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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:
Rudolf Sjöstrand (S), Annika Elmlund (M), Henrik Lundquist (M),
Magnus Granat (M), Berit Nyberg (S), Jaime Barrios (V), Marion
Sundqvist (V), Fredrik Boeke (S), Christina Huss (M), Stephanie
Branzell (V), Amelie Langby (M), Robert Steffens (C), Christina
Schönberg Messick (L), Anders Lindman (SD), Henrika Skott
(M), Maria Stenson (KD) och Sanna Eliasson (V).
3. Andrea Hedin (M) och Birgit Marklund Beijer (S) fick i uppdrag
att justera dagens protokoll.
4. Protokollet justeras den 16 februari 2021.
5. Anmäldes att protokollet från den 4 januari 2021 justerades
den 4 januari 2021.
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 portokostnader
ÖST 2020/796

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till stadsdelsnämnden med
förslag om åtgärder för att minska förvaltningens portokostnader.
Förvaltningen beskriver i svaret de olika metoder som används för
delgivning av beslut.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/796-5 Svar på medborgarförslag om
portokostnader
 ÖST 2020/796-4 Bilaga Medborgarförslag om onödiga
portokostnader
 ÖST 2020/796-6 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 § 2 Medborgarförslag om portokostnader.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2021
Sida 4 (46)
2021-02-11

§3
Balanslista över inkomna medborgarförslag till
Östermalms stadsdelsnämnd år 2021
ÖST 2021/38

Beslut
Östermalm 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 2021/38-1 Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2021
 ÖST 2021/38-2 Bilaga 1 Medborgarförslag om nyttjande av
parken mellan Kolargatan och Skogsvaktargatan i
Hjorthagen
 ÖST 2021/38-3 Bilaga 2 Medborgarförslag Dianaparken
 ÖST 2021/38-4 Bilaga 3 Medborgarfo¨rslag Fritidsgå°rd
 ÖST 2021/38-5 Bilaga 4 Medborgarförslag Upprustning
utveckling av lekparken i Ruddammsparken
 ÖST 2021/38-6 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 § 3 Balanslista över inkomna medborgarförslag till
Östermalms stadsdelsnämnd år 2021.
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§4
Verksamhetsplan och budget 2021
ÖST 2020/791

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2021 inklusive
budget och tillhörande bilagor samt överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Nämnden begär omslutningsförändringar om 113,7 mnkr.
Nämnden begär för klimatinvesteringar 8,5 mnkr.
Nämnden begär för trygghetsinvesteringar 0,3 mnkr.
Nämnden begär för aktivitetscentra 1,0 mnkr.
Nämnden begär för tryggt mottagande 1,35 mnkr.
Nämnden begär för giftfri förskola 1,2 mnkr.
Föreslagna resultatenheter samt internpriser för 2021 fast-ställs.
Nämnden beslutar att tillskapa en minnesplats efter Tim ”Avicii”
Bergling på centrala Östermalm.
Nämnden beslutar att avsätta 100 000 kronor var till Linnégården,
Kampementets vård- och omsorgsboende och Kattrumpstullens
vård- och omsorgsboende för att motverka ensamhet under högtider
år 2021.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja arbetet för att
tillskapa en ny temapark i stadsdelen.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra insatser för att öka
trivseln och tryggheten på Gärdeshöjden.
Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för Östermalms stadsdelsnämnd anger
inriktningen för nämndens verk-samhet under 2021. Den utgår från
kommunfullmäktiges budget för 2021 och dess tre inrikt-ningsmål:
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden
En sammanfattning av nämndens bidrag till respektive
inriktningsmål, samt särskilda priorite-ringar för året, ges under
respektive inriktningsmål. Till inriktningsmålen har kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsområdesmål. Det arbete som
planeras för att bidra till full-mäktiges mål beskrivs under
respektive mål för verksamhetsområdet. Nämnden har utifrån
fullmäktiges mål även formulerat egna mål. Nämnden anger årsmål
för kommunfullmäktiges indikatorer och har även utformat egna
indikatorer för att följa upp nämndens mål och aktivi-teter.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2021
Sida 6 (46)
2021-02-11

Yrkande
Ordförande Andrèa Hedin (M) yrkar att:
Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2021 inklusive
budget och tillhörande bilagor samt överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Nämnden begär omslutningsförändringar om 113,7 mnkr.
Nämnden begär för klimatinvesteringar 8,5 mnkr.
Nämnden begär för trygghetsinvesteringar 0,3 mnkr.
Nämnden begär för aktivitetscentra 1,0 mnkr.
Nämnden begär för tryggt mottagande 1,35 mnkr.
Nämnden begär för giftfri förskola 1,2 mnkr.
Föreslagna resultatenheter samt internpriser för 2021 fast-ställs.
Nämnden beslutar att tillskapa en minnesplats efter Tim ”Avicii”
Bergling på centrala Östermalm.
Nämnden beslutar att avsätta 100 000 kronor var till Linnégården,
Kampementets vård- och omsorgsboende och Kattrumpstullens
vård- och omsorgsboende för att motverka ensamhet under högtider
år 2021.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja arbetet för att
tillskapa en ny temapark i stadsdelen.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra insatser för att öka
trivseln och tryggheten på Gärdeshöjden.
Omedelbar justering.
Att därutöver anföra:
Minnesplats för Tim ”Avicii” Bergling
Tim ”Avicii” Bergling är en av Sveriges, genom tiderna, mest
framstående artister och mellan åren 2011-2015 rankades han på
plats 3–7 på DJ Mag:s lista över världens 100 bästa DJ:s. Hits så
som "Waiting for Love", "Without You", "Levels", "I Could Be the
One", "Fade into Darkness", "Hey Brother", "Addicted to You" och
"Silhouettes" har skänkt många människor en enorm glädje och
spelats flitigt på både klubbar, radio och Spotify.
Tim föddes i Oscars församling och växte upp på Östermalm där
han gick i skola. Östermalm var även den stadsdel där han valde att
ha sin bostad och tillbringa mycket tid när han var i Sverige i vuxen
ålder. Tim var en älskad familjemedlem, vän, inspiration och
förebild för många människor både i, och långt utanför stadsdelens
och Sveriges gränser.
Tim led av psykisk ohälsa under senare delen av sitt liv och han
begick självmord endast 28 år gammal. Psykisk ohälsa är ett
växande problem och i Stockholmsenkäten för 2020 konstateras att
den psykiska ohälsan fortsätter att växa bland både unga tjejer och
killar. Vi kan aldrig acceptera att unga människor mister livet eller
förlorar en stor del av sin ungdom på grund av psykisk ohälsa. Tims
bortgång bör vara en ständig påminnelse om att vi behöver arbeta
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för att minska det stigma som finns kring psykisk ohälsa och att de
tidiga insatserna för att motverka psykisk ohälsa behöver stärkas.
Mot bakgrund av ovanstående är det självklart för undertecknad att
det ska finnas en minnesplats för Tim ”Avicii” Bergling i
stadsdelen. Det ska vara en fin och harmonisk plats på centrala
Östermalm där människor ska kunna minnas Tim och finna glädje
och inspiration, men också söka tröst och hedra Tim och alla andra
människor som har gått bort alldeles för tidigt i psykisk ohälsa.
Platsen ska påminna om att mer behöver göras för att minska
psykisk ohälsa och självskadebeteende och samtidigt en plats som
uppmuntrar människor till att finna styrka i musiken.
Minnesplatsen ska vara en yta där människor kan slå sig ner en
stund för att finna ro och det är önskvärt att de kan ta del av Tim
”Avicii” Berglings musik, både genom att höra den på platsen och
genom konstverk som har inspirerat av hans låttexter.
Guldkant i äldreomsorgen
Under både 2019 och 2020 har vi från den blågröna majoriteten
gjort särskilda satsningar för våra äldre inför jul, detta för att
motverka ensamhet. Satsningen har inneburit trevliga måltider,
utflykter, underhållning m.m.
Efter att ha följt de goda resultaten av denna prioritering vill vi
utöka den till att innefatta flera högtider under året, det kan
exempelvis vara påsk och midsommar men också extra insatser
under sommaren. Satsningarna syftar inte bara till att minska
känslan av ensamhet utan också att motverka psykisk ohälsa. Vi vill
att fler äldre ska uppleva en extra gemenskap och social stimulans
regelbundet under året, utöver de dagliga aktiviteter som anordnas
på våra boenden.
För att trygga likvärdigheten mellan våra boenden, oavsett om det
drivs kommunalt eller på entreprenad, avsätter vi 100 000 kronor
för varje boende på entreprenad som ska användas riktat för denna
insats. Hur pengarna har använts ska återredovisas till nämnden.
Ny temapark på Östermalm
Under 2019 invigdes den historiska temaparken Krubban i
korsningen Styrmansgatan/Linnégatan. Parken har, med sin
originella lekutrustning, blivit en mycket välbesökt plats bland barn
och föräldrar.
Idag arbetar stadsdelen aktivt med att variera utformningen av våra
parker. Istället för att alla parker ska se likadana ut varierar utbudet
och vi ser istället till helheten i stadsdelen. På så sätt blir det totala
utbudet större. Varje park blir ett eget äventyr för våra yngsta
besökare och vi kan erbjuda en bredare stimulans till både lek och
kreativitet.
För att ytterligare öka utbudet vill vi skapa en till temapark i
stadsdelen. Vi vill låta Östermalmsborna få komma med förslag på
platser och att förvaltningen därefter börjar planering och
projektering av den nya parken.
Utevistelse i äldreomsorgen är en viktig faktor för välmående. Det
bidrar till god hälsa och nationella myndigheter menar att det vore
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önskvärt att utevistelsen bland äldre ökade. På Östermalm borde
också utevistelse prioriteras i den mån det är möjligt. Nämnden ser
gärna återrapportering i tertialrapport 2 hur förvaltningen jobbar
med aktiviteter i utomhusmiljöer för äldre.
Gärdeshöjden
Gärdeshöjden är en viktig park för många gärdesbor, både som
stråk för transport och för rekreation. För att stärka den upplevda
trivseln och tryggheten i området vill vi se en ökad slyröjning i
området och att sittplatser tillskapas. I syfte att öka områdets
överblickbarhet bör gräsytor hållas välklippta, buskar och träd
ansas, död och sjuk växtlighet tas bort och kompletterande
nyplanteringar göras. Vi vill även se en förstärkning av antalet
soptunnor där och i anslutning till tunnelbanans hissar där
sophanteringen togs bort under 2020. För att hitta finansiering till
förslaget kan medel från trygghetsfonden sökas.
Instämmande från Maria Stenson (KD).
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. yrkar att stadsdelsnämnden delvis
godkänner förvaltningens förslag.
Jaime Barrios (V) m.fl. yrkar att stadsdelsnämnden avslår
förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2021
samt uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett
förslag på verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets
reservation i Kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställde först yrkandet från Birgit Marklund Beijer (S)
m.fl mot yrkandet från Jaime Barrios (V) m.fl. Därefter ställde
ordföranden mot yrkandet från Birgit Marklund Beijer (s) m.fl. mot
yrkandet från Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L),
Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg
(C). Därefter ställde ordförande förvaltningens förslag till beslut
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.
Reservation
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. reserverar sig mot beslutet och
lämnar uttalande enligt följande:
Östermalm kan bättre och ett Östermalm för alla
Inledning
Pandemin och den ekonomiska krisen påverkar oss alla. Personalen
i förskolan, skolan och äldreomsorgen har dragit ett extremt tungt
lass. Vi vill härmed framföra vårt varmaste tack till er alla.
För många stockholmare har det under året som gått blivit ännu
tydligare hur viktigt det är att satsa på välfärden. En stark välfärd är
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grunden för ett Stockholm som orkar stå emot kriser och där
invånarna känner sig trygga.
Under pandemin har många människor behövt vistas mer i sitt
närområde. Sannolikheten är stor att rekommendationerna för att
hindra smittspridningen kommer att kvarstå under en längre tid.
Stadsdelsnämnden har då en särskilt viktig uppgift att se till att alla
medborgare ska ges möjlighet att besöka och få ta del av
samhällsservice. Som ett led i att stärka den lokala demokratin är
webbsändningar av stadsdelsnämndens möten, särskilt under
nuvarande pandemi, en utmärkt lösning för att öka medborgarnas
intresse för olika frågor på Östermalm.
Samtidigt måste vi blicka framåt och rusta Östermalm för
framtiden. Vi bor i en växande stadsdel med många möjligheter för
människor och företag. Naturen, stadsdelens skönhet och ett rikt
utbud av kultur attraherar boende och besökare från hela världen. I
ett Stockholm som håller samman kan och ska vara en förebild.
För oss Socialdemokrater ska Östermalm vara en stadsdel för alla. I
vår stadsdel ska alla som bor här kunna utbilda sig, hitta ett jobb
och leva livet på det sätt som hen önskar. Vår stadsdel ska vara
öppen och jämlik och ge alla goda förutsättningar oavsett bakgrund.
Östermalm ska vara en stadsdel utan segregation och med minskade
ekonomiska, sociala och kulturella klyftor.
Budgeten som antogs av fullmäktige i december återspeglar de
borgerliga partiernas låga ambitioner för framförallt förskola, skola
och bostadsbyggandet. Genom omfördelning till flera verksamheter
från äldreomsorgen kan det trots allt innebära vissa förbättringar
inom en del områden på Östermalm. Likväl står Östermalm inför
stora utmaningar inom både förskolan och äldreomsorgen och i en
tid som denna måste ökade resurser förutom omfördelning tilldelas
stadsdelens olika verksamhetsområden. Den borgerliga budgeten
visar en ökning inom äldreomsorgen men vårt budgetförslag
innebär än större ekonomiska förutsättningar som klarar både prisoch löneökningar och ger även utrymme för höjda ambitioner.
Med förbättringsförslag på 46 punkter som redovisas inom olika
områden vill vi Socialdemokrater visa att vi vill göra Östermalm
bättre och ett Östermalm för alla.
Socialdemokraternas förslag till nettobudget 2021 avseende drift
och underhåll är drygt 22 miljoner mer än vad den borgerliga
majoriteten satsar på invånarna i Östermalm.
Vi föreslår att
 webbsändningar av stadsdelsnämndens möten, särskilt under
nuvarande pandemi, är en utmärkt lösning för att öka
medborgarnas intresse för olika frågor på Östermalm
Förskolan: Fler förskollärare för en jämlik start
Alla barn i Östermalm har rätt till en trygg uppväxt och en bra
förskola. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande.
Stadsdelsnämnden ska säkerställa att förskoleverksamheten inom
Östermalm är likvärdig, har hög kvalitet och lägger grunden för ett
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livslångt lärande. Alla barn behöver ta del av förskolans verksamhet
för att ge barnen möjligheter att utveckla kulturell och social
kompetens.
Den grönblå majoritetens budget för 2021 innebär nedskärningar på
förskolan. Det är tredje året i rad som verksamheten inte får
tillräckligt med pengar för att ens täcka den årliga
löneuppräkningen. Tack vare omfördelning från äldreomsorgen blir
konsekvenserna av nedskärningarna inte fullt så oroande. Vår
satsning inom förskolan innebär emellertid sju miljoner kronor mer
än de borgerliga politikerna tilldelat.
Vi Socialdemokrater på Östermalm anser att förskollärarna spelar
en avgörande roll för den pedagogiska verksamheten i förskolan.
Förskollärare ska leda verksamheten och ha ansvaret för att främja
god arbetsledning, verksamhetskvalitet, pedagogisk utveckling och
innovationer i förskolan. Att öka andelen förskollärare i
personalgrupperna är för oss ett prioriterat mål den kommande
perioden.
Bemanningsfrågan är viktig utifrån både barnens, personalens och
vårdnadshavarnas perspektiv. Varje barn måste vara tryggt med
personalen som de tillbringar sina dagar med och vårdnadshavarna
ska känna trygghet när de lämnar på morgonen. Samtidigt måste
personalen veta att de har kollegor och en rimlig arbetsbelastning.
Vid sjukskrivning och frånvaro ska det finnas personal att tillgå som
är bekant med den aktuella förskolan och barngruppen.
Vi har tidigare föreslagit en bemanningsenhet för förskolorna i
stadsdelen. Detta för att förskolorna skall slippa ha timanställda
vikarier som rings in varje morgon. Genom en bemanningsenhet
kan man få en kontinuitet i personalförsörjningen, trygga
anställningar och bättre kvalitet i verksamheten.
Arbetsmiljön ska vara en prioriterad verksamhetsfråga i förskolan.
Hög arbetsbelastning, övertid och underbemanning leder till
missnöje bland personalen. Handlingsplanen för att förbättra
arbetssituationen för barnskötare och förskollärare behöver
prioriteras och vara vägledande för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
Lärarförbundet betonar vikten av mindre barngrupper. Detta vill vi
hörsamma genom att föreslå minskade barngrupper för de mindre
barnen.
Vi föreslår att:
 Personaltätheten ska över en fyraårstid öka till max 4,5 barn
per pedagog.
 Andelen förskollärare ska öka till minst 41 procent.
 Erfarna barnskötare ska få en riktad lönesatsning.
 Östermalm ska införa en bemanningsenhet i samarbete med
Norrmalm.
 Elevhälsan ska stärkas i förskolan och antalet
specialpedagoger ska öka.
 Förskolegårdar ska planeras i ett tidigt stadium vid
nybyggnation och större om- och tillbyggnationer.
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En indikator skapas för barngruppernas storlek vad gäller
mindre barn 1-3 år
 En indikator skapas för barngruppernas storlek vad gäller
större barn 4-6 år
 Barngruppernas storlek när det gäller yngre barn (1-3 år) ska
minska.
Äldreomsorgen: Trygga villkor för en trygg äldreomsorg
Alla Östermalmsbor ska känna sig trygga inför ålderdomen. I ett
Stockholm och Östermalm där invånarna blir allt friskare, lever
längre och får fler friska år ska alla ha rätt till ett tryggt boende och
en vardag med hög livskvalitet värdighet och självständighet.
Vi satsar 8,6 miljoner mer än majoriteten på äldreomsorgen.
Kontinuiteten inom äldreomsorgen ska öka. Den äldre ska ha rätt att
känna igen de personer som ger omsorg. Trygga och bra
arbetsvillkor för personalen är en förutsättning för hög kvalitet.
Veckovisa rapporter från stadsdelsdirektören har visat goda
bedömningar vad gäller smittspridningen. Icke desto mindre har det
i staden som helhet inneburit många dödsfall på boenden, men
information om dödsfall på Östermalms vård- och omsorgsboenden
inklusive privata omsorgsboenden har varit bristfällig. Brister på
skyddsutrustning och kontakten på hälso- och sjukvård fungerade
inte tillfredsställande i början av pandemin. Med en
kommunaliserad hemsjukvård hade sannolikt utfallet blivit ett
annat.
Med rätt utrustning, handledning samt tid och tålamod
kan internet avsevärt höja livskvaliteten för äldre, ofta ensamma och
isolerade personer, Installation av trådlösa nätverk eller Wifi på
äldreboenden borde vara en rättighet för de boende.
Många fler kompetenser behövs. Inte minst behövs en satsning på
äldrekuratorer/ensamhetskuratorer. Ökad ensamhet och multisjuka
bland äldre ökar behoven av psykosocialt stöd. Dessa kurator skulle
öka tryggheten och kvaliteten för äldre, anhöriga och övrig personal
i äldreomsorgen
Vi föreslår att:
 Grundbemanningen inom äldreomsorgen ska öka.
 Bemanningsenheter med fastanställd heltidspersonal ska
finnas på Östermalm.
 Ett aktivt arbete ska bedrivas för att minst 90 procent av
personalen i omsorgen ska vara tillsvidareanställda och
heltidsanställda.
 Fler arbetsterapeuter, äldrekuratorer, fysioterapeuter och
dietister ska vara tillgängliga för den enskilde för att stärka
det rehabiliterande arbetet.
 Måltidsombud ska utses inom varje enheten inom hemtjänst
och på särskilda boenden.
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Rätten till sociala aktiviteter och utevistelse ska stärkas med
hjälp av en högre grundbemanning och en schemaläggning
som fungerar.
 Trådlösa nätverk/Wifi installeras på vård- och
omsorgsboenden.
 Möjligheten till svala/svalt rum på äldreboenden under
sommarvärmen utreds.
 En tjänst/projekttjänst som ensamhetskurator/äldrekurator
inrättas.
 Andelen timanställda inom äldreomsorgen ska redovisas.
Socialtjänsten
Ökad tillgänglighet för stadens alla invånare
Östermalm ska vara en tillgänglig stadsdel för alla invånare. Oavsett
funktionsförmåga ska alla tillförsäkras integritet, självbestämmande
och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets
gemenskap. Inriktningen för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning är att identifiera och främja det som skapar
delaktighet i samhället och ett självständigt liv. Samtliga insatser
ska anpassas till den enskildes individuella behov och utformas så
att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem.
Vi föreslår att:
 Tillgången till heminstruktörer för synskadade och
hörselskadade ska säkerställas i alla stadsdelsnämnder.
 Friskvårdskort på stadens simhallar ska erbjudas till alla som
bor i gruppbostad med särskild service enligt LSS.
 Fler LSS-bostäder och gruppbostäder ska skapas, både i
befintliga fastigheter och i nyproduktion.
 Trådlösa nätverk/Wifi installeras på LSS-boenden
Ökad trygghet för barn och unga och psykisk ohälsa
Socialtjänsten ska vara jämställd och bygga på ett tydligt
barnperspektiv. För att minska sociala problem arbetar
socialtjänsten förebyggande och med tidiga och kunskapsbaserade
insatser. Det förebyggande arbetet sker genom samverkan mellan
många olika aktörer.
Den psykiska ohälsan ökar bland unga i Stockholm. Den negativa
trenden för psykisk ohälsa har inte brutits och skillnaderna mellan
flickor och pojkar kvarstår. I arbetet för att motverka psykisk ohälsa
är ungdomsmottagningarna viktiga.
Jour- och familjehem skapar en trygg och stabil miljö för de barn
och unga som är i behov av stöd, omsorg och vård.
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med socialnämnden
intensifiera arbetet för att rekrytera flera jour- och familjehem och
ge gott stöd, vägledning och utbildning till dem som åtar sig
uppdraget
Vi föreslår att:
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Genom nära samverkan med skola, förskola,
fritidsverksamheter och det uppsökande sociala arbetet för
barn i riskzon ska barn och unga fångas upp tidigt.
 Dialog med regionen ska föras för att hembesöksprogram
för förstagångsföräldrar ska finnas i de prioriterade
stadsdelsnämnderna. Ett arbete ska även göras för att fler
familjecentraler kan öppnas.
 Den ökande psykiska ohälsan bland unga ska mötas med fler
insatser.
 Arbetet för att rekrytera flera familjehem ska intensifieras
och stadens familjehemsvård ska utvecklas.
Stadsdelen ska stötta människors väg till arbete
I Stockholm ska alla som kan arbeta ges stöd att komma i arbete.
Det är grunden för att skapa en jämlik stad och bryta segregationen.
Biståndstagarna inom ekonomiskt bistånd kan ha olika
försörjningshinder. Det vanligaste försörjningshindret är
arbetslöshet, och därefter personer som är sjukskrivna och personer
med sociala/medicinska skäl (till exempel missbruk eller psykisk
sjukdom). Stadsdelsnämnderna ska fortsätta att prioritera arbetet
med att utveckla insatser för dessa grupper för att undvika att
personerna fastnar i långtidsberoende av ekonomiskt bistånd.
Insatserna ska sättas in så tidigt som möjligt.
Vi föreslår att:
 Arbetsmiljön och arbetssituationen för medarbetarna ska
förbättras.
 Stadens målsättning är att alla som erhåller ekonomiskt
bistånd ska snabbt komma i egen försörjning.
 Insatser ska sättas in tidigt för att människor inte ska fastna i
långtidsberoende av försörjningsstöd.
Snabba insatser för de som har förlorat sina jobb under
Coronakrisen
Coronakrisen har lett till att fler människor kan vara i behov av att
få stöd från staden. Människor som kanske tidigare aldrig har varit
aktuella hos socialtjänsten. För de som har blivit av med sina jobb
och som behöver ekonomiskt bistånd eftersom de saknar egna
inkomster eller inte har rätt till ersättningar från annan myndighet är
det viktigt att stadens utgångspunkt att individerna ska snabbt ut
igen på arbetsmarknaden. Genom samverkan med jobbtorgen ska
människor få stöd att komma ut i arbete eller studier. För de som
behöver utbilda sig eller läsa enstaka kurser finns
vuxenutbildningen till hands.
Ändrade riktlinjer och rekommendationer för socialtjänsten om
längre rådrumstid för människor att avyttra tillgångar och att
tillfälligt slopa kravet på läkarintyg efter fem dagar är bra.
Revideringen av handläggningen av ekonomiskt bistånd ska gälla
året ut förutsatt att läget inte har förändrats.
Vi föreslår att:
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Snabba insatser ska sättas in för att människor ska vara i
arbete eller studier.
Kultur och fritid, demokrati och inflytande – viktigare än någonsin
I vår stadsdel, precis som runt om i världen, ökar den politiska
polariseringen och i dess spår följer en ökad otrygghet som
skrämmer och begränsar människors frihet. Vi Socialdemokrater på
Östermalm menar att det är oerhört viktigt att vi på olika sätt värnar
demokratins värderingar och att mänskliga rättigheter ska få en mer
framskjuten roll i stadsdelens strategiska arbete.
Det breda och engagerade föreningslivet är en fantastisk tillgång för
Östermalm. Många ideella föreningar gör ett utmärkt jobb och stora
samhällsnyttiga insatser i stadsdelen, bidrar till god livskvalitet och
ett rikare samhällsliv.
Inte minst Östermalms föreningsråd är viktig för att kunna
upprätthålla ett aktivt föreningsliv. Under pandemin som fortsätter
även under våren har föreningsrådet inte kunnat hyra ut lokaler
grund av smittspridning. Det är därför angeläget att nämnden bistår
föreningsrådet under pandemin för att säkerställa Östermalms
föreningsråds överlevnad.
För att värna demokrati och inflytande ska alla barn och unga i
Östermalm ha rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga
och jämställda mötesplatser oavsett ekonomiska förutsättningar.
Nämnden ska tillgängliggöra öppna mötesplatser och
fritidsverksamheter anpassade efter befolkningssammansättningen
och ungas behov och levnadsmönster. Det handlar om att utveckla
och stärka t.ex. ungdomsråd, trygghetsvandringar och
medborgardialoger. Inte minst är detta viktigt när vi utvecklar Norra
Djurgårdsstaden. Vi vill därför utreda möjligheten till ett
Ungdomens hus i Norra Djurgårdsstaden.
Aktiviteter och mötesplatser ska utformas för att vara välkomnande
för både pojkar och flickor samt specifika målgrupper så som unga
med funktionsnedsättning, nyanlända och hbtq-personer.
Stadsdelens verksamheter inom barn, kultur och fritid ska medverka
till att tryggheten ökar i vår stadsdel genom ett förebyggande arbete.
För många unga är sommarjobbet det första steget in på
arbetsmarknaden. Socialdemokraterna vill därför satsa på 272
sommarjobb jämfört med borgarnas 150.
Vi föreslår att:
 Bistå Östermalms ungdomsråd för att möjliggöra dess
fortsatta arbete för att uppmärksamma de ungas delaktighet i
stadsdelen.
 Bistå Östermalms föreningsråd med föreningsbidrag för dess
överlevnad.
 Öka insatserna för förebyggande arbete genom att inte
genomföra besparingar på barn, fritid och kultur som
föreslås i den borgerliga budgeten.
 Göra nämndmöten tillgängliga genom webbsändningar för
allmänheten på Östermalm på försök under våren.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2021
Sida 15 (46)
2021-02-11



Utreda möjligheten till ett Ungdomens hus i Norra
Djurgårdsstaden.
 Antalet sommarjobb utökas till 272.
Park och miljö – en grön stadsdel
Östermalm ska vara en grön, trygg, ren och vacker stadsdel. Parker
och naturområden är viktiga för invånarna i Östermalm såväl som
för stadens ekosystem. Vi menar att det är viktigt att rekreativa och
ekologiska värden utvecklas och stärkas.
Under vintertid finns det promenadstråk och trappor som inte
snöröjs. Detta försvårar tillgängligheten för invånarna i vår stadsdel.
Vi menar att initiativ behövs för att se över möjligheten till
snöröjning på fler ställen för att öka möjligheten att vara aktiv i våra
parker och grönområden även under vintertid.
Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att Östermalm tar vara
på det faktum att vi har nära tillgång till vatten och badmöjligheter.
Vi vill att man närmare utreder möjligheten att utveckla möjligheten
till strandbad /bastubad i tex Brunnsviken.
Alla ska ha tillgång till stadsdelen – oavsett ålder eller
funktionsnedsättning. Stadelens inne och utemiljöer ska vara fysiskt
tillgängliga. Tillgänglighetsfrågorna ska genomsyra
verksamhetsplaneringen och vara en naturlig del i det dagliga
arbetet. Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas.
Stadsdelsnämnden ska delta i arbetet utifrån sin kunskap om lokala
förhållanden och kontakt med invånarna i Östermalm.
Den fysiska planeringen är en viktig faktor för trygghet och trivsel.
Hur stadsdelen underhåller gator, parker och grönområden påverkar
hur trygg stadsmiljön uppfattas. Faktorer som kan skapa trygghet i
det offentliga rummet är bland annat god renhållning i offentliga
miljöer, bra belysning på mörka platser och att motverka
återkommande ordningsproblem. Stadsdelsnämnden behöver utifrån
dialog med invånarna och en lokal analys fortsätta att utveckla en
trygg närmiljö i nära samverkan med andra berörda aktörer.
Östermalm har två strandbad – Brunnsvikens och Ekhagens
badplats. På södra Djurgården finns inga. På södra Djurgården finns
det inga alls. Vi föreslår att man bör undersöka om det går att göra
fler badplatser.
Vi föreslår att
 Snöröjningen och sandningen förbättras.
 Bastubad vid Brunnsviken utreds.
 Bryggor vid våra strandbad utreds.
 Anläggning av strandbad på södra Djurgården utreds.
 Snöröjning vid fler gångvägar och trappor t.ex i Ekhagen
möjliggörs.
 Mo¨jligheten att anlita en bank t.ex. Fritidbanken för
utlåning av idrotts/fritidsutrusning utreds.
Trygghets- och säkerhetsarbete
Det som man kan utläsa ur verksamhetsplanen när det gäller
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trygghets- och säkerhetsarbetet är till många delar väldigt bra. Vi
saknar emellertid något förslag hur man kan arbeta med
segregationens effekter på trygghet. Att blunda för vilka risker som
sociala skillnader innebär kan försvaga förståelsen och beredskapen
för social oro. Det förebyggande arbetet som till exempel förskola,
skola och feriejobb till unga är därför mycket viktigt, vilket kan, om
man inte har detta för ögonen kosta stora summor i framtiden. Att
utveckla ett samarbete med en förskola i ytterstaden kan vara ett sätt
att motverka segregationen. Att ha ett gott samarbete med
näringslivet, polisen, affärsinnehavare som det beskrivs i planen är
av stor vikt och kan förstärkas med att inrätta ett digitalt
näringslivsråd.
Vi föreslår att
 Etablera ett samarbete med en förskola i ytterstaden.
 Inrätta ett digitalt näringslivsråd.
Avslutning: Solidaritet med de mest utsatta
Slutligen ser vi Socialdemokrater på Östermalm behovet av ett
Stockholm som håller samman. Lyfter vi blicken och tittar förbi
Östermalms förutsättningar konstaterar vi snabbt att det finns andra
stadsdelar som har mycket större utmaningar men saknar
resurser. Vi vill se en politik som fortsatt kommer sträva efter en
sammanhållen stad. Vi gör det i förvissningen om att det inte är
genom ökade klyftor som vår stad blir bättre. Tvärtom är vi
övertygade om att vi blir starkare tillsammans.
Jaime Barrios (V) m.fl. reserverar sig mot beslutet och
lämnar uttalande enligt följande:
Med Vänsterpartiets budgetförslag får stadsdelsnämnderna totalt
455,0 miljoner kronor mer än majoritetens budget för 2021.Det är
en budget för att stärka välfärden och ge stadsdelsnämnderna
långsiktigt stabila budgetramar istället för korta satsningar på
enskilda projekt. Under pandemin har stadsdelsnämndens
verksamheter påverkatsmycket och många medarbetare har fått
ställa om sin verksamhet flera gånger om. Att möta helt nya
utmaningar varje vecka kostar på och medarbetarna har fått arbeta
hårt under lång tid nu. Att stärka välfärden är därför en central del
av Vänsterpartiets budgetförslag för Stockholm. De som arbetar i
välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar, för få
kollegoroch orimliga effektiviseringskrav – särskilt inte i det
pressade läge som en pandemi innebär. De ska känna att de har
förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt. Vi vill satsa på
långsiktigakompetensutvecklingsmedel med fokus på
fortbildningsbehovet i förskola, socialtjänst, LSS och äldreomsorg.
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan
utvecklas efter sina förutsättningar. Det är därför hög tid att ge
förskolorna de resurser som krävs för att minska ned
barngruppernas storlek. Med Vänsterpartiets budget, som har en
schablonhöjning på 3 % till förskolorna, finns utrymme att öka
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personaltätheten och därmed skapa utrymme för att minska ned
barngrupperna. Vi satsar även på att stärka kompetensen på
förskolorna för att öka andelen utbildade pedagoger och arbeta för
en god personalkontinuitet i förskolan.
Barnen måste ges plats när staden växer. Tillräckliga ytor för
förskolegårdar ska prioriteras i planeringen och riktlinjer för
lekvärdesfaktorer tas fram för att kompensera när och om friytan
per barn är begränsad. I ett tidigt skede i stadsplaneringen ska
staden tillförsäkra att barns röster blir hörda och planera för lek,
rörelse och idrott.
Förebyggande verksamhet
Fritidsverksamheter och parklekar är viktiga kompensatoriska
verksamheter som ska erbjuda barn och unga en meningsfull fritid
och stärka viktiga skyddsfaktorer, de ska arbeta nära andra
förebyggande verksamheter så som fältassistenter.Vänsterpartiet vill
därför satsa särskilt på parklekarna genom att ta fram en långsiktig
investeringsplan för att rusta och bygga fler parklekar i staden. Vi
vill att parklekarna ska vara bemannade och ha generösa öppettider
även på helgerna. I vår budget finns det även särskilda satsningar på
att stärka fritidsgårdarna, medborgarkontoren och lokal
kulturverksamhet, vi vill också satsa på fler medborgarvärdar.På
fritidsgårdarna ska det finnas närvarande och trygga vuxna
förebilder som spelar en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet
och som arbetar nära fältassistenter, skola och socialtjänsten.Alla
barn och unga har rätt till en meningsfull fritid oavsett
funktionsförmåga, därför avsätter vi särskilda medel för att
förstärka fritidsverksamhet för barn och unga med
funktionsvariation.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten ökar i landet och Stockholm är inget undantag. I
december 2020 kunde vi konstatera att antalet arbetslösa i staden
har ökat med 44,9 % jämfört med samma period 2019. Trots detta
har majoriteten ställt krav på att stadsdelsnämnden ska effektivisera
sin arbetsmarknadsverksamhet och ambitionen för antalet feriejobb
är den samma som tidigare tre år. Med Vänsterpartiets budget kan
staden utöka antalet feriejobb med 1 000 arbetstillfällen, förstärka
jobbtorgen och intensifiera arbetet med unga som varken arbetar
eller studerar. Vi satsar även på fler Stockholmsjobb och ökad
närvaro i ytterstaden tillsammans med civilsamhället.
Socialtjänst
Med tanke på att vi går en oroväckande framtid tillmötes och att vi
inte ser något som talar för att behoven inom individ- och
familjeomsorgen kommer att minska är det ändå svårt att se att
budgeten kommer räcka till. Samtidigt nås vi av rapporter om att
barnfattigdomen ökar och att andelen orosanmälningar gällande
barn ökar. Vi vet redan nu att pandemin drabbat särskilt
socioekonomiskt svaga familjer miljöer hårt. I detta läge är det
mycket oroande att budgeten för ekonomiskt bistånd och
handläggning inte ökas i jämförelse med 2020 i majoritetens
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budget. För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och
biståndshandläggare behöver arbetet med handlingsplanen fortsättas
och fördjupas, därför satsar vi i Vänsterpartiet på en förstärkning av
det arbetet. Det förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare
behöver utökas och de sociala insatsgrupperna förstärkas.
Vänsterpartiet anser att det är av yttersta vikt att det inte avvaktas
med att göra placeringar av barn och ungdomar när behov finns
eller att göra för tidiga hemtagningar för att spara pengar. Vi vet att
flera olika placeringar är av ondo för de omhändertagna barnen och
ungdomarna medan en långsiktig placering oftast gynnar denne.
Därför gör vi en satsning på 45 miljoner kronor för att säkerställa
placeringar.Ett liv fritt från våld är en grundläggande mänsklig
rättighet. Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck ska tillämpas och vi anser att stadsdelen ska stärka
insatserna mot våld i nära relationer.
Äldreomsorg
Coronapandemin har tydligt visat behovet av stora satsningar på
äldreomsorgen. De anställda inom äldreomsorgen har gjort
fantastiska insatser under krisen, men utgångsläget med en splittrad
vård och omsorg med ett stort antal privata aktörer, många
tidsbegränsat anställda och brister i bemanningen var inte det bästa
utgångsläget för en kris. Kommande år kommer det behöva göras
stora satsningar på äldreomsorgen. Det behövs fler fasta
anställningar och ökad bemanning och förstärkt läkarnärvaro på
äldreboenden, liksom bättre möjligheter för äldreomsorgschefer att
utöva ett närvarande ledarskap. Därför satsar vi 50 miljoner kronor
för att anställa fler sjuksköterskor, fysioterapeuter och
arbetsterapeuter inom äldreomsorgen. I Vänsterpartiets budgethöjer
vi schablonerna för avlösning och ledsagning samt peng för daglig
verksamhet till 3 % för att med säkerhet täcka upp för pris- och
lönekompensation. Vi vill att staden ska fortsätta att satsa på tryggt
mottagande och utveckla aktivitetscenter.
En bra äldreomsorg är också en viktig jämställdhetsfråga. De som
jobbar i äldreomsorgen är till väldigt stor del kvinnor, och deras
arbete måste uppvärderas.
Särskilt uttalande
Göran Ek m.fl. (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Ett förslag till verksamhetsplan och budget 2021 för Östermalms
stadsdelsnämnd i linje med majoritetens budget i
kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i
kommunfullmöktige där vi redovisar vår syn på hur verksamheten
för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar daäför till denna
för en utföligare beskrivning.
Sverigedemokraterna avstår därför från att delta i beslut om
verksamhetsplan och budget för 2021.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/791-2 Verksamhetsplan 2021 Östermalms
stadsdelsnämnd
 ÖST 2020/791-3 Bilaga 1 Ekonomi mm Sdn10 VP2021
 ÖST 2020/791-4 Bilaga 2 Ansökan om
klimatinvesteringsmedel
 ÖST 2020/791-5 Bilaga 3 Ansökan om medel för giftfri
förskola
 ÖST 2020/791-6 Bilaga 4 Ansökan om medel för
trygghetsskapande åtgärder
 ÖST 2020/791-7 Bilaga 5 Plan för upphandling 2021
 ÖST 2020/791-8 Bilaga 6 System för intern kontroll
 ÖST 2020/791-9 Bilaga 7 Väsentlighets- och riskanalys samt
internkontrollplan 2021
 ÖST 2020/791-10 Bilaga 8 Kompetensförsörjningsplan 2021
 ÖST 2020/791-11 Bilaga 9 Kompetensförsörjningsplan
2021-2023
 ÖST 2020/791-12 Bilaga Förhandlingsprotokoll VP 2021
 ÖST 2020/791-13 Bilaga till förhandlingsprotokoll - MBL
VP 2021
 ÖST 2020/791-15 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 11
februari 2021 § 4 - Verksamhetsplan och budget 2021.
 ÖST 2020/791-17 Expediering av Östermalms
stadsdelsnämnds beslut 11 februari 2021 § 4 Verksamhetsplan och budget 2021.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2021
Sida 20 (46)
2021-02-11

§5
Fördelning av föreningsstöd ansökningsperiod 1, år 2021
Anmälan om jäv
Fredrik Boeke (S) anmäler jäv och lämnar mötet.

ÖST 2020/914

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner detaljbudget för
föreningsstöd 2021.
2. Nämnden godkänner fördelning av föreningsstöd
ansökningsperiod 1, 2021.
3. Nämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag på
revidering av lokala regler för föreningsstöd.
4. Nämnden beslutar att övergå till att endast fördela föreningsstöd
en gång per år från 2022.
5. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en rutin för
Idéburet offentligt partnerskap.
6. Nämnden uppdrar till förvaltningen att göra en genomlysning av
stadsdelsområdets uthyrningslokaler lämpade för föreningsliv.
7. Nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda behovet av
fritidsverksamhet för unga, och hur behov och efterfrågan kan
mötas. Utredningen ska genomföras i nära dialog med
kulturförvaltningen och utifrån det samordningsuppdrag som de har
under året.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens föreningsstöd syftar till att uppmuntra och stödja
stadsdelsområdets invånare att i organiserade former påverka och
engagera sig ideellt genom social eller kulturell verksamhet.
Nämnden har 1 500 000 kronor i budget för föreningsstöd 2021.
Förvaltningen föreslår att 1 217 000 kronor avsätts för
ansökningsperiod 1, 235 000 kronor för hyreskostnaden för
Skogvaktargatan 11, 38 000 kronor för ansökningsperiod 2 samt 10
000 kronor för marknadsföring.
Ideella föreningar har i ansökningsperiod 1, den 22 oktober till och
med 19 november 2020, haft möjlighet att ansöka om
verksamhetsstöd eller aktivitetsstöd för 2021. Totalt har 19
föreningar ansökt om stöd, varav fyra ansöker för första gången.
Förvaltningen föreslår att 18 föreningar beviljas stöd och en får
avslag. Nämnden föreslås även besluta om att förvaltningen får i
uppdrag att utarbeta förslag på revidering av lokala regler för
föreningsstöd och besluta om att övergå till en ansökningsomgång
per år, istället för två, från och med 2022. Förvaltningen föreslår

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2021
Sida 21 (46)
2021-02-11

slutligen att nämnden beslutar att ta fram en rutin för idéburet
offentligt partnerskap.
Yrkande
Ordförande Andrèa Hedin (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg (C) yrkar att:
- Östermalms stadsdelsnämnd godkänner detaljbudget för
föreningsstöd 2021.
- Nämnden godkänner fördelning av föreningsstöd
ansökningsperiod 1, 2021.
- Nämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag på
revidering av lokala regler för föreningsstöd.
- Nämnden beslutar att övergå till att endast fördela föreningsstöd
en gång per år från 2022.
- Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en rutin för
Idéburet offentligt partnerskap.
- Nämnden uppdrar till förvaltningen att göra en genomlysning av
stadsdelsområdets uthyrningslokaler lämpade för föreningsliv.
- Nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda behovet av
fritidsverksamhet för unga, och hur behov och efterfrågan kan
mötas. Utredningen ska genomföras i nära dialog med
kulturförvaltningen och utifrån det samordningsuppdrag som de har
under året.
Att därutöver anföra:
Östermalm har ett rikt föreningsliv. Med ett stort antal
idrottsföreningar, pensionärsföreningar, studieförbund,
ungdomsorganisationer, hobby- och kulturorganisationer finns goda
möjligheter för våra medborgare att engagera sig i föreningslivet,
utvecklas och skapa nya gemenskaper. Även om föreningar bör
kunna bära sig själva för att vi på lång sikt ska få ett hållbart
föreningsliv så finns det föreningar som bedriver en så pass viktig
verksamhet att dessa bör berättigas stöd. Dock är det av vikt att
föreningar inte blir beroende av offentliga medel utan har andra
kompletterande intäktskällor.
En ansökningsperiod
Eftersom vi som politiker vill ha ett starkt föreningsliv har vi också
ett ansvar för att skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv. För
att minska administrationen för föreningar och förvaltningen
föreslår vi att föreningsstödet från 2022 endast fördelas en gång per
år. Vi vet att det tar tid och resurser i anspråk för föreningar att
bereda ansökningar och för förvaltningen att granska dessa, tid som
istället kan läggas på verksamheten och verksamhetsuppföljning.
Idéburet offentligt partnerskap
I syfte att få en större långsiktighet i utbudet av föreningsaktiviteter
ger vi förvaltningen i uppdrag att framarbeta en rutin för Idéburet
offentligt partnerskap, IOP. Genom IOP-lösningar kan nämnden
även ställa tydligare krav på leverans av de aktiviteter som nämnden
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vill stödja. Vi tycker att det är önskvärt att rutinen kommer på plats
under året.
Genomlysning av lokaler
I takt med att stadsdelen och föreningslivet växer ökar även behovet
av lokaler för att föreningarna ska kunna bedriva sin verksamhet. Vi
uppdrar därför åt förvaltningen att inventera lokalbeståndet i syfte
att undersöka vilka lokaler inom förvaltningens bestånd som kan
hyras ut till föreningar. Därutöver uppdrar vi åt förvaltningen att
undersöka intresset bland exempelvis andra föreningar och
församlingar inom stadsdelsområdet att hyra ut lokaler till andra
föreningar för att skapa en helhetsbild av hur lokalbeståndet ser ut.
Genomlysning av fritidsverksamhet för unga
Stadsdelen har två ungdomsgårdar i form av Humlanhuset och
Hjorthagens ungdomsgård. Att ha trygga mötesplatser för ungdomar
som behöver ett extra bord att göra sina läxor vid, eller en plats för
de ungdomar som söker någonstans att vara med sina vänner är
viktigt. För att veta att vi att vårt utbud möter efterfrågan och att
våra platser är attraktiva för både tjejer och killar vill vi att
förvaltningen gör en genomlysning av hur besöksgruppen ser ut på
våra ungdomsgårdar med fokus på antal, kön och ålder. Vi vill även
att förvaltningen ser över vilka aktiviteter som erbjuds och om det
är något som ungdomarna upplever saknas. Vi vill att ungdomsrådet
för en möjlighet att delta i genomlysningen.
Instämmande från Maria Stenson (KD).
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl.och Jaime Barrios (V) m.fl. yrkar
att stadsdelsnämnden i huvudsak godkänna förvaltningens förslag
till beslut samt att bevilja, Stora Skuggans 4 H-gård 400 000 kr,
Föräldravandrarna 190 000 kr och Östermalms föreningsråd
300 000 kr och där utöver anföra följande:
Det breda och engagerade föreningslivet är en fantastisk tillgång för
Östermalm. Många ideella föreningar gör ett utmärkt jobb och stora
samhällsnyttiga insatser i stadsdelen, bidrar till god livskvalitet och
ett rikare samhällsliv. Socialdemokraterna och vänsterpartiet
föreslår 310 000 kronor ytterligare i föreningsstöd jämfört med
majoriteten. Detta kan göras eftersom vi föreslår en större
tilldelning till barn, kultur och fritid.
Stora Skuggans 4H-gård
I en storstad som Stockholm och för innerstaden är Stora Skuggans
4H-gård en viktig verksamhet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. Uppföljningen visar också att verksamheten
med tusentals besökare och många aktiveter är mycket omfattande.
Under pandemin är det särskilt viktigt att barn och unga har
möjlighet vara ute bland djur. Den är så viktig att Östermalms
stadsdelsnämnd borde ha kunnat bidra med samma belopp som
beviljats tidigare år. Vi föreslår att bidraget ska uppgå till 400 000
kr.
Föräldravandrarna
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Föräldravandrarna på Östermalm gör en fantastisk insats för att
fånga upp otrygga ungdomar. Verksamheten har också skapat ett
gott samarbete mellan föräldrar och unga i stadsdelen.
Nattvandringarna har fört med sig en bättre förståelse och kunskap
kring våra ungdomars uteliv. De bidrar också till att stävja
ungdomars alkoholkonsumtion som på Östermalm är bland de hösta
i staden. Genom att finnas där ungdomarna är har de lyckats
avstyra incidenter som kunde ha slutat mycket illa. Under
pandemin är det särskilt viktigt att finnas ute bland ungdomarna är
när ungdomarna inte har så mycket att göra. Vi föreslår att bidraget
ska uppgå till 190 000 kronor.
Östermalms föreningsråd
Östermalms föreningsråd som hyr ut lokaler till föreningar är den
enda lokaluthyraren på Östermalm som hyr ut lokaler till rimliga
priser. Föreningsrådet har drabbats hårt ekonomiskt av
coronapandemin eftersom föreningar, inte minst
pensionärsföreningar, inte kunnat hyra lokaler i någon större
utsträckning. Nu hotas Föreningsrådet av nedläggning vilket skulle
innebära en katastrof för föreningarna som då inte kan boka lokaler
på Östermalm. Det är därför angeläget att nämnden bistår
föreningsrådet under pandemin för att säkerställa Östermalms
föreningsråds överlevnad. Vi föreslår att bidraget ska uppgå till
300 000 kronor.
Pensionärsföreningar
Pensionärsföreningarna fyller en mycket viktig funktion i vår
stadsdel. Dessa föreningar ska kunna ha bra lokaler till sin
verksamhet för samlingar och nöjen. Föreningarna ska också ha
möjlighet att utvecklas. Det är därför viktigt att föreningarna
genom fortsatt bidrag ges möjlighet till aktiviteter och
engagemang.

Beslutsgång
Ordförande frågade om det var nämndens mening att
bifalla yrkandet från Birgit Marklund Beijer (S) och Jaime Barrios
(V). Göran Ek (SD) anslöt till del i yrkandet från Birgit Marklund
Beijer (S) och Jaime Barrios (V) gällande att bevilja Stora Skuggans
4 H-gård med 400 000 kronor. Ordförande fann att nämnden avslår
yrkandet.
Därefter ställde ordförande förvaltningens förslag till beslut mot
yrkandet från Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren (L),
Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg (C). Birgit
Marklund Beijer (S) anslöt till del i yrkandet gällande att uppdrar
till förvaltningen att göra en genomlysning av stadsdelsområdets
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uthyrningslokaler lämpade för föreningsliv. Ordförande fann att
nämnden beslutat i enlighet med yrkandet.
Reservation
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl.noch Jaime Barrios (V)
m.fl. reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/914-2 Fördelning av föreningsstöd
ansökningsperiod 1, år 2021
 ÖST 2020/914-3 Bilaga 1. Lokala regler för föreningsstöd
 ÖST 2020/914-4 Bilaga 2. Redogörelse och
bedömningsgrunder, föreningsstöd period 1, 2021
 ÖST 2020/914-5 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 § 5 Fördelning av föreningsstöd ansökningsperiod 1,
år 2021.
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§6
Skrivelse om äldres otrygghet
ÖST 2020/739

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
Skribenterna önskar att förvaltningen, i samverkan med relevanta
aktörer gör en fördjupad studie av resultatet av årets
trygghetsmätning. Syftet är att ta fram underlag för att bättre förstå
upplevelsen av trygghet och vilka åtgärder som skulle kunna öka
tryggheten bland äldre. Ärendet är berett av förvaltningens
trygghets- och säkerhetssamordnare i samråd med
äldreomsorgsavdelningen. Representant från stadsdelsnämndens
pensionärsråd har bidragit i arbetet.
Förvaltningen kan utifrån befintligt material inte se att otryggheten
bland äldre på Östermalm ökar. Däremot anger fler i
åldersgrupperna 65-79 år och 80 + att de upplever otrygghet jämfört
med övriga åldersgrupper. Det är fler äldre kvinnor än äldre män
som anger att de upplever otrygghet och oro. Skillnaden mellan
könen är inte unik för Östermalm utan samma mönster ses såväl i
nationella som stadsövergripande undersökningar.
Trygghets- och säkerhetsfrågor har hög prioritet och utgör ett av
nämndens tre övergripande fokusområden för 2021. Arbetet med
äldres trygghet kommer att bedrivas bland annat inom ramen för
Äldrevänlig stad, där flera delar av förvaltningen är representerade i
styrgrupp och arbetsgrupper och pensionärsrådet dels är
referensgrupp och dels deltar i arbetsgrupper. Förvaltningen
bedömer att det bör ge rätt förutsättningar för att fortsatt undersöka
och driva frågan på ett strukturerat och samordnat sätt utifrån flera
perspektiv och på så sätt kunna ta fram förslag på träffsäkra
åtgärder.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/739-2 Svar på skrivelse om äldres otrygghet
 ÖST 2020/739-1 Skrivelse om äldres otrygghet.
 ÖST 2020/739-3 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 § 6 Svar på skrivelse om äldres otrygghet.
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§7
Remiss av en samlad djurhälsoreglering
ÖST 2020/965

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har haft i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande
lagstiftningen på djurhälsoområdet. Syftet med översynen är att
anpassa lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning som ska
börja tillämpas i april 2021. EU-förordningen omfattar bland annat
regler om sjukdomsövervakning, sjukdomsbekämpning, villkor för
djurförflyttningar. Syftet med översynen är också att få till stånd en
modern och sammanhållen lagstiftning, som ska ersätta de fem
lagar som finns idag inom området. Lagstiftningen ska säkerställa
ett gott smittskydd och därigenom tillvarata djurskydds-, folkhälsooch miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.
Östermalms stadsdelsförvaltning ansvarar inte för någon
djurhållning. Förvaltningen är dock positiv till en ny samlad
djuhälsoreglering om bekämpning av överförbara djursjukdomar.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/965-2 Svar på remiss av en samlad
djurhälsoreglering
 ÖST 2020/965-1.2 En samlad djurhälsoreglering
 ÖST 2020/965-4.2 Östermalms stadsdelsnämnds beslut
2021-02-11 § 7 Remiss av en samlad djurhälsoreglering.
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§8
Remiss av förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms
län
ÖST 2020/969

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och leda
det regionala arbetet med friluftspolitiken. Syftet med en regional
friluftlivsstrategi är att skapa förutsättningar för att stärka
genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms
län.
Förvaltningen är positiv till att en regional strategi för friluftslivet i
länet har tagits fram. Den vardagsnära naturen är viktig för att alla
ska kunna utöva friluftsliv. Stockholm stad kan genom den fysiska
planeringen skapa förutsättningar för att bevara och stärka den
grönstruktur som finns. I samband med att Stockholm förtätas och
många nya bostäder byggs är det viktigt att den vardagsnära naturen
planeras in i ett tidigt skede för att målet om en god bebyggd miljö
ska kunna uppnås. Förvaltningen arbetar både för att bevara och
utveckla de parker och grönområden som finns inom
stadsdelsområdet samt verkar för att grönstrukturen lyfts i tidiga
skeden i stadsutvecklingsprocessen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/969-2 Svar på remiss av förslag till strategi för
friluftsliv i Stockholms län
 ÖST 2020/969-1.2 Förslag till strategi för friluftsliv i
Stockholms län
 ÖST 2020/969-4.2 Östermalms stadsdelsnämnds beslut
2021-02-11 § 8 Remiss av förslag till strategi för friluftsliv i
Stockholms län.
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§9
Remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 20202023
ÖST 2020/794

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Ett gemensamt trygghetsprogram för staden, nämnder och
bolagsstyrelser, ger vägledning och gynnar på sikt stadens
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I trygghetsprogrammet lyfts bland annat vikten av fungerande samverkan,
såväl internt som externt för att nå framgång i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Trygghetsprogrammet utgår från Agenda 2030 och ska även vara
kopplat till andra beslutade styrdokument som styr mot målet om en
trygg, säker och välskött stad. Stadens säkerhetsprogram och
överenskommelsen mellan staden och Polisregion Stockholm är
exempel på sådana styrdokument. Trygghetsprogrammet ska
genomsyras av ett jämställdhets-, barn-, funktionshinder-, hbtqsamt äldreperspektiv.
Ärendet är berett av trygghets- och säkerhetssamordnaren i samråd
med preventionsenheten och parkmiljöavdelningen.
Funktionshinderrådet och pensionärsrådet har getts möjlighet att
lämna synpunkter på programmet.
Trygghetsprogrammet ger en tyngd åt brottsförebyggande och
trygghetsfrågorna. Vikten av samverkan, såväl inom stadens
verksamheter som externt, samt en god kommunikation lyfts på ett
bra sätt i programmet. Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att
frågorna lyfts i ett eget trygghetsprogram och ser fram emot att ta
sig an arbetet på lokal nivå.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/794-5 Svar på remiss av Stockholms stads
trygghetsprogram 2020-2023
 ÖST 2020/794-6 Bilaga Synpunkter från stadsdelsnämndens
råd

Östermalms Stadsdelsnämnd



Protokoll nr 2/2021
Sida 30 (46)
2021-02-11

ÖST 2020/794-8.3 Östermalms stadsdelsnämnds beslut
2021-02-11 § 9 Remiss av Stockholms stads
trygghetsprogram 2020- 2023.
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§ 10
Remiss av motion om återbruksgallerior
ÖST 2020/670

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Maria Mustonen och Sara Stenudd (båda V) har skrivit en motion
där de föreslår att staden ska utreda hur kommunala
återbruksgallerior kan implementeras i Stockholm, hur byggvaror
och annat relevant verksamhetsavfall kan inkluderas i konceptet,
var en pilotanläggning kan lokaliseras samt att en utvärdering görs
av stadens Pop Up återbruksverksamhet.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget i sin helhet och
ambitionen att underlätta för medborgarna att återbruka och
materialåtervinna sitt avfall.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Kretsloppstänk och återbruk ligger helt i tiden. Den totala mängden
av avfall ökar dock trots motsatta politiska ambitioner och
målsättningar om övergång till cirkulär ekonomi.
Vi tackar förvaltningen för ett positivt svar på motionen.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget i sin helhet. Motionens
mål är att underlätta för medborgarna att återbruka och
materialåtervinna sitt avfall.
Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala
arbetet när det gäller återbruk och återvining av material. Man
skulle t ex kunna återuppta kontakten med Stockholm Vatten och
avfall för att försöka förverkliga de idéer som fanns 2015.
Att starta en verksamhet som är dimensionerad för Östermalms
förhållanden är angelägen och önskvärd, där skulle vi också kunna
erbjuda Stockholmsjobb och praktikplatser.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2021
Sida 32 (46)
2021-02-11

Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/670-2 Svar på remiss om återbruksgallerior
 ÖST 2020/670-1.1 Motion om återbruksgallerior
 ÖST 2020/670-4.2 Östermalms stadsdelsnämnds beslut
2021-02-11 § 10 Svar på remiss om återbruksgallerior.
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§ 11
Serveringstillstånd till LE STHLM AB
ÖST 2020/963

Beslut
1. LE STHLM AB bör utifrån en social bedömning beviljas ett
stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan till allmänheten, i
restauranglokal och i uteservering, mellan kl. 11:00 – 01:00 i
restaurang LE på Jungfrugatan 7A.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
LE STHLM AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten, i restaurang och uteservering, måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 01:00. De ansökta alkoholdryckerna avser
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan
om serveringstillstånd avser restaurang LE på Jungfrugatan 7A.
Restaurang LE är ett orangeri i uppbyggnadsfasen, belägen på
innergården av Jungfrugatan 7A och invigs i mars 2021. LE
STHLM AB hyr innergården av Unique Hotel,
restaurangverksamheten bedrivs i egen regi.
Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att ett stadigvarande
serveringstillstånd enligt ansökan befaras föranleda en nackdel
utifrån de sociala aspekterna.
Yrkande
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. yrkar att stadsdelsnämnden bör
utifrån en social bedömning bevilja LE STHLM AB ett
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i restauranglokal
måndag till söndag mellan kl. 11.00-01.00 och att LE STHLM AB
bör utifrån en social bedömning beviljas ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i uteservering måndag till
söndag mellan kl 11.00-24.00 samt att nämnden överlämnar
yttrandet till tillståndsenheten/socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandet från Birgit Marklund Beijer (S) m.fl
mot förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i
enlighet med förvaltningens förslag.
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Reservation
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. reserverar sig mot beslutet och
lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:
Uteserveringar innebär i princip alltid ökad risk för oordning och
bråk samt ökad risk för störningar för boende i närheten. Enligt
uppgift är Jungfrugatan 7A både hotell och flerfamiljshus. Med
hänsyn till boende i området bör tillståndet för uteserveringen
begränsas till öppettiden kl 11.00 – 24.00 måndag till söndag.

Särskilt uttalande
Jaime Barrios (V) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Restaurangen söker om serveringstillstånd mellan kl 11.00 - 01.00 i
både restaurang och uteservering. Servering på en kringbyggd
innergård är inte lämpligt om det finns bostäder runt omkring, vilket
verkar vara fallet. Det ekar nämligen väldigt mycket kvälls- och
nattetid. Även vanliga samtal är mycket störande. Det talas om ett
orangeri, men det behöver inte vara särskilt isolerat. Dessutom
kommer gäster att röra sig till och från detta orangeri. Vi önskar att
tiderna för uteserveringen sätts till kl 22.00 kväll före vardag och till
kl 23.00 fredag- och lördagkvällar.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/963-3 Svar på remiss avseende serveringstillstånd
till LE STHLM AB, restaurang LE
 ÖST 2020/963-4 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 § 11 Serveringstillstånd till LE STHLM AB.
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§ 12
Årsplanering för återkommande ärenden i Östermalms
stadsdelsnämnd
ÖST 2020/901

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd noterar redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Under ett kalenderår finns ett antal besluts- och anmälningsärenden
som är som åtekommande till nämnden. För att skapa en överblick
över dessa ärenden har förvaltningen sammanställt ett årshjul med
kompletterande beskrivande text.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/901-1 Anmälan av årsplanering av för
återkommande ärenden i Östermalms stadsdelsnämnd
 ÖST 2020/901-2 Bilaga Årsplanering av återkommande
ärenden i Östermalms stadsdelsnämnd
 ÖST 2020/901-3 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 § 12 Årsplanering för återkommande ärenden i
Östermalms stadsdelsnämnd.
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§ 13
Redovisning av verksamhet med personligt ombud under
år 2020, ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret år
2021
ÖST 2020/995

Beslut
1. Östermalm stadsdelsnämnd godkänner redovisningen till
Länsstyrelsen i Stockholm gällande verksamhet med personligt
ombud för år 2020.
2. Östermalm stadsdelsnämnd godkänner ansökan om statsbidrag
för verksamhet med personligt ombud för år 2021 avseende
delfinansiering av fyra heltidstjänster.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för
delfinansiering av verksamhet med personligt ombud. En årlig
redovisning ska lämnas till Länsstyrelsen.
Ärendet omfattar redovisning för verksamhetsåret 2020 samt
ansökan om statsbidrag för 2021 avseende delfinansiering av fyra
heltidstjänster. Statsbidraget har föregående år utgått med 402 638
kronor per år för en heltidstjänst. Beloppet justeras av
Socialstyrelsen utifrån hur många ansökningar som inkommit.
Ansökan respektive redovisning ska vara Länsstyrelsen tillhanda
senast den 15 januari 2021. Dessa undertecknas av chefen för
förvaltningens socialtjänstavdelning. Nämndens beslut ska vara
Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/995-2 Redovisning av verksamhet med personligt
ombud 2020 samt ansökan om medel för 2021
 ÖST 2020/995-3 Bilaga 1. Redovisning av statsbidrag 2020
för verksamhet med personligt ombud
 ÖST 2020/995-4 Bilaga 2. Ansökan om statsbidrag 2021 för
verksamhet med personligt ombud
 ÖST 2020/995-5 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 § 13 Redovisning av verksamhet med personligt
ombud, ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret år 2021.
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§ 14
Verksamhetsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och
omsorgsboende år 2020
ÖST 2020/899

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsuppföljningen
av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2020.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med verksamhetsuppföljningen är att få kunskap om
verksamhetens kvalitet i förhållande till regelverk, avtal och
kvalitetsmål. Uppföljningen genomfördes i november 2020 för att
säkerställa att verksamheten åtgärdat de områden som förvaltningen
uppmärksammat vid 2019 års uppföljning. På grund av rådande
pandemi har årets verksamhetsuppföljning inte kunnat genomföras
enligt gängse rutiner, det har inte skett några fysiska
verksamhetsbesök utan uppföljningen har skett digitalt.
Uppföljningen omfattar både social omsorg och hälso- och
sjukvård. Verksamhetsuppföljningen baseras på dialog med ledning,
samtal med hälso- och sjukvårdspersonal, genomgång av resultatet
från egenkontroller och brukar- och individuppföljning för 2020
samt inkomna synpunkter. Kattrumpstullens vård- och
omsorgsboende har totalt 97 lägenheter, varav 65 platser för
personer med somatiska sjukdomar och 32 platser för personer med
demenssjukdom.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/899-2 Verksamhetsuppföljning av
Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende år 2020
 ÖST 2020/899-3 Bilaga Kattrumpstullen 2020 Bedömning
av verksamhetens kvalitet(2020-12-30)
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§ 15
Anmälan av promemoria med förteckning av inkomna
brev, skrivelser med mera
ÖST 2021/31

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 2021/31-1 Anmälan av promemoria med förteckning av
inkomna brev, skrivelser med merar år 2021
 ÖST 2021/31-2 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
20210127
 ÖST 2021/31-4 Förhandlingsprotokoll VP 2021
 ÖST 2021/31-3 Bilaga MBL VP 2021
 ÖST 2021/31-10 §24 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera
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§ 16
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för
pensionärsfrågor
ÖST 2021/34

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av stadsdelsnämndens pensionärråds protokoll från den 18
januari 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/34-1 Pensionärsrådets protokoll 18 januari 2021.
 ÖST 2021/34-4 §25 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor
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§ 17
Anmälan av minnesanteckningar från
stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor
ÖST 2021/33

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av minnesanteckningar från stadsdelsnämndens råd för
funktionshinderfrågor år 2020.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/33-1 Rådet för funktionshinderfrågors
minnesanteckningar 21 januari 2021.
 ÖST 2021/33-3 Bevakningslista januari 2021
 ÖST 2021/33-2 Östermalm Remiss av Stockholms stads
trygghetsprogram 2020
 ÖST 2021/33-7 §26 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor
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§ 18
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens
ungdomsråd
ÖST 2021/54

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av stadsdelsnämndens ungdomsråds protokoll från den 19
januari 2021.
Yrkande
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. och Jaime Barrios (V) m.fl. yrkar
att stadsdelsnämnden går ungdomsrådet önskan tillmötes och utser
två kontaktpersoner, en från vardera sida.

Beslutsgång
Ordförande frågade om det var nämndens mening att
bifalla yrkandet från Birgit Marklund Beijer (S) och Jaime Barrios
(V). Ordförande fann att nämnden avslår yrkandet.
Reservation
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. och Jaime Barrios (V) m.fl.
reserverar sig mot beslutet och anför följande:
Ungdomarna skriver i protokollet att de inte har hört något från
stadsdelsnämnden. De önskar en kontaktperson till nämnden och
skriver att man väntar med att be om det. Ungdomarna vill alltså ha
dialog med oss i nämnden, vilket vi ser som något väldigt
positivt. Vi menar vidare att Östermalms ungdomsråd är en viktig
samarbetspartner för stadsdelsnämnden. Nämnden fattar många
beslut som berör unga och det finns därför ett särskilt värde av att
ha en institutionaliserad dialog med företrädare för ungdomarna.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/54-2 Östermalms ungdomsråds protokoll från den
19 januari 2021.
 ÖST 2021/54-3 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 § 8 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens
ungdomsråd.
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§ 19
Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen
ÖST 2021/22

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen anmäler delegationsbeslut för perioden den
2 december 2020 till och med den 27 januari 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/22-1 Anmälan av delegeringsbeslut perioden 2
december 2020 till och med 27 januari 2021
 ÖST 2021/22-2 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 §19 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen.
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§ 20
Informationspunkter från stadsdelsdirektören till möten
med Östermalms stadsdelsnämnd
ÖST 2021/37

Stadsdelsdirektör Kerstin Andersson informerar om
aktuella frågor i förvaltningen:
Informationspunkter Östermalms stadsdelsnämnd 2021-02-11
Förlängt besöksförbud på vård- och omsorgsboenden
Folkhälsomyndigheten har förlängt det tillfälliga besöksförbudet på
särskilda boenden för äldre i Stockholms stad till och med 23
februari.
Förlängningen gör det möjligt för alla boende att få sin andra dos
vaccin och minst en vecka för att utveckla immunitet. På Rio vårdoch omsorgsboende pågår förberedelser för att ta emot säkra besök
när besöksförbudet hävs.
Digital teknik möter äldres behov
På Rio vård- och omsorgsboende används nu surfplattor flitigt
framför allt för kommunikation med anhöriga, men också för
musik, spel och bilder. Inom äldreomsorgsavdelningen pågår
förberedelser för rekrytering av en digital fixartjänst. Fixaren ska
stötta våra äldre att komma igång med eller få stöd i användningen
av digitala verktyg. Kravspecifikationen finslipas nu tillsammans
med pensionärsrådet.
Träffpunkter fortsatta stängda – alternativa kontakter och
mötesplatser för seniorer
De öppna träffpunkterna är stängda till och med 21 februari.
Kontakterna med besökare sker nu mest per telefon, men några
promenadgrupper trotsar kylan och är igång.
Anhörigkonsulenterna har genomfört anhöriggrupper digitalt och i
kulturkatalogen, som spridits i stadsdelen, finns många tips på
kulturella aktiviteter och exempelvis digitalt café.
Öppning av förskolan Anna i Norra Djurgårdsstaden
Förskolan Anna har nu slagit upp portarna och de förskolebarn som
gick på Bobergsskolan är på plats i de nya lokalerna. Under våren
tar förskolan successivt emot nya barn och deras vårdnadshavare för
inskolning, allt anpassat till de krav som pandemin ställer.
Detsamma gäller invigningen som kommer att ske i ett mindre
format i slutet av vecka 8.
Fortsatta problem med lokalerna för Hjortgläntans öppna
förskola i Norra Djurgårdsstaden
Under januari har Hjortgläntans parklek öppnat med anpassad
verksamhet utomhus som övriga parklekar. Tyvärr har nya
fuktproblem uppstått i öppna förskolans lokaler som måste åtgärdas
enligt gängse process. Därför är det oklart när den verksamheten
kan öppna.
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Sportlovsaktiviteter
Förvaltningens verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar
planerar för aktiviteter utifrån de krav som pandemin ställer. Det
gäller Humlanhuset, Hjorthagens ungdomsgård och
fältassistenterna. Alla aktiviteter kommer bland annat att
presenteras på stadens webbplats.
Parklekarna har öppet, men anordnar inte några särskilda aktiviteter
för att undvika att besöksantalet blir för stort.
Aktiv vinter i våra parker
Nu finns det slängkälkar i Humlegården, Tessinparken och Gustav
Adolfsparken. Of?ciella pulkabackar ?nns i Humlegården,
Ruddammsparken och Nobelparken. Under veckan påbörjas
spolning av isbanorna i Humlegården, Tessinparken och Gustav
Adolfsparken.
Det finns två anlagda skidspår, ett som förvaltningen ansvarar för
på Gärdet och ett som idrottsförvaltningen ansvarar för på
sportfältet.
Dags att söka feriejobb
Årets ansökningsperiod för feriejobb är den 16 februari–9 mars.
Stockholms stad erbjuder totalt cirka 9 000 sommarjobb i våra egna
verksamheter och hos upphandlade leverantörer. På Östermalm är
målet att erbjuda 150 platser, i första hand inom parkskötsel.
Ungdomar med funktionsvariation eller sociala skäl är särskilt
prioriterade.
Digitalt verksamhetsbesök på ungdomsmottagningen
Den 22 mars kl. 16.30–17.30 hälsas nämnden välkommen till ett
digitalt verksamhetsbesök på Odenplans ungdomsmottagning.
Inbjudan kommer när det närmar sig.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/37-2 Östermalms stadsdelsnämnds beslut 202102-11 §20 lnformationspunkter från stadsdelsdirektören till
möten med Östermalms stadsdelsnämnd.
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§ 21
Övriga frågor
Ingen övrig fråga anmäldes.
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