uppdrag att
justera dagens protokoll
4. Protokollet justeras den 19 november 2020
5. Anmäldes att protokollet från den 22 oktober 2020 justerades den
27 november 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 om stadsdelsnämndsmötenas
tillgänglighet
ÖST 2020/689

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd noterar förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Östermalms stadsdelsnämnd avslår medborgarförslaget om
websända stadsdelsmöten med hänvisning till den höga kostanden
och begränsad efterfrågan från medborgarna.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag vill förslagsställaren att medborgare ska
kunna vara närvarande via länk för att göra stadsdelsnämndens
möten mer tillgängliga.
För att minimera risken för smittspridning råder det för tillfället ett
undantag från huvudprincipen att stadsdelsnämndens möten ska
vara öppna för allmänheten. Nämndmötena kommer att hållas
öppna för åhörare när förutsättningarna tillåter det. Öppenhet och
tillgänglighet är grundläggande i det demokratiska arbetet där
webbsändning av nämndmöten kan vara en del. Östermalms
stadsdelsnämnd erbjuder dock många andra möjligheter till insyn
och dialog för stadsdelens invånare.

Yrkande
Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L) och Caroline
Blomberg (C) yrkar att nämnden avslår medborgarförslaget om
websända stadsdelsmöten med hänvisning till den höga kostanden
och begränsad efterfrågan från medborgarna. Därutöver anföra:
Att säkra medborgares delaktighet och inflytande i
stadsdelsnämndens verksamhet är en viktig fråga för oss i den
blågröna majoriteten. Vi har därför varit måna om att under denna
mandatperiod utveckla dialogen mellan nämndens politiker och
externa gäster under nämndens öppna möten, provat att förlägga
sammanträdena på olika platser samt bjudit in till separata
medborgardialoger i aktuella frågor.
På våra ordinarie sammanträden brukar det komma ca 3-10
besökare till de öppna timmarna. Utifrån det inkomna
medborgarförslaget har vi tagit ställning till om fler skulle välja att
titta på nämndsammanträdena via länk men inte funnit något som
styrker den teorin. Den uppskattade kostnaden för att webbsända
sammanträdena är ca 25 000: - per sammanträde och vi saknar
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kompetensen internt på förvaltningen för att livesända
sammanträdena vilket innebär att teknik och kompetens måste
upphandlas.
Vi har gjort en avvägning utifrån kostnaden, nuvarande IT-kapacitet
i staden, upphandlingsmöjligheter och det visade intresset för våra
nämndsammanträden. Utifrån dessa är vi inte beredda att göra
denna ekonomiska prioritering i dagsläget. Om någon av
parametrarna skulle förändras, till exempel genom att intresset för
nämndens fysiska sammanträden ökar eller restriktionerna under
den rådande pandemin blir mycket långvariga kan vi komma att se
över frågan på nytt.
Under denna period när öppna sammanträden inte är möjliga vill vi
särskilt uppmuntra medborgare i stadsdelen att lägga
medborgarförslag till nämnden och att skicka frågor/synpunkter till
stadsdelsförvaltningen om det är något nämnden bör
uppmärksammas på.
Idag är det endast någon enstaka annan stadsdelsnämnd som
möjliggör för webbsändningar från sammanträdena. Vi ser gärna att
stadsdelsförvaltningen följer hur andra stadsdelsnämnder arbetar
vidare med livesändningar framöver och lyfter frågan om
livesändningar med Stockholms stad centralt för att se om staden
kan erbjuda gemensamma lösningar för alla stadsdelsnämnder på
sikt.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m fl (V) yrkar
att nämnden bifaller medborgarförslaget och gör nämndmöten
tillgängliga genom webbsändningar för allmänheten på Östermalm
på försök under våren samt att frågor från allmänheten inte kan
ställas under mötet. Därutöver anföra föjande;
Stadsdelsnämnden är den enda nämnden i staden som har öppna
möten och frågestund innan nämndmötet. Den centrala roll som
stadsdelsnämnderna har när det gäller medborgarinflytande är
således unik. Därmed är det naturligt att stadsdelsnämnderna i sin
verksamhet särskilt ska arbeta med att fördjupa demokratin,
uppmuntra engagemang och skapa fora för en trovärdig
demokratisk dialog med medborgarna kring stadens uppgifter och
åtaganden.
Som ett led i att stärka den lokala demokratin är webbsändningar,
särskilt under nuvarande pandemi, en utmärkt lösning för att öka
medborgarnas intresse för olika frågor på Östermalm.
Det finns inget som tyder på att öppna fysiska möten kommer att
vara ett alternativ under våren. Kostnaden för en webblösning som
beräknas uppgå till 25 000 kr är inte att förringa, men viss besparing
görs genom att inte anlita lokal för mötena. Vi anser att det är av
stor vikt att uppmuntra allmänheten att följa sammanträden på
distans och vill därför erbjuda denna lösning.
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Beslutsgång
Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på om att avslå medborgarförslaget
om websända stadsdelsmöten mot bifalla medborgarförslaget om
webbsända stadsdelsmöten.
Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutat i enlighet med
yrkandet från Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L) och
Caroline Blomberg (C).
Votering begärs och verkställs.
Följande röstordning fastställdes:
Den som stödjer yrkande från Andréa Hedin m.fl. (M), Mats
Hasselgren (L) och Caroline Blomberg (C) röstar ja, den som
stödjer yrkandet från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime
Barrios m fl (V) röstar nej.
Omröstningsresultat
Omröstningen utföll enligt följande:
Ja röstade följande: Andréa Hedin (M), Mats Hasselgren (L),
Caroline Blomberg (C), Amelie Langby (M), Magnus Granat
(M) och Henrik Lundquist (M).
Nej röstade följande: Marklund Beijer (S), Jaime Barrios (V),
Anders Lindman (SD), Berit Nyberg (S), Fredrik Boeke (S) och
Cecilia Enquist (V).
Vivianne Gunnarsson (MP) avstår från att delta i votering samt i
beslut.
Ordföranden finner att stadsdelsnämnden med 6 Ja-röster mot 6 nejröster är det ett jämt röstetal och därför aktualiseras ordförandens
utslagsröst.
Ordföranden finner att stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med
yrkandet från Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L) och
Caroline Blomberg (C).
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m fl (V)
reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/689-4 Svar på medborgarförslag om
stadsdelsnämndmötenas tillgänglighet
 ÖST 2020/689-5 Bilaga Medborgarförslag
 ÖST 2020/689-6 §2 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om
stadsdelsnämndsmötenas tillgänglighet
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§3
Medborgarförslag om inrättande av Fritidsbank vid
parklekarna
ÖST 2020/575

Beslut
1.
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2.
Ärendet skickas till kommunstyrelsen och idrottsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår att en eller flera s.k. Fritidsbanker ska
inrättas på Östermalm, förslagsvis invid parklekarna.
Nämnden behandlade i februari 2020 ett liknande förslag, en
skrivelse angående inrättande av Sportotek från S och V. Liknande
förslag har tidigare även behandlats av kommunstyrelsen.
Stadsdelsförvaltning anser fortsatt att utlåning av begagnad
idrottsutrustning, vare sig verksamheten kallas Fritidsbank eller
Sportotek, är positivt både ur jämlikhets- och miljöhänseende.
Däremot menar förvaltningen att parklekarna inte har vare sig
lokaler eller bemanning nog för ett sådant utökat uppdrag. Enligt
förslagsställaren bör kostnaden, som främst omfattar lokalhyra och
anställd platsansvarig, delas på flera förvaltningar och driftsansvaret
ligga under kommunledningskontoret. Därför föreslår förvaltningen
att nämnden beslutar att ärendet skickas till kommunstyrelsen och
idrottsnämnden för kännedom.

Yrkande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m fl (V) yrkar
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda
möjligheterna att anlita en bank t.ex. Fritidbanken för utlåning av
idrotts/fritidsutrusning på Östermalm samt att ärendet skickas till
kommunstyrelsen och idrottsnämnden för kännedom. Därutöver
anförs följande;
För att fler ska komma i rörelse och få ett hälsosamt liv utan att
lägga ner stora summor pengar på sportutrustning föreslår vi att
nämnden beslutar att delvis bifalla medborgarförslaget. Eftersom
nämnden inte beviljade socialdemokraternas och vänsterpartiet
förslag att undersöka möjligheterna att inrätta ett Sportotek på
Östermalm anser vi att det kan vara på sin plats att utreda huruvida
Fritidsbanken tillåts etablering i stadsdelen. Fler kommuner runt om
i Sverige har infört Sportotek eller anlita Fritidsbanken. En bank av
det här slaget bidrar till att fler personer kan testa en idrott och
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komma i rörelse oberoende ekonomi. Därutöver förlängs
sportutrustningens livslängd och återanvänds på ett hållbart sätt.
Utrustningen som lånas ut skänks av privatpersoner, föreningar eller
företag och skulle kunna samlas in på olika ställen såsom,
Kampementsbadet, Humlanhuset, skolor eller på en annan plats i
stadsdelen om inte parklekarna är ett alternativ.

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.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/575-4 Svar på medborgarförslag om inrättande av
Fritidsbank vid parklekarna
 ÖST 2020/575-5 Bilaga Svar på medborgarförslag om
inrättande av Fritidsbank vid parklekarna
 ÖST 2020/575-6 §3 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om inrättande av
Fritidsbank vid parklekarna
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§4
Medborgarförslag om förskolan Fjällklockans innergård
ÖST 2020/671

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Föräldrar till barn på förskolan Fjällklockan har tillsammans
författat ett medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd. I
medborgarförslaget lyfts problematiken med att förskolas innergård
till följd av slitage i huvudsak består av jord och grus. Någon form
av konstmaterial förespråkas i skrivelsen. Stockholms stad och
Norra Djurgårdsstaden har höga krav kring hållbarhet och miljö.
Stadens styrdokument föreskriver att användningen av
konstmaterial av gummi och plast är tillåtna men ska minimeras. I
de fall som konstmaterial är motiverat ska krav bland annat ställas
på materialets egenskaper och kemiskt innehåll. Förvaltningen är
medvetna om den problembild som finns på Fjällklockans innergård
och har under åren vidtagit åtgärder. Under hösten har en utredning
påbörjats av innergårdens ytbeläggning. Ett första förslag väntas
under november månad.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/671-4 Svar på medborgarförslag: Fjällklockans
innergård
 ÖST 2020/671-5 §4 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om förskolan
Fjällklockans innergård
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§5
Medborgarförslag om komplettering av de östra
stadsdelarna med en skatepark.
ÖST 2020/717

Beslut
1.
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2.
Ärendet skickas till exploateringsnämnden för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren anser att de östra stadsdelarna på Östermalm bör
kompletteras med en skatepark, då avsaknaden av detta inom
stadsdelsområdet är stor. Förslagsställaren anser att Gärdet och
Frihamnen där stadsutveckling pågår kunde vara en lämplig plats.
Stadsdelsförvaltningen instämmer med förslagsställaren om att en
större skatepark skulle vara ett attraktivt tillskott på Östermalm.
Förvaltningen har därför en pågående dialog med
exploateringskontoret om att möjliggöra för skate på någon av de
offentliga ytorna i de kommande etapperna av Norra
Djurgårdsstaden. Tjänsteutlåtandet skickas därför till
exploateringsnämnden för kännedom.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/717-3 Svar på medborgarförslag om
komplettering av de östra stadsdelarna med en skatepark
 ÖST 2020/717-4 Bilaga medborgarförslag om komplettering
av de östra stadsdelarna med en skatepark
 ÖST 2020/717-5 §5 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om komplettering av de
östra stadsdelarna med en skatepark.
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§6
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 2020/27-51 Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2020
 ÖST 2020/27-52 Bilaga 1. Medborgarförslag om
portokostnader
 ÖST 2020/27-53 Bilaga 2. Medborgarförslag Skatepark
Östermalm
 ÖST 2020/27-54 §6 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2020
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§7
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Östermalms
stadsdelsnämnd till stadsdelsdirektör.
ÖST 2020/827

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd fördelar arbetsmiljöuppgifter till
stadsdelsdirektör Kerstin Andersson i sitt uppdrag med ansvar för
förvaltningens alla verksamheter.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att ny stadsdelsdirektör tillträdde 5 oktober 2020
föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifter till stadsdelsdirektör
Kerstin Andersson. Genom fördelningen möjliggör nämnden att
stadsdelsdirektören kan fördela arbetsmiljöuppgifter till linjens
chefer.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom ordförandes förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/827-1 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
Östermalms stadsdelsnämnd till stadsdelsdirektör
 ÖST 2020/827-2 §7 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från
Östermalms stadsdelsnämnd till stadsdelsdirektör.
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§8
Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2021
ÖST 2020/777

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd fastställer sammanträdesdatum för år
2021 i enighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
år 2021. Förslaget har anpassats till stadsledningskontorets tidplan
för när beslut om tertialrapport, delårsbeslut och budget för 2021
med inriktning 2023 och 2024 ska fattas av nämnden.
Kommunallagen reglerar att nämnderna ska besluta om tid och plats
för sina sammanträden.
Sammanträdena hålls med något undantag kvällstid på torsdagar.
Sammanträdet den 4 januari 2021 är ett konstituerande
sammanträde då stadsdelsnämnden utser social delegation.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 346413 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2021
 ÖST 2020/777-1 §8 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Sammanträdestider för stadsdelsnämnden år
2021
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§9
Remiss om arbetskläder inom äldreomsorgen.
ÖST 2020/654

