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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:
Emil Bustos (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), Caroline Blomberg (C), Mats
Hasselgren (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 mars 2021.
5. Anmäldes att protokollet från den 11 februari 2021 justerades
den 16 februari 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
Verksamhetsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd
år 2020
ÖST 2021/46

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelse
och bokslut 2020, inklusive bilagor, och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner att resultatenheternas
nettoresultat inom förskola, parklek och äldreomsorg avsätts i
resultatfond under eget kapital i balansräkningen.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med
bokslut. Nämndernas verksamhetsberättelse och bokslut utgör
underlag till stadens årsredovisning och uppföljning av
kommunfullmäktiges budget. Nämndens redovisning fokuserar på
uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och
verksamhetsmål samt hur nämnden har bidragit till att uppfylla
dessa.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Ordförande Andrèa Hedin (M) m. fl, Mats Hasselgren (L),
Vivianne Gunnarsson (MP) och Caroline Blomberg (C) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Stadsdelsnämnden lägger ett intensivt år bakom sig. Under början
av året drabbades stadsdelen, staden och hela Sverige av
Coronapandemin och stadsdelens verksamheter fick ställa om, visa
prov på handlingskraft och ett aktivt ledarskap för att hantera
situationen på ett oklanderligt sätt.
Trots detta levererar stadsdelens verksamheter en mycket hög
måluppfyllelse inom samtliga verksamheter, ofta högst i staden, och
vi ser fram emot att höja ambitionerna ytterligare under 2021 och
fokusera särskilt på de verksamhet som inte har nått ända fram med
sina mål.
För den grönblå majoriteten är det av största vikt att
verksamheternas utbud kontinuerligt anpassas för att möta
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medborgarnas behov. Östermalm ska vara en stadsdel att bo och
verka igenom hela livet och då behöver vi snabbt kunna ställa om
verksamheter från dagens till morgondagens behov.
Äldreomsorgen
Vi vill särskilt lyfta fram äldreomsorgens chefer och medarbetare
som har gjort imponerande insatser vecka efter vecka, månad efter
månad för att ge omvårdnad, sällskap, stöd och samtidigt begränsa
smittspridningen till både boende och hemtjänstkunder i
äldreomsorgen. Trots utmaningarna under pandemin lyckades
äldreomsorgen höja sina resultat på nästan alla områden och vi vill
särskilt lyfta fram de fina resultaten på indikatorerna ”Andel boende
på vård och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig
stund på dagen” och ”Andel boende på vård och omsorgsboende
som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra” som vi har
nått under året.
Vi är också glada att förvaltningen framgångsrikt lyckats styra om
kulturinsatser och aktiviteter inom både äldreomsorgen och
förskolan på ett föredömligt sätt. Under 2021 fortsätter vi att arbeta
för att öka kontinuiteten inom hemtjänsten för att minska antalet
olika individer den äldre behöver möta under en tvåveckorsperiod
och vi ökar antalet mätningar för att följa upp detta.
Socialtjänsten
Under 2020 har Östermalms stadsdelsnämnd tagit ett stort ansvar
för mottagandet av de nyanlända som bott på Drevkarlen. Vi
lyckades vända oro från närboende och verksamheten har bedrivits
med mycket goda resultat. Ett nytt arbetssätt testades tillsammans
med SHIS personal på genomgångsboendet och samtliga
hyresgäster fick ett individuellt anpassat stöd i syfte att på egen
hand ordna med fortsatt annat boende. Att snabbt kunna ställa om,
få med sig boende i området, och rikta förvaltningens resurser för
att uppnå goda resultat gör oss trygga i att förvaltningen är väl
rustade för att möte olika utmaningar som stadsdelen kan ställas
inför.
Ungdomars psykiska ohälsa fortsätter att öka både i staden och
stadsdelen. Detta är en utveckling vi tar på största allvar i den
grönblå majoriteten och prioriterar särskilda insatser för under
2021. Vi är glada att ungdomsmottagningens verksamhet kommer
att växa i stadsdelen och tittar på hur vi ka jobba vidare med detta
ytterligare.
Att inga barnfamiljer har berörts av vräkningar är en stor framgång
för stadsdelen och vittnar om ett välfungerande arbetssätt. Vi vet
dock att konjunkturen och hushållens privatekonomi kan komma att
påverkas av den utdragna pandemin. Därför är vi glada över att det
vräkningsförebyggande arbetet kommer att intensifieras ytterligare
på Östermalm genom ett nytt projekt under 2021 för att inga
barnfamiljer ska vräkas.
Under pandemin har möjligheten för staden att erbjuda
Stockholmsjobb varit begränsad för stadens förvaltningar, så även
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för oss. Så snart effekterna av pandemin avtar hoppas i att
Östermalm kan vara med och bidra till att fler platser erbjuds igen.
Förskola
Efter föräldrarna är förskolan en av de viktigaste faktorerna för
goda uppväxtvillkor. Förskolan ska vara en trygg och stimulerande
plats för stadsdelens yngsta att visas på och en plats där man som
förälder känner sig trygg att lämna sitt barn. Att öka likvärdigheten
mellan våra förskolor, vara en attraktiv arbetsgivare så att vår
förskolepersonal stannar över tid och att barnfamiljer får något av
sina topp 3-val till förskolan är prioriterat kommande år. Mot
bakgrund av den information som framkommer i
verksamhetsberättelsen känner vi oss mycket trygga med att
fortsätta att omfördela inom stadsdelens budget för att stärka
förskoleområdet framöver.
Klimatinvesteringar
Under mandatperioden görs stora satsningar på olika klimatåtgärder
i stadsdelen och vi är måna om att de stora investeringar vi gör ger
önskad effekt. I nästa års verksamhetsberättelse, eller i annat
passande format, vill vi se en uppföljning av om resultaten
överensstämmer med prognosen.
Exempel på frågeställningar som skulle kunna följas upp är:
Är avläsningen av den nyinstallerade utrustningen så
energibesparing som prognosen hävdade?
Nya armaturer kräver nära dialog med leverantören för justering av
belysningstider, hur har den fungerat?
Vilken klimatpåverkan har vi skapat genom att byta ut vitvaror och
ljusarmaturer i förtid relativt systemen faktiska livslängd?
När vi investerar i större och smarta papperskorgar, blir det renare
på marken i våra parker?
Instämmande från Maria Stenson (KD).
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl och Jaime Barrios (V) m.fl.
lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Först vill vi framföra vårt varmaste tack till alla medarbetare i
stadsdelen som får vår verksamhet att fungera varje dag året om.
Under 2020 utsattes personal, brukare och medborgare utsatts för
enorma påfrestningar på grund av pandemin och de restriktioner för
minskad smittspridning den medfört. Vi noterar att
verksamhetsberättelsen för det gångna året präglas av den unika
situationen som vi befunnit oss i.
Coronapandemin har drastiskt förändrat vårt samhälle. Under stora
delar av 2020 fick stadsdelsnämnden mer än vanligt ta en central
roll i att ge trygghet, säkerhet och en bra välfärd till alla invånare.
Vår personal har med sina arbetsinsatser gjort enastående insatser
för att alla ska kunna ta sig igenom krisen med hälsa och säkerhet.