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och lämnar det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Clara Lindholm och Robert Mjörnberg (båda V) lämnar i en motion
ställd till kommunfullmäktige förslag om dels en stärkt uppföljning
av efterlevnaden av basala hygienrutiner och dels om att utreda
möjligheten att införa krav på arbetsskor till personal i
äldreomsorgen samt ytterkläder till anställda som rör sig mellan
olika arbetsställen.
Förvaltningen delar motionens beskrivning av vikten av att de
basala hygienrutinerna följs och ställer sig positiv till att
uppföljning av efterlevnaden stärks, som ett komplement till
verksamhetens egenkontroll på området.
Förvaltningen ser det som rimligt och bra att arbetsgivaren
tillhandahåller ytterkläder i form av jackor till medarbetare inom
hemtjänsten, under förutsättning att de tvättas och förvaras på
enheten samt att de, liksom övriga arbetskläder, är obligatoriska att
använda.
Föreskrifterna om basal hygien i vård och omsorg beskriver inga
särskilda krav för arbetsskor ur ett hygieniskt perspektiv.
Förvaltningen bedömer också att arbetsskor inom äldreomsorgen
skulle komma att omfattas av skatteplikt, utifrån Skatteverkets
gällande regler. För att arbetsgivare och medarbetare ska kunna ta
ställning till det alternativet anser förvaltningen att de juridiska,
ekonomiska och praktiska förutsättningarna och konsekvenserna
behöver utredas vidare.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/654-2 Svar på remiss om arbetskläder inom
äldreomsorgen
 ÖST 2020/654-1.1 Motion om arbetskläder inom
äldreomsorgen
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ÖST 2020/654-4 §9 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss om arbetskläder inom
äldreomsorgen.
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§ 10
Remiss av Stockholms stads program mot våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld i
oberoende relationer.
ÖST 2020/663

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen är positiv till stadens ambition som tydligt avspeglas
i programmet. Att programmet omfattar fler typer av våld än
tidigare kommer, menar förvaltningen, bidra till ökad kännedom om
våldets olika uttryck.
Förvaltningen välkomnar att betydelsen av det förebyggande arbetet
samt målsättningen avseende arbetet som riktas mot våldsutövare
betonas.
Förvaltningen menar att aktiviteterna i programmet i större
utsträckning bör beskriva vilka metoder eller insatser som avses.
Detta för att programmet ska kunna fungera som det stöd det ämnar
vara. En tydligare styrning skulle också bidra till en ökad
likställighet inom staden, vilket är ett annat uttalat syfte med
programmet.
I något fall menar förvaltningen att kedjan mellan mål, aktiviteter
och indikatorer är svag. Det kan komma att påverka möjligheten att
följa upp stadens arbete utifrån programmet.

Yrkande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m fl (V) yrkar
att nämnden delvis bifalla förvaltningens förslag, samt därutöver
anföra följande;
Vi vill att Stockholm ska vara en stad som är fri från våld och
diskriminering och som lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi
vill göra vårt yttersta för att skapa ett Stockholm för alla. Det är
positivt att i förslaget till program har fler målgrupper lyfts upp. Vi
ställer oss bakom att staden ska stärka sitt arbete mot prostitution,
människohandel och sexuellt våld. Genom att se beröringspunkter
mellan de olika typerna av våld kan stadens arbete utvecklas och
positiva synergieffekter kan uppstå. Förslaget till program saknar
några aspekter/delar som vi anser behöver tillföras för att
programmet ska kunna användas ute i stadens verksamheter och

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 17 (39)
2020-11-17

inte hamna i skymundan. Därför föreslår vi att ärendet
återremitteras för komplettering med följande perspektiv.
I beskrivningen av vilka olika typer av våld som omfattas av
programmet under delen som rör våld i nära relationer nämns inte
att merparten av de som utövar våld är män. Det är antagligen inte
avsiktligt men konsekvensen blir att staden osynliggör ett
grundläggande faktum. Det är bra att stadens program följer samma
struktur som den regionala strategin Operation Kvinnofrid.
Målsättningarna i programmet är i stort samma mål som Operation
Kvinnofrid har, vilket vi inte har något att invända mot. Tvärtom,
det är stärkande att olika nivåer i samhället och olika myndigheter
arbetar för jämställdhet och utgår ifrån samma mål för att förebygga
och bekämpa våldet. Det är därför problematiskt att man i utkastet
till program har valt att ta bort eller byta ut viktiga begrepp utan
någon förklaring. Till exempel har man valt att utesluta begreppet
normkritisk i andra punkten under mål 1 trots att det lyfts i
Operation Kvinnofrid. Det vedertagna begreppet normkritik har
också bytts ut mot normmedvetenhet på sidan 28 när viktiga
perspektiv lyfts. Begreppet normkritik används av akademi,
myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR),
civilsamhället och många flera. På jämställdhetsmyndighetens
webbsida kan man läsa ”Normkritik handlar om att sätta fokus på
makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de
normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och
därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.” Normmedvetenhet
fångar inte upp samma aspekter som normkritik och därför bör rätt
begrepp användas.
Under mål 7 saknas en viktig punkt som återfinns i Operation
Kvinnofrid. Punkten handlar om att stadens verksamheter ska
använda sig av evidens i val av arbetssätt och metoder. Vi anser att
punkten ”Staden kvalitetssäkrar sina metoder och arbetssätt med
stöd av forskning.” ska föras in under mål 7. I utkastet till program
berörs särskilt utsatta/sårbara grupper i förbifarten. Nämnden har
vid flertal tillfällen mottagit rapporter från bland annat
socialinspektörerna som visar att staden inte fullföljer sitt ansvar
gentemot våldsutsatta som tillhör särskilt utsatta grupper. Under
rubriken om programmets målgrupper behöver de sårbara
grupperna och faktorerna bakom lyftas in tydligare för att öka
kunskap bland stadens personal och för att utveckla och ge rätt stöd
till den som behöver det. Exempel på faktorer som gör att grupper
är särskilt utsatta/sårbara är; att ha en eller funktionsnedsättningar,
att vara äldre, att leva i missbruk, att vara homo- eller bisexuell,
transperson eller queer och att ha utländsk bakgrund. Utöver att
tydliggöra målgrupperna behöver programmet aktiviteter som
redogör för vad staden avser att göra för att nå och utveckla stödet
till särskilt utsatta grupper.
Vidare saknar vi bostadsfrågan i programmet trots att det är en
oerhört central del i arbetet mot våld. Vi vet att många våldsutsatta
stannar kvar i relationerna för att de saknar möjlighet att flytta till
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ett annat boende. Bostadsbristen i Stockholm måste mötas med
byggande av fler hyresrätter med överkomliga hyror för att
underlätta för våldsutsatta att frigöra sig från destruktiva och
våldsamma relationer. Staden behöver också få fram fler
genomgångsbostäder till SHIS. Beklagligt nog har majoriteten
bromsat de allmännyttiga bostadsbolagens byggande av hyresrätter,
Stockholmshus och genomgångsbostäder.
Fler av aktiviteterna som lyfts är alltför detaljerade vilket går stick i
sträv med stadens andra program. Flertalet av aktiviteterna kan
strykas till förmån för att låta nämnderna själva besluta vilka
aktiviteter som är aktuella för deras verksamheter. På så sätt
behöver nämnderna också tänka genom vad de behöver göra inom
sina verksamhetsområden för att målen ska uppnås. Att politiken
ska besluta om vilka kurser som ska spridas, vilka projekt som ska
genomföras eller vilka utvärderingar som ska följas är en alltför
detaljerad styrning.
Aktiviteterna och indikatorerna behöver ses över. Indikatorerna är
avgörande för att kunna följa upp de mål som sätts. Därför måste de
bättre anpassas så att de faktiskt mäter det som målen avser att
uppnå. I det nuvarande förslaget finns stor förbättringspotential här.
Några av dem måste även tydliggöras så att inte missförstånd ska
ske. Till exempel står det under mål 5, under indikatorer ”Andel
personer av dem som polisanmält våldet och har kontakt med RVC
som fått stöd under rättsprocessen. (Stadsdelsnämnderna)” Frågan
som uppstår är om det är våldsutsatta som har polisanmält som ska
få stöd under rättsprocessen eller kan det var våldsutövare som kan
få stöd under rättsprocessen från stadsdelen. På samma sätt kan
frågan ställas kring aktiviteterna där det endast står att Stödcentrum
och Relationsvåldscentrum ska erbjuda stöd under rättsprocessen
utan att klargöra till vem. Det är oerhört viktigt att det klargörs i
programmet att stödet under rättsprocessen erbjuds till våldsutsatta
och inte våldsutövare.
I framtagandet av programmet har förvaltningen involverat flertal
föreningar som arbetar med de här frågorna. Det är bra.
Civilsamhällets kunskaper och insatser är ovärderliga i stödet till
våldsutsatta och för arbetet att Stockholm ska vara en stad som är fri
från våld. Därför hade det varit önskvärt att civilsamhället hade fått
ett större utrymme i programmet. Till exempel har kvinnojourerna
under lång tid varit en kunskapsbank och pådrivande
opinionsbildande för att få upp frågorna om mäns våld mot kvinnor
på dagordningen. De gör också dagligen ett enormt viktigt arbete
för att se till att skydda kvinnor och deras barn. Staden måste därför
se till att kvinnojourerna får stabilare och mer långsiktig
finansiering. Under förra mandatperioden införde vi möjligheten att
skriva avtal med ideella kvinnojourer genom så kallat idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Genom att teckna flera IOP kan fler
kvinnojourers framtid säkras.
I programmet saknas skrivningar som rör privata utförare inom
välfärdsverksamheterna. Programmet behöver därför kompletteras
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så att de privata utförare som verkar inom exempelvis LSSverksamhet, äldreomsorg och skola lyfts. Att inte involvera till
exempel de fristående skolorna innebär att målsättningen om att det
våldsförbyggande arbete kommer att halta eftersom en stor del av
barn och unga inte nås. Vi saknar även skrivningar om
kränkningar, hot och brott som sker via nätet. Här hade programmet
stärkts av att lyfta den problematiken men också vilka möjligheter
som finns när staden kan nå fler genom internet.
Med utgångspunkt i Barnkonventionen bör staden fortsätta arbeta
för att utveckla familjerätten samt sätta insatser för att barn inte ska
behöva lämnas till umgänge med en våldsutövande förälder.
Barnets bästa måste alltid stå i centrum. Rätt kunskap kan vara
avgörande för att den som är utsatt kan få den hjälp som hen har rätt
till. Det är viktigt att medel avsätts för att implementera
programmet men även för att verksamheterna ska kunna genomföra
kompetenshöjande insatser.
Slutligen tror vi att programmet eventuellt kunde tjäna på att delas
upp i två program. Där det ena programmet lyfter våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Medan det andra
programmet fokuserar på prostitution, människohandel för sexuella
ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Som programmet är
upplagt nu oroar vi oss för att delarna som rör det sist nämnda kan
hamna i skymundan. Frågor som rör våld i nära relationer och
människohandel är olika saker även om det är mäns våld mot
kvinnor som är den gemensamma nämnaren.

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.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/663-2 Svar på remiss av Stockholms stads
program mot våld i nära relation 2021-2025
 ÖST 2020/663-3 Bilaga 1. Stockholms stads program mot
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck...
 ÖST 2020/663-4 Bilaga 2. Stockholms stads program mot
våld i nära relationer 2021-2025
 ÖST 2020/663-5 §10 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av Stockholms stads program mot
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution, människohandel för sexuella tjänster
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§ 11
Remiss av serveringstillstånd till Berghs School of
Communication AB, Berghs Café
ÖST 2020/786

Beslut
1. Berghs School of Communication AB bör utifrån en social
bedömning beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd att till
slutet sällskap få servera spritdryck, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
01:00 enligt ansökan för restaurangverksamheten Berghs Café på
Storviltsgatan 3.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Berghs School of Communication AB med serveringsstället Berghs
Café på Storviltsgatan 3 ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till slutet sällskap i restaurang, måndag till
söndag mellan kl. 11:00 – 01:00. 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 2020/786-2 Svar på remiss av serveringstillstånd till
Berghs School of Communication AB, Berghs Café,
Storviltsgatan 3.
 ÖST 2020/786-3 §11 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av serveringstillstånd till Berghs
School of Communication AB, Berghs Café
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§ 12
Ekonomiska månadsrapporter för år 2020.
ÖST 2020/191

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/191-19 Ekonomisk månadsrapport per oktober
2020.
 ÖST 2020/191-20 Bilaga: Verksamhetstal oktober 2020.
 ÖST 2020/191-21 §12 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Ekonomiska månadsrapporter för år 2020.
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§ 13
Anmälan av promemoria med förteckning av inkomna
brev, skrivelser med mera år 2020
ÖST 2020/56

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen redovisar inkomna brev, skrivelser med
mera.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/56-55 Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera år 2020
 ÖST 2020/56-63 Förvaltningsgruppens protokoll 11
november 2020.
 ÖST 2020/56-62 Krisledningsnämndens protokoll från den
11 november 2020.
 ÖST 2020/56-64 §13 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera år 2020
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§ 14
Anmälan av verksamhetsuppföljning av Nytida AB Gällande entreprenadavtal för drift av Gärdets
gruppbostäder och Hjorthagens Ateljé dagliga
verksamhet
ÖST 2020/644

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Nytida AB driver sedan 2014 fem av nämndens verksamheter inom
LSS på entreprenad. Fyra av dessa är gruppbostäder och en är en
daglig verksamhet. Enligt avtalet samt förvaltningens plan för
uppföljning och egenkontroll ska verksamheterna årligen följas upp.
Uppföljningen följer anvisningarna i Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Uppföljningen har gjorts vid
platsbesök under september månad samt genom avstämning med
förvaltningens ansvarige för dokumentation i sociala system och
beställare. Vid platsbesöken redovisas bemanning,
kompetenstabeller, genomförandeplaner och löpande
dokumentation. Förvaltningen tar också del av verksamhetsplan,
verksamhetsberättelse samt avvikelser och klagomål.
Förvaltningen bedömer att utföraren bedriver verksamhet i enlighet
med gällande avtal. Den sociala dokumentationen har granskats för
brukarna i respektive verksamhet. Genomförandeplaner och
löpande journalanteckningar görs i enlighet med stadens
anvisningar och socialstyrelsens föreskrifter även om utförare inom
såväl gruppboende som daglig verksamhet beskriver
utvecklingsområden, vilket uppföljningen också har noterat.
Områden inom ledning och personal såsom antal anställda och
bemanning på enheterna är i enlighet med anvisningarna i stadens
förfrågningsunderlag inom LOV samt entreprenadavtalet. Nytidas
ledningssystem för egenkontroll, riskanalys, avvikelsehantering
samt förbättringsarbete omfattar alla beskrivna områden i SOSFS
2011:9. Brukarnas synpunkter tas tillvara i antingen brukarråd eller
individuella möten för de boenden som inte önskar medverka i råd.
Enheterna använder sig av stadens brukarundersökningar.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/644-2 Verksamhetsuppföljning av Nytida AB
 ÖST 2020/644-1 Bilaga Resultat vid uppföljning av
nämndens LSS-verksamheter som drivs på entreprenad
 ÖST 2020/644-3 §14 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av verksamhetsuppföljning av
Nytida AB - Gällande entreprenadavtal för drift av Gärdets
gruppbostäder och Hjorthagens Ateljé dagliga verksam
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§ 15
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för
pensionärsfrågor år 2020
ÖST 2020/34

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av stadsdelsnämndens pensionärråds protokoll från den 26
oktober 2020.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/34-24 Protokoll från Östermalms
stadsdelsnämnds pensionärsråd den 26 oktober 2020.
Anmäls i SDn 2020-11-17.
 ÖST 2020/34-25 §15 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor år 2020
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§ 16
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för
funktionshinderfrågor år 2020.
ÖST 2020/23

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av stadsdelsnämndens råd för funktionshindersfrågors
protokoll från den 22 oktober 2020.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/23-33 Protokoll från Östermalms
stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2020-10-22
 ÖST 2020/23-34 Bilaga 1. Protokoll från Östermalms
stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2020-10-22
Trygghetsmätning
 ÖST 2020/23-35 Bilaga 2. Bevakningslista för rådet för
funktionhindersfrågor 20201022
 ÖST 2020/23-36 §16 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor år 2020.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 10/2020
Sida 27 (39)
2020-11-17

§ 17
Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen år 2020.
ÖST 2020/152

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen anmäler delegationsbeslut för perioden 8
oktober 2020 till och med den 5 november 2020.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/152-20 Delegeringsbeslut för perioden 8 oktober
2020 till och med den 5 november 2020
 ÖST 2020/152-21 §17 den 17 november 2020, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen år 2020.
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§ 18
Information från stadsdelsdirektören
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsdirektör Kerstin Andersson informerar om aktuella frågor i
förvaltningen:
Annika Myhr Aron – nominerad till Årets hjälte
Annica Myhr Ahron, medicinskt ansvarig sjuksköterska på
förvaltningen, var en av de nominerade till utmärkelsen Årets hjälte
på Framtidsgalan. Årets hjälte har gjort något extraordinärt för en
medmänniska, grupp eller samhället under 2020.
Motiveringen löd:
”Med mycket stor kunskap, mod, energi, gott humör och
målmedvetenhet har Annica stöttat och lotsat organisationen i
arbetet med coronapandemin. Hon bidrar alltid generöst med sin
kompetens på alla nivåer i organisationen och vågar stå för sina
beslut och bedömningar!”
Framtidsgalan anordnas av Framtidsverket. Vinnaren i kategorin
Årets hjälte korades igår efter en öppen omröstning på nätet. Årets
hjälte blev Hobbe Eriksson, arbetsledare för resursgruppens
fritidsgrupp i Härnösands kommun.
Besöksstopp på vård- och omsorgsboenden
Med anledning av den ökande smittspridningen vid länets
äldreboenden har Stockholms stads krisledningsnämnd fattat beslut
om förnyat besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden.
Beslutet om besöksstopp gäller från den 12 november till den 30
november. Före den 30 november kommer en omprövning av
beslutet att ske med utgångspunkt från smittläget i Stockholm.
Rapporten från Rio vård- och omsorgsboende är att
närstående hittills respekterat besöksstoppet.
Kulturkatalogen för äldre på webben – nu uppdaterad
Med anledning av coronapandemin tog förvaltningens
kultursekreterare i våras, i samarbete med
äldreomsorgsavdelningen, fram en Kulturkatalog med upplevelser
på webben. Katalogen presenterar kulturupplevelser och
friskvårdstips samt kontaktuppgifter för äldre som behöver stöd i
vardagen.
En uppdaterad version är snart klar där representant från
pensionärsrådet har deltagit i arbetet.
Katalogen är mycket uppskattad och sprids i Östermalms
äldreverksamheter, till föreningslivet, i Fältöversten, på bibliotek
med mera.
Öppen förskola i alla parklekar
Parkleken med öppen förskola, Hjortgläntan i Norra
Djurgårdsstaden, beräknas vara återställd efter vattenskadan till
januari. Den ytskiktsrenovering som pågår i öppna förskolan i
Gustav Adolfsparkens parklek börjar närma sig sitt slut. Öppen
förskola kommer inrymmas i parkleken och beräknas kunna öppna
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första veckan i februari. Detta innebär att samtliga parklekar
kommer att vara öppna och erbjuda öppen förskola från och med
februari 2021.
Nätverksmöte om övergången från förskola till skola
Den 4 november anordnade förskole- och parklekavdelningen det
årliga nätverksmötet för gemensamma pedagogiska frågor med
fokus på blivande förskoleklasselever. Deltagaren fick bland annat
höra en föreläsning av Ann S. Pihlgren, fil. dr. och forskningsledare
vid Ignite Research Institute på temat Samverkan mellan
utbildningsformerna för kontinuitet och progression.
I det digitala mötet deltog drygt 50 personer från både kommunal
och fristående förskolor samt kommunala grundskolor.
Upprustning av innergården i kvarteret Dubbelbössan i
Hjorthagen
Nu påbörjas upprustningen av Stockholms stads del av innergården
i kvarteret Dubbelbössan i Hjorthagen. Storvuxna buskage skärs
ned så att gården blir öppnare. Det anläggs även en ny gångväg från
Artemisgatan och nya bärbuskar och fruktträd planteras. Arbetet
beräknas vara klart i vår.
Nya perennrabatter längs Karlavägen
I början av november anlades sex stycken nya perennrabatter längs
mittstråket på Karlavägen 96–104, utanför Garnisonen. I rabatterna
planteras växter som tål lite skuggiga lägen och till våren får vi
njuta av de nya planteringarna.
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§ 19
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. ställde följande övriga frågor:
1. Medborgarförslag/frågor som rör Dianaparken har enligt uppgift
skickats in. När kommer dessa att besvaras (Berit Nyberg).
2. Smittspridningen på Östermalm ser ut att vara störst i staden.
Finns någon förklaring. (Birgit Marklund Beijer).
3. Fråga när det gäller visstidsanställningar/timanställningar under
kommande höst/vinter och julledigheten vid hemtjänst och på Rio.
Varför anställs inte personal tills vidare (Fredrik Boeke).
4. En fråga när det gäller personal i förskolan som har
förkylningssymptom. Enligt uppgift får personalen i vissa
kommuner komma tillbaka först efter ett negativt test, vilket av
förklarliga skäl kan ställa till det med bemanningen. Finns det
sådana restriktioner även på Östermalm (Birgit Marklund Beijer).
5. En en artikel i DN har kommunerna inte hängt med när det gäller
att jobba hemifrån. Hur kan Östermalms förvaltnings personal
arbeta hemifrån.
6. Rapporter:
Från förtroenderåd på Kampementet (Emil Bustos).
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§ 20
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/790

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/790-2 Nedskrivning av fordran i bokföringen
 ÖST 2020/790-3 Bilaga Förslag på kundförluster
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§ 21
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/24

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/24-9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
LSS och SoL, tredje kvartalet år 2020
 ÖST 2020/24-10 Bilaga 1. Sammanställning av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2020
 ÖST 2020/24-11 Bilaga 2. Jämförelse av ej verkställda
beslut till nämnd november 2020
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§ 22
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/713

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/713-6 Utredning enligt 14 kapitlet
socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi
 ÖST 2020/713-5 Bilaga Utredning enligt 14 kapitlet
socialtjänstlagen (lex Sarah)
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§ 23
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/795

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/795-2 Information och utredning enligt 14 kapitlet
socialtjänstlagen (lex Sarah) - privat regi
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§ 24
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 4 november
2020 och 12 november 2020.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 25
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/866

Protokoll nr 10/2020
Sida 36 (39)
2020-11-17

Östermalms Stadsdelsnämnd

§ 26
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/867
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§ 27
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/868
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§ 28
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/799
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