De förtjänar de bästa förutsättningar för detta arbete. Politiken
måste nu riktas in på det.
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Verksamhetsberättelsen redogör för hur förvaltningen arbetat med
de uppdrag de fått i budget och det är glädjande att se hur vår
verksamhet gör sitt bästa för att leverera en välfärd av hög kvalitet.
Det finns ett stort engagemang, nytänkande och ansvar bland
medarbetarna, men detta riskerar att inte räcka när den blågröna
majoriteten ger förvaltningen otillräckliga ekonomiska
förutsättningar.
Nu visar Östermalms stadsdelsnämnds prognos ett överskott på 56,1
miljoner kronor för 2020. Detta kan jämföras med prognostiserade
överskottet i tertialrapport 1 på 25,4 miljoner kronor. Det stora
överskottet beror till stor del på det statsbidrag som betalats ut till
Stockholms stad för att minska de negativa ekonomiska effekterna
av pandemin. Detta syns nog mest tydligt med det slopade
sjuklöneansvaret.
Vi är nöjda med att förvaltningen håller i budgeten i balans och ger
utförliga analyser på de områden där verksamheten inte helt nått de
uppsatta målen. Sett i ljuset av det prognostiserade överskottet finns
det dock områden där man hade kunnat arbetat bättre.
Vi gör nedan några nedslag i verksamhetsberättelsen.
Förskolan
Det finns mycket bra att skriva om förskolorna på Östermalm.
Personalen har utfört ett viktigt arbete med att främja barnens tidiga
utbildning trots försvårare förutsättningar. Även här har man fått
förändra arbetssätt i stor utsträckning. Samtidigt ser vi att
Östermalm får ett väldigt gott betyg jämfört med övriga staden i
förskoleundersökningarna, vilket är positivt. Samtidigt finns det
problem i förskolan. Verksamhetsåret visar att målen för flera
områden inom förskolan endast är delvis uppfyllda. Man kan här
utläsa att budgetförutsättningarna inte är de gynnsammaste för
förskolan. Den bemanningsenhet som vi under förra
mandatperioden föreslog på Östermalm med fasta vikarier hade
otvetydigt underlättat enheternas arbete under denna period.
Barn i behov av särskilt stöd
Av de 88 barn som beviljats särskilt stöd är 27 flickor 67 pojkar. En
beskrivning görs men här behöver man i en särskild
jämställdhetsanalys arbeta vidare på för att förstå hur det kommer
sig att det är sådan skillnad.
Äldreomsorg
Vi vill återigen lyfta fram det viktiga arbete som utförs av
människor som arbetar inom äldreomsorgen. Vi menar att det är
högt prioriterat att ge äldre på Östermalm en god välfärd i allmänhet
och begränsa smittspridningen under Coronapandemin i synnerhet.
Samtidigt kan inte resten av tillvaron stanna av. Därför är vi
bekymrade över resultatet i verksamhetsberättelsen att flera
indikatorer inom verksamhetsmål 1.5. (de äldres tillvaro) inte
kommer att bli uppfyllda. Förvaltningen behöver ett arbetssätt som
garanterar tryggheten både på kort och på lång sikt.
Socialtjänsten
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Socialtjänsten omfattar många enheter vilket gör det är svårare att
överblicka. Det finns en del områden som är värda att
uppmärksamma särskilt:
Barn och ungdomar
När det gäller indikatorn under 1.4 ”andel barn och ungdomar
anmälda för brott” är 20 av totalt 1182 anmälningar
orosanmälningar kopplade till brott. Detta utgör förvisso endast 17
promille, men det är av yttersta vikt att inga barn eller ungdomar
hamnar i brottslighet.
Ungdomars alkohol- och narkotikaförbrukning
Stockholmsenkäten visar att ungdomarnas användning av alkohol
och narkotika är oroväckande och det är långt ifrån att målen
uppnås. Vi vill här se att arbetet påbörjas för att stävja
användningen.
Funktionsnedsättning
Det är flera områden som visar att målen endast delvis uppnås.
Därför menar vi att förvaltningen bör arbeta aktivt för att utveckla
arbetet för att säkra tillgängligheten och tryggheten för alla invånare
i stadsdelen. målen.
Feriejobb
Målet om 240 feriejobbsplatser kommer inte nås, på grund av den
rådande pandemin. 163 är långt ifrån målet. Det är en tråkig
utveckling då vi vet att möjlighet till feriejobb stärker möjligheterna
till en god koppling till arbetsmarknaden i vuxen ålder.
Stockholmsjobb
Målet uppnås inte även om prognosen vid tertialrapport 2 visade på
att målet kunde uppnås. Att pandemin kan vara en orsak till att
målet inte uppnås är sann till viss del men vi hade önskat ett bättre
resultat.
Ungdomars hälsa och trygghet
Att andelen ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa
som god är påfallande låg. Ungdomars psykiska ohälsa måste tas på
största allvar. Trenden är också att ohälsan bland ungdomar har ökat
under pandemin. Vi behöver därför fortsätta att satsa på elevhälsan
och stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten.
Andelen ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte
blivit utsatta för hot och våld är lägre på Östermalm än övriga
staden. Därför är det nödvändigt, som det anges i analysen, att
trygghets- och säkerhetsarbetet för unga prioriteras.
Näringslivsutveckling och arbetslöshet
Även om stadsdelsna¨mnden samverkar med polisen, lokala
fastighetsa¨gare, na¨ringsidkare och civilsamha¨llet samt andra
na¨mnder och bolag inom staden i trygghetsarbetet menar vi att
majoriteten bör anamma ett lagt förslag om att inrätta ett digitalt
näringslivsråd. Representanter från företagen kan bidra med insikter
och inspel till hur Östermalm kan bli en bättre stadsdel.
Ekologiska livsmedel och måltider
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Årsmålet nås inte varför man behöver arbeta vidare på att nå målet.
Pandemin borde inte vara en orsak till att det uteblivna årsmålet.
Agenda 2030 och jämställdhetsanalys
Under mål 8 (globala målen) visar index ”Bra arbetsgivare” att
utfallet ligger bra mycket under årsmålet 84. Detta gäller också
indikatorn ”Medarbetare som vet var de ska vända sig till om de
upplever sig utsatta för diskriminering mm”. Denna ligger klart
under årsmålet som är 90. Enkäten visar – trots vissa förbättringar –
att personalpolitiken är något som den blågröna majoriteten måste
ta på allvar. Under mål 5 återfinns indikatorn andelen
tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys. Denna
ligger klart under årsmålet, vilket visar att arbetet inom området
behöver utvecklas.
Park och miljö
Östermalm har många fina parker och grönområden. Det är bra att
förvaltningen arbetar hårt med att skapa goda möjligheter för
människor att vistas där. Det finns emellertid en del områden i norra
stadsdelen som behöver åtgärdas för att bli tryggare, säkrare och
trevligare. En bättre samordning och ansvarsfördelning mellan
Statens Fastighetsverk, Djurgårdsförvaltningen och staden skulle
också vara önskvärd.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/46-1 Verksamhetsberättelse för år 2020
Östermalms stadsdelsnämnd
 ÖST 2021/46-2 Bilaga 1. Ekonomi Sdn10
 ÖST 2021/46-3 Bilaga 2. Uppföljning av
trygghetsinvestering
 ÖST 2021/46-4 Bilaga 3. Samlad rapport över nämndens
klimatinvesteringsprojekt
 ÖST 2021/46-5 Bilaga 4. Uppföljning
klimatinvesteringsprojekt Humlegården
 ÖST 2021/46-6 Bilaga 5. Kvalitetsrapport Östermalms
kommunala förskolor 2020
 ÖST 2021/46-7 Bilaga 6. Uppföljning av intern kontroll
(Östermalm)
 ÖST 2021/46-8 Bilaga 7. Östermalms stadsdelsförvaltnings
dokumentation av aktiva åtgärder
 ÖST 2021/46-9 §2 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse för Östermalms
stadsdelsnämnd år 2020
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§3
Skrivelse om olycksrisk vid korsningen Furusundsgatan
- Värtavägen
ÖST 2020/978

Beslut
1.
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
2.
Tjänsteutlåtande överlämnas till Trafiknämnden och för
kännedom

Sammanfattning av ärendet
I december 2020 inkom Andréa Hedin m.fl (M), Mats Hasselgren
(L), Vivianne Gunnarsson m.fl (MP), Caroline Blomgren (C) och
Stefan Swärd (KD) med en skrivelse till Östermalms
stadsdelsnämnd. I skrivelsen framförs önskemål, för att minska
olycksrisken vid den nyanlagda korsningen Furusundsgatan –
Värtavägen, att kantstenen sänks till samma nivå som i körbanan.
Stadsdelsförvaltningen har vänt sig till trafikkontoret för att utreda
den nämnda trafiklösningen. Utformningen av korsningen som
används vid Furusundsgatan - Värtavägen är en vanligt
förekommande modell som staden har börjat använda sig av på fler
platser under senare år.
Numera används en annan typ av sten, portsten, som anläggs vid
kantstenssänkning för cyklister för att motverka ett felaktigt
beteende hos bilister. Trafikkontoret kan överväga att byta ut
kantstenen för cyklister till denna portsten, dock är trafikkontoret
försiktiga med investeringar i en miljö som är nyligen ombyggd.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/978-2 Svar på skrivelse om olycksrisk vid
korsningen Furusundsgatan/Värtavägen
 ÖST 2020/978-1 Skrivelse om olycksrisk vid korsningen
Furusundsgatan - Värtavägen.
 ÖST 2020/978-3 §3 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Skrivelse om olycksrisk vid korsningen
Furusundsgatan - Värtavägen
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§4
Förändringar avseende hundrastgårdar inom
Östermalms stadsdelsområde, Norra Djurgårdsstaden Framställan till kommunfullmäktige
ÖST 2021/17

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd hemställer hos kommunfullmäktige att
ändra de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms
stad gällande hundrastplatser inom Östermalm enligt förvaltningens
tjänsteutlåtande med bilaga.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att förtydliga vilka regler som gäller för hundägare på
hundrastplatser inom Östermalms stadsdelsområde föreslår
förvaltningen att stadsdelsnämnden hemställer hos
kommunfullmäktige att ändra bilaga 9 i de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholms stad enligt kartan i bilaga 1.
Förändringarna gäller bland annat att lägga till Hundrastgården i
Kontorsparken i Norra Djurgårdsstaden och Hundrastgården vid i
Frisens park på Djurgården samt ändra benämningen
hundrastningsområde i Lill-Jansskogen till hundrastgård.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/17-3 Förändringar avseende hundrastgårdar inom
Östermalms statsdelsområde
 ÖST 2021/17-2 Bilaga Hundrastplatser Östermalms
stadsdelsområde
 ÖST 2021/17-4 §4 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Förändringar avseende hundrastgårdar inom
Östermalms stadsdelsområde, Norra Djurgårdsstaden Framställan till kommunfullmäktige
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§5
Boendeplan för särskilt boende för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS och SOL 2021-2031
ÖST 2020/996

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd fastställer underlaget till den
stadsövergripande boendeplanen för region innerstaden och
överlämnar det till socialförvaltningen.
Östermalms stadsdelsnämnd årligen får en lägesrapport angående
utbyggnaden av särskilda boenden.
Sammanfattning av ärendet
I stadens budget framgår att socialförvaltningen ska samordna
arbetet med boendeplanen för bostäder för personer med
funktionsnedsättning och föreslå beslut om åtgärder utifrån en
sammanvägd övergripande bedömning av behov och framtida
trender.
Region innerstaden, som består av stadsdelarna Kungsholmen,
Norrmalm, Södermalm och Östermalm, har gjort en
sammanställning av existerande boenden, befintliga individuella
avtal, pågående projekt av boenden samt uppskattat behov av
boenden år 2021-2031.
Region innerstaden ser ett prognostiserat behov 2031 som är större
än de projekt som i dagsläget planeras kan möta. Detta gäller
samtliga boendeformer undantaget kategorin servicebostäder.
Regionen rapporterar förseningar i flera pågående projekt vilket
ytterligare försvårar tillgången till särskilda boendeformer.
Stadsdelsförvaltningen kommer fortsatt aktivt att bevaka ärenden
som rör bostadsexploatering för att belysa, och anmäla, behovet av
att säkerställa tillgången till bostäder med särskild service för
personer med funktionsnedsättning.

Tilläggsyrkande
Ordförande Andrèa Hedin (M) m. fl, Christina Schönberg
Messick (L), Vivianne Gunnarsson (MP) och Caroline Blomberg
(C) yrkar tillägg i förslag till beslut att stadsdelsnämnden årligen får
en lägesrapport angående utbyggnaden av särskilda boenden samt
anföra följande:
I planeringshänseende för särskilda boenden tillhör Östermalm,
tillsammans med Norrmalm, Södermalm och Kungsholmen, region
Innerstaden. I underlaget framkommer att behovet av särskilda
boenden år 2030 inte kommer att täckas med den planering som nu
är för handen. Dessutom är flera projekt försenade. I nuläget
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förutses en brist år 2030 på drygt 150 bostäder. Tillgången ska
bland annat säkras av att byggaktörer integrerar särskilda boenden i
nybyggnadsprojekt. Det är både nödvändigt och utmärkt att
förvaltningen bevakar utvecklingen och i samspel med
socialförvaltning, exploateringskontor och övriga berörda
säkerställer den framtida tillgången på särskilda boenden.
Stadsdelsnämnden vill årligen bli uppdaterad om utvecklingen.
Instämmande från Maria Stenson (KD).

Beslutsgång
Ordförande frågade om det var nämndens mening att
bifalla tilläggsyrkandet från Andréa Hedin m.fl. (M), Christtina
Schönberg Messick (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och
Caroline Blomberg (C). Birgit Marklund Beijer (S) och Jaime
Barrios (V) anslöt till tilläggsyrkandet.
Ordförande fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens
förslag samt att bifalla tilläggsyrkandet.

Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl och Jaime Barrios (V) m.fl.
lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vi vill betona vikten av att människor ska ha möjlighet till ett gott
boende oavsett förutsättningar. Ett sätt att säkra detta är att arbeta
systematiskt för att planera bostäder med särskild service. Vi
välkomnar således boendeplanen fram till 2031.
Samtidigt är vi oroliga över att den blågröna majoriteten har satt
ambitionerna för lågt. Förvaltningen skriver i boendeplanen att
”Region innerstaden ser ett prognostiserat behov 2031 som är större
än de projekt som i dagsläget planeras kan möta. Detta gäller
samtliga boendeformer undantaget kategorin servicebostäder.
Regionen rapporterar förseningar i flera pågående projekt vilket
ytterligare försvårar tillgången till särskilda boendeformer”.
Samma problematik fanns redan i förra årets boendeplan. Det är
oroande att utvecklingen inte har vänt. Trots detta ser vi fram emot
att arbeta tillsammans med de blågröna för att Östermalm ska kunna
göra sitt bidrag till region innerstaden.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/996-1 Boendeplan 2021-2031 för bostäder med
särskild service SoL och LSS
 ÖST 2020/996-10 Bilaga 1. Boendeplan innerstaden 20212031
 ÖST 2020/996-3 Bilaga 2. Vägledning för framtagande av
boendeplan 2020
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ÖST 2020/996-5 Bilaga 3. Befolkningsdata folkmängd 20002020 och prognos 2040 (start.stockholm)
ÖST 2020/996-9 Bilaga 4. Rapport Prognos BSS 20201130
ÖST 2020/996-11 §5 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Boendeplan för särskilt boende för personer
med funktionsnedsättning enligt LSS och SOL 2021-2031
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§6
Lex Sarah-ansvarig för socialtjänstavdelningen
ÖST 2021/96

Beslut
1.
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att entlediga Christina
Pettersson, tidigare verksamhetsutvecklare, från uppdraget som lex
Sarah-ansvarig för socialtjänstavdelningen.
2.
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att utse Anna
Ahrencrantz, verksamhetsutvecklare, till lex Sarah-ansvarig för
socialtjänstavdelningen.

Sammanfattning av ärendet
De bestämmelser som reglerar ansvaret avseende missförhållanden
och påtagliga risker för missförhållanden i socialtjänstens
verksamhet benämns ofta lex Sarah (7 kap. 6 § och 14 kap. 2-7 §§
SoL och 23 e och 24 a-g §§ LSS).
Enligt stadens riktlinjer för lex Sarah ska nämnden utse
tjänstepersoner med ansvar att ta emot och utreda de rapporter om
missförhållanden som upprättas inom den egna verksamheten.
Funktionen benämns lex Sarah-ansvarig.
Förvaltningen föreslår att nämnden entledigar Christina Pettersson,
tidigare verksamhetsutvecklare, från uppdraget som lex Sarahansvarig för socialtjänstavdelningen.
Vidare föreslår förvaltningen att nämnden utser Anna Ahrencrantz,
verksamhetsutvecklare, till lex Sarah-ansvarig för
socialtjänstavdelningen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/96-1 Lex Sarah-ansvarig inom
socialtjänstavdelningen
 ÖST 2021/96-2 §6 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Lex Sarah-ansvarig för
socialtjänstavdelningen
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§7
Projekt äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg på
Östermalm
ÖST 2021/100

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att återremittera ärendet med
uppdrag om att komplettera projektdirektiven med en budget.
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd fick i samband med budget 2021 ett
särskilt uppdrag att i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd och i samråd med kommunstyrelsen och
äldrenämnden utveckla och driva arbete med digitalisering och
välfärdsteknik i syfte att utveckla stadens hela äldreomsorg.
Stadsdelarna har valt att kombinera uppdraget med
kommunfullmäktiges direktiv i budget 2021 om att samtliga
nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att Stockholm är en
äldrevänlig stad i enlighet med WHO:s modell, samt stadens
övergripande vision för en hållbar stad i enlighet med de globala
målen i Agenda 2030.
Östermalms stadsdelsförvaltning planerar att driva arbetet som
projekt under tre år och har tagit fram en projektplan som beskriver
mål, huvudaktiviteter och organisation.
Yrkande
Ordförande Andrèa Hedin (M) m. fl, Christina Schönberg
Messick (L), Vivianne Gunnarsson (MP) och Caroline Blomberg
(C) yrkar att återremittera ärendet med uppdrag om att komplettera
projektdirektiven med en budget och att därutöver anföra:
Östermalm ska vara en äldrevänlig stadsdel och vi var först i staden
med att mynta begreppet. För oss är det självklart att man som äldre
ska kunna leva sitt liv med självbestämmande, respekt och
värdighet, även högre upp i åren. Att Östermalm har blivit utvald
till pilotstadsdel för projektet Äldrevänlig stad vittnar om att
Östermalm ligger i framkant inom både dagverksamheten, våra
boenden och hemtjänsten.
För att kunna hålla ett högt tempo i projektet och testa nya idéer
samtidigt som det ordinarie linjearbetet fortgår och utvecklas vill vi
se en tydlig fördelning av vad som ingår i projektet och vad som är
löpande arbete samt en budget för projekt Äldrevänlig stad. Detta
för att kunna ha kostnadskontroll över projektet och inte riskera att
projektmedel och linjeverksamhet blandas ihop.
Instämmande från Maria Stenson (KD).
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Beslutsgång
Ordförande frågade om det var nämndens mening att
bifalla yrkandet från Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Schönberg
Messick (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline
Blomberg (C). Ordförande fann att nämnden beslutat i enlighet med
yrkandet.
Reservation
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/100-2 Projekt äldrevänlig stad och framtidens
äldreomsorg på Östermalm
 ÖST 2021/100-6 Bilaga 1. Projektplan Äldrevänlig stad och
framtidens äldreomsorg på Östermalm rev. 1
 ÖST 2021/100-4 Bilaga 2. Aktivitetsplan Projekt äldrevänlig
stad och framtidens äldreomsorg på Östermalm
 ÖST 2021/100-7 §7 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Projekt äldrevänlig stad och framtidens
äldreomsorg på Östermalm
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§8
Förlängning av entreprenadavtal, Linnégårdens vård- och
omsorgsboende
ÖST 2021/9

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd rekommenderar kommunstyrelsen att
förlänga avtalet med Ersta Diakonisällskap avseende driften av
Linnégårdens vård- och omsorgsboende från och med 2022-02-01
till och med 2024-01-31.
Sammanfattning av ärendet
Stadens avtal avseende driften av Linnégårdens vård- och
omsorgsboende löper till och med 2022-01-31. Avtalet kan därefter
förlängas i två år till, som längst, 2024-01-31. Kommunstyrelsen är
avtalspart och stadens avtalsägare medan Östermalms
stadsdelsnämnd ansvarar för den löpande avtalsuppföljningen. Inför
ställningstagande om förlängning av avtalet önskar
stadsledningskontoret senast 19 mars ta del av stadsdelsnämndens
erfarenheter av verksamheten med rekommendation och
motivering.
Linnégårdens vård- och omsorgsboende har totalt 86 lägenheter och
drivs från den 1 december 2013 på entreprenad av Ersta
Diakonisällskap. Förvaltningens samlade bedömning är att
entreprenören uppfyller avtal och åtaganden samt har
förutsättningar att ge de boende god och säker vård och omsorg.
Bedömningen grundar sig på genomförda uppföljningar,
tillsynsrapporter, resultat från brukarundersökningar, inkomna
synpunkter och klagomål samt eventuellt registrerade Lex Sarah
och Lex Maria anmälningar. Vidare bedömer förvaltningen att
samarbetet med entreprenören fungerar väl samt att entreprenören
kontinuerligt arbetar med att utveckla verksamheten.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden rekommenderar
kommunstyrelsen att förlänga avtalet med Ersta Diakonisällskap
avseende driften av Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/9-1 Förlängning av avtal för driften av
Linnégårdens vård- och omsorgsboende
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ÖST 2021/9-2 Bilaga Överenskommelse om förlängning av
avtal gällande driften av Linnégårdens vård
ÖST 2021/9-3 §8 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Förlängning av entreprenadavtal,
Linnégårdens vård- och omsorgsboende
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§9
Förlängning av entreprenadavtal, Kattrumpstullens vårdoch omsorgsboende
ÖST 2021/15

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd rekommenderar kommunstyrelsen att
förlänga avtalet med Kosmo AB (Norlandia Care Kosmo AB)
avseende driften av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende från
och med den 1 februari 2022 till och med den 31 januari 2024.
Sammanfattning av ärendet
Stadens avtal avseende driften av Kattrumpstullens vård- och
omsorgsboendena löper till och med 2022-01-31. Avtalet kan
därefter förlängas i två år till, som längst, 2024-01-31.
Kommunstyrelsen är avtalspart och stadens avtalsägare medan
Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för den löpande
avtalsuppföljningen. Inför ställningstagande om förlängning av
avtalet önskar stadsledningskontoret senast 19 mars ta del av
stadsdelsnämndens erfarenheter av verksamheten med
rekommendation och motivering.
Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende har totalt 97 lägenheter
och drivs från den 1 december 2013 på entreprenad av Kosmo AB
(Norlandia Care Kosmo AB). Förvaltningens samlade bedömning är
att entreprenören uppfyller avtal och åtaganden samt har
förutsättningar att ge de boende god och säker vård och omsorg.
Bedömningen grundar sig på genomförda uppföljningar,
tillsynsrapporter, resultat från brukarundersökningar, inkomna
synpunkter och klagomål samt eventuellt registrerade Lex Sarah
och Lex Maria anmälningar. Vidare bedömer förvaltningen att
samarbetet med entreprenören fungerar väl samt att entreprenören
kontinuerligt arbetar med att utveckla verksamheten.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden rekommenderar
kommunstyrelsen att förlänga avtalet med Kosmo AB (Norlandia
Care Kosmo AB)avseende driften av Kattrumpstullens vård- och
omsorgsboende.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/15-4 Förlängning av entreprenadavtal,
Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende
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ÖST 2021/15-3 Bilaga Överenskommelse om förlängning av
avtal gällande driften av Kattrumpstullens vård- och
omsorgsboende
ÖST 2021/15-5 §9 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Förlängning av entreprenadavtal,
Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende
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§ 10
Resultat från enkät om lekmöjligheter i Hjorthagen
ÖST 2021/78

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under de senaste åren har flera lekplatser rustats upp i den äldre
delen av Hjorthagen och nya lekplatser har byggts i Norra
Djurgårdsstaden. Förvaltningen är därför intresserad av vad de
boende i Hjorthagen tycker om lekmöjligheterna för barn inom
området. För att nå målgruppen vårdnadshavare till barn i
Hjorthagen skickade förvaltningen ut en enkät till samtliga
vårdnadshavare till barn på de åtta kommunala förskolor som finns i
Hjorthagen.
Enkätresultatet visar att de svarande generellt är nöjda med
lekmöjligheterna i Hjorthagen. Resultatet visar även att en stor del
av de svarande inte har någon uppfattning om hur lekmöjligheterna
för äldre barn är i området, eftersom enkäten riktats till
vårdnadshavare med barn i förskoleåldern.
Resultatet från enkäten är ett av flera värdefulla underlag för fortsatt
planering av nya lekplatser i Hjorthagen samt för genomförandet av
åtgärder för att förbättra och utveckla befintliga lekplatser. Denna
typ av underlag är särskilt viktigt i en stadsdel som Hjorthagen, där
en omfattande stadsutveckling pågår.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/78-2 Resultat från enkät om lekmöjligheter i
Hjorthagen
 ÖST 2021/78-4 §10 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Resultat från enkät om lekmöjligheter i
Hjorthagen
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§ 11
Verksamheten vid Hjorthagens förskola flyttar till
förskolan Hubertus
ÖST 2021/101

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar om att stänga Hjorthagens
förskola på Artemisgatan 61-63
2. Stadsdelsnämnden beslutar om att befintlig verksamhet flyttas till
förskolan Hubertus under kvartal 3, 2021.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om att ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheten att i förtid lämna lokalerna på
Artemisgatan 61-63.
Sammanfattning av ärendet
Hjorthagens förskola är i stort behov av anpassningar och åtgärder
för att tillgodose en bra inomhusmiljö, såväl ur ett verksamhetssom ett arbetsmiljöperspektiv. Att åtgärda bristerna innebär
betydande investeringar för stadsdelen. Trots dessa bedöms
lokalerna inte fullt ut bli helt verksamhetsanpassade. Den planerade
ombyggnationen av Gerleborgsskolan för att inrymma Hjorthagens
förskola har nyligen skjutits fram flera år. I närområdet står
samtidigt förskolan Hubertus på Älvkarleövägen 34 snart
inflyttningsklar. Hubertus skulle ha mött upp förskoleplatsbehovet i
Ängsbotten, vars bebyggande försenats och tidigast står klart om
fem till sex år. Därmed finns möjlighet att flytta verksamheten vid
Hjorthagens förskola och istället flytta in i permanenta, nya och
ändamålsenliga lokaler redan hösten 2021. Att flytta hela
verksamheten vid Hjorthagens förskola, med befintlig personal,
borgar för stabilitet och trygghet för både barn och vårdnadshavare.
Barnchecklistan som genomförts visar att förvaltningen i sin
beslutsplanering har beaktat barnets bästa. Ur ett
jämställdhetsperspektiv berörs och gynnas flickor och pojkar i
samma utsträckning av beslutet.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/101-2 Verksamheten vid Hjorthagens förskola
flyttar till förskolan Hubertus
 ÖST 2021/101-3 Bilaga Barnchecklista
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ÖST 2021/101-4 §11 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Verksamheten vid Hjorthagens förskola
flyttar till förskolan Hubertus
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§ 12
Nedläggning av förskoleverksamheten på Olaus
Petrigatan 6
ÖST 2021/102

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar om att stänga förskolan
Lilla O, belägen på Olaus Petrigatan 6.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om att ge förvaltningen i uppdrag att
bereda plats för inskrivna barn på förskolan belägen på Olaus
Petrigatan 11.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda hur lokalen på Olaus Petrigatan 6 kan användas av andra
verksamheter alternativt avyttras.
Sammanfattning av ärendet
Sweco:s prognos för den demografiska utvecklingen inom
åldrarna 1-5 år för stadsdelen visar på ett sjunkande antal barn
under de kommande åren. Förskolekapaciteten i stadsdelen behöver
möta behoven och i de fall överkapacitet uppstår, anpassa
lokalbeståndet. Förskolan Lilla O på Olaus Petrigatan 6 har en låg
beläggning och en låg efterfrågan på förskoleplatser. Av de, i
februari, 17 inskrivna barnen finns 13 kvar i augusti, och i kön finns
endast två barn med Lilla O som förstahandsval. Förvaltningen
föreslår att nämnden beslutar om att stänga förskolan Lilla O under
kvartal tre 2021. Förvaltningen säkerställer att redan inskrivna barn
erbjuds plats vid förskolan Olaus Petri på Olaus Petrigatan 11. För
att skapa kontinuitet och trygghet för barnen erbjuds minst en av de
tre medarbetarna vid Lilla O att följa med till förskolan Olaus Petri.
Barnchecklistan som har genomförts visar att förvaltningen i sin
beslutsplanering har beaktat barnets bästa. Ur ett
jämställdhetsperspektiv berörs och gynnas flickor och pojkar i
samma utsträckning av beslutet.
Yrkande
Göran Ek (SD) m.fl. yrkar att stadsdelsnämnden avslår
förvaltningens förslag samt vidare anföra följande:
Ett förslag till beslut om att lägga ned förskoleverksamheten på
Olaus Petrigatan 6 har inkommit till stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna anser det vara fel att lägga ned en fullt
fungerande förskoleverksamhet när det fortsatt skulle kunna
användas för samma verksamhet. Det är vår uppfattning att de
lediga platserna på förskolan istället kan användas för att fullfölja
visionen om mindre barngrupper. Vidare bör det faktum att
storlekar på barnkullar går i cykler beaktas i större utsträckning i
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beslutet, då ett framtida scenario istället kan påbjuda brist på de
platser som nu läggs ned.

Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandet från Göran Ek (SD) m.fl mot
förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Göran Ek (SD) m.fl. reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/102-2 Nedläggning av förskoleverksamhet på
Olaus Petrigatan 6
 ÖST 2021/102-3 Bilaga Barnchecklista
 ÖST 2021/102-4 §12 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Nedläggning av förskoleverksamheten på
Olaus Petrigatan 6
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§ 13
Arvode för deltagande i trygghetsvandring
ÖST 2020/953

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner arvode, till en representant
från rådet för funktionshinderfrågor samt en representant från
pensionärsrådet, för deltagande i trygghetsvandring som initieras av
stadsdelen.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen anordnar några gånger per år
trygghetsvandringar i stadsdelen i samarbete med polis. Olika
deltagare bjuds in för att delta i trygghetsvandringen däribland rådet
för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. Syftet är att bredda
och fördjupa kunskap samt att förbättra rådens samverkans- och
påverkansmöjligheter i de frågor som rör deras verksamhet i
trygghetsarbetet i stadsdelen.
Förvaltningen anser att rådet för funktionshinderfrågors och
pensionärsrådets deltagande i trygghetsvandringar är angeläget och
föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar att deltagande i
trygghetsvandringen arvoderas enligt samma regler som för
protokollförda sammanträden det vill säga 550 kronor per tillfälle.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/953-1 Arvode för deltagande i trygghetsvandring
 ÖST 2020/953-2 §13 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Arvode för deltagande i trygghetsvandring

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 3/2021
Sida 28 (51)
2021-03-11

§ 14
Avsiktsförklaring om ingående i familjecentral
ÖST 2021/133

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt
avdelningscheferna för socialtjänstavdelningen respektive förskoleoch parklekavdelningen att underteckna en avsiktsförklaring inför
bildandet av familjecentral på Östermalm.
2. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten vid en familjecentral riktar sig till barn och föräldrar
och syftar till att vara hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande
och stödjande.
Stadsdelsförvaltningen har, i samarbete med Mama Mia Citys
mödravård- och barnavårdscentral, påbörjat planeringen inför ett
familjecentrerat arbetssätt och bildandet av en familjecentral. Syftet
är att erbjuda ett tidigt stöd till familjer med barn i åldern 0-6 år.
Inför en utvidgad samverkan med inriktningen att bilda en
familjecentral har en avsiktsförklaring tagits fram.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt
avdelningscheferna för socialtjänstavdelningen respektive förskoleoch parklekavdelningen att underteckna avsiktsförklaringen inför
bildandet av en familjecentral som utgör ett första steg mot att
gemensamt ta fram ett samverkansavtal som reglerar omfattningen
och preciserar inriktningen av samverkan.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Jäv
Maria Stenson (KD) anmäler jäv och deltar ej
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/133-3 Avsiktsförklaring inför bildandet av
familjecentral på Östermalm
 ÖST 2021/133-2 Bilaga Avsiktsförklaring inför bildandet av
Familjecentral på Östermalm
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ÖST 2021/133-4 §14 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Avsiktsförklaring om ingående i
familjecentral
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§ 15
Remiss av motion om bidrag till fastighetsägare för att
återställa förvanskade fasader
ÖST 2020/959

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Stockholms stad anser att många
kulturklassade fastigheter har berövats sina ursprungliga fasader,
portar och fönster. De anser därför att staden ska införa ett
kulturbidrag till fastighetsägare för eventuella merkostnader för att
uppmuntra till att återskapa eller renovera sin kulturklassade
fastighet. De föreslår även att fastighetsägare till kulturklassade
byggnader ska upplysas om möjligheten till bidrag och rådgivning i
samband med att de söker bygglov för ombyggnation.
Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att den
kulturhistoriska miljön värnas och är positiva till att
kulturklassificerade byggnader återskapas, inte minst med tanke på
den utbredda stadsutveckling som pågår i staden. Hur finansiering
av återskapande av dessa byggnader ska genomföras är det däremot
svårt för förvaltningen att ta ställning till då detta inte ligger inom
stadsdelsförvaltningens rådighet.
Yrkande
Göran Ek (SD) m.fl. yrkar att stadsdelsnämnden tillstyrker
motionen samt vidare anföra följande:
Det är glädjande att Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt
att den kulturhistoriska miljön värnas och är positiva till att
kulturklassificerade byggnader återskapas, inte minst med tanke på
den stadsutveckling som pågår i staden. För Östermalms
stadsdelsområde är detta förslag extra viktigt eftersom det ingår i
Riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården.

Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandet från Göran Ek (SD) m.fl mot
förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i
enlighet med förvaltningens förslag.
Reservation
Göran Ek (SD) m.fl. reserverar sig mot beslutet.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/959-2 Svar på remiss av motion om bidrag till
fastighetsägare för att återställa förvanskade fasader
 ÖST 2020/959-1.1 Motion om bidrag till fastighetsägare för
att återställa förvanskade fasader
 ÖST 2020/959-3 §15 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av motion om bidrag till
fastighetsägare för att återställa förvanskade fasader
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§ 16
Remiss av motion om långsiktigt boende och skolgång
för utsatta EU-medborgare
ÖST 2020/792

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har ombetts lämna ett yttrande på en motion från
Feministiskt Initiativ (FI) daterad 7 oktober 2019. I motionen yrkas
att kommunfullmäktige ska besluta att införa långsiktiga
boendelösningar för utsatta EU-medborgare samt erbjuda skolgång i
stadens skolor för de barn till EU-medborgare som vistas här under
längre perioder.
Stadsdelsförvaltningen skriver i sitt svar att frågan om långsiktiga
boendelösningar bäst besvaras av socialförvaltningen som ansvarar
för stadens EU-team och samarbeten med frivilligorganisationer
avseende stöd till målgruppen. Vidare menar förvaltningen att
motionens yrkande att erbjuda skolgång för barn till utsatta EUmedborgare är en fråga som behöver belysas ur flera perspektiv och
utifrån lagstiftning inom olika områden.
Yrkande
Göran Ek (SD) m.fl. yrkar att stadsdelsnämnden avslår motionen
samt vidare anföra följande:
EU- medborgare har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader
utan andra villkor än att ha giltigt pass eller id-kort. Inom EU är det
respektive medlemsland som har ansvar för sina medborgare både
avseende boende och skolgång. Det åligger inte för svenska
skattebetalare att bekosta vare sig ett långsiktigt boende eller
skolgång för dessa medborgare. Skolverket påpekar att man inte
funnit stöd i EU-rätten som ger barnen rätt till utbildning under
dessa tre månader.

Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandet från Göran Ek (SD) m.fl mot
förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i
enlighet med förvaltningens förslag.
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Reservation
Göran Ek (SD) m.fl. reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/792-2 Svar på remiss av motion om långsiktigt
boende och skolgång för utsatta EU-medborgare
 ÖST 2020/792-1.1 Motion om långsiktigt boende och
skolgång för utsatta EU-medborgare
 ÖST 2020/792-4.2 §16 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av motion om långsiktigt boende
och skolgång för utsatta EU-medborgare
 ÖST 2020/792-3 §16 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av motion om långsiktigt boende
och skolgång för utsatta EU-medborgare
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§ 17
Remiss av motion om kulturskolans lokaler
ÖST 2020/719

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen om kulturskolans lokaler.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har i en motion lämnat förslag att kulturnämnden får
i uppdrag att ta fram en långsiktig lokalstrategi som ska syfta till att
utveckla och stärka kulturskolan i alla stadsdelar i hela Stockholms
stad.
Motionären Torun Boucher (V) menar att det är oklart om det finns
en långsiktig strategi för Kulturskolans utveckling och framtid.
Frågeställningar som föreslås belysas är: Ekonomi, arbetsmiljö för
pedagoger, trygghet för barn samt utveckling av Kulturskolan på
lång sikt i Stockholm stad.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Förvaltningen anser
att det inom varje stadsdelsområde bör finnas ett flertal strategiskt
placerade ursverksamheter, både termins- och kortkurser. I
samband med framtagandet av en strategi föreslår förvaltningen att
en jämställdhets- och jämlikhetsanalys tas fram.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Jaime Barrios (V) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Vänsterpartiet i Stockholmstad yrkar i motionen att kulturnämnden
får i uppdrag att ta fram en långsiktiglokalstrategi som ska syfta till
att utveckla och stärka kulturskolan i alla stadsdelar i hela
Stockholmsstad.
Vi tackar förvaltningen för ett positivt svar på motionen.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.
Vi vill betona att för att främja elevernas kulturintresse bör en aktiv
kulturskola bibehållas och utvecklas. Sedan 2016 gjorde
Vänsterpartiet tillsammans med regeringen en stor stasning för
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kulturskolorna med bl a sänka avgifterna. Och till valet 2019
presenterade vi en modell för en avgiftsfri kulturskola.
Göran Ek (SD) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Sverigedemokraterna har i andra ärenden och i andra nämnder
framfört förslag om modeller för säkrande av lokaler för kulturell
verksamhet och verksamheter med svag betalningsförmåga. Vi
menar att det är av stor vikt att de kulturella näringarna kan säkras
goda villkor. Vi hänvisar i detta ärende till följande motion:
Motion Dnr- FSK 2020/649 av Peter Wallmark (SD) om säkrande
av enkla lokaler för småföretag och kultur
Redan innan Coronapandemin fördes en diskussion om villkoren för
verksamheter som inte har en hög ekonomisk bärkraft. Småskalig
näringsverksamhet bidrar i sig till en stadsdels attraktivitet och liv.
Ett café, bageri eller närbutik i ett nyproducerat bostadsområde kan
antas höja värdet på bostäderna i området. Ofta är det dock svårt för
bostadsbyggarna – och i förvaltningsskedet för exempelvis en
bostadsrättsförening – att få tillräcklig lönsamhet på uthyrning av
lokaler. Det kan leda till att lokaler i bottenvåning för uthyrning ej
byggs.
Behovet av lokaler till rimliga kostnader på lämpliga platser kan
vara svårt att motivera i nyproduktion. Med pandemin i åtanke finns
en förstärkt risk att de ekonomiskt svagare verksamheterna, som
utgör stadens kulturella infrastruktur riskerar att slås ut – både
musikscener, verkstäder och ateljéer men också lokal service och
serveringar kan få svårt att bära sina kostnader. Ansvaret för att det
finns lämpliga lokaler med rimliga hyror kan inte helt läggas på de
privata aktörerna. Här har staden en möjlighet att säkra det som kan
kallas en kollektiv nyttighet. Denna sorts lokaler är viktigt för att
uppnå målet om en levande och trygg stadsmiljö, liksom för det
småskaliga näringslivets utveckling. Det bör understrykas att det
inte handlar om subventionering av privat verksamhet.
I projekt med över 10 bostäder, och/eller över 1 000 kvm BOA,
ställer staden som krav att 1 procent av motsvarande bostadsyta
uppförs och upplåts separat för lokaler lämpliga för verksamheter.
Detta krav är en förutsättning för att i förekommande fall
markanvisning eller bygglov skall ges till byggherre. Dessa lokaler
upplåts till lämplig företrädare för staden, exempelvis Stadsholmen,
till självkostnadshyra. Stadens företrädare har rätt att i sin tur hyra
ut dessa lokaler till lämpliga verksamheter, företrädesvis
småföretagare inom service- eller kultursektorn.
Syftet med denna regel är att i viss mån säkra lokaler för
verksamheter med lägre lönsamhet och att bidraga till en mer trygg
och levande stadsmiljö genom det som populärt benämns som
levande bottenvåningar. Denna modell kan ses som en parallell till
det krav som har tillämpats på att en procent av offentliga
byggnaders kostnad ska användas till konstnärlig utsmyckning.
Jag föreslår: Att Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att vidare
utreda och föreslå en lösning för att uppnå ett enprocents-mål för
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enkla lokaler för småföretag och kulturverksamheter i nyproduktion
av större bostadsprojekt.
Stockholm den 8 mars 2021, Peter Wallmark
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/719-2 Svar på remiss av motion om kulturskolans
lokaler
 ÖST 2020/719-1.1 Motion om kulturskolans lokaler
 ÖST 2020/719-3 §17 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av motion om kulturskolans lokaler
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§ 18
Remiss om avgränsningssamråd inför ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för bebyggelseutveckling och
saneringsåtgärder i vattenområde m.m. vid KolkajenRopsten, Norra Djurgårdsstaden
ÖST 2021/60

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till exploateringskontoret som svar på remissen.
2. Paragrafen justersa omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden fortsätter att växa.
De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta
stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för
hållbar stadsutveckling. Aktuellt utbyggnadsområde (KolkajenRopsten) ligger utmed Husarviken och Lilla Värtan och gränsar till
Gasverket. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken
med sina stora grönområden. Här planeras cirka 1500 nya bostäder
varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11 000
kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.
Konstruktioner byggs ut i vattnet som möjliggör att fler lägenheter
får ett vattennära läge och området kommer att bli till en plats för
alla stockholmare att umgås och vistas på. Östermalms
stadsdelsnämnd har tidigare, i sitt remissvar på förslaget till
detaljplan för Kolkajen, framfört att nämnden är positivt till
utbyggnaden av Kolkajen-Ropsten. Förvaltningen ser positivt på att
sprängmassor från bergprojekt kan återanvändas i utbyggnaden,
men har inte fackkunskap att bedöma riskerna för påverkan på
vattenförhållandena samt på växt- och djurliv.
Förvaltningen vill ändå framhålla vikten av skyddsåtgärder under
vattenverksamheten vidtas så att riskerna för att vatten och stränder
samt växt- och djurliv påverkas negativt minimeras. Vidare
förutsätter förvaltningen att nödvändiga åtgärder vidtas för att
informera om samt minska bullerstörningar för de som bor i
närheten av området.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Ordförande Andrèa Hedin (M) m. fl, Mats Hasselgren (L),
Vivianne Gunnarsson (MP) och Caroline Blomberg (C) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Vi är i grund och botten positiva till att stadsdelen växer och att fler
får möjlighet att bo och verka i området, att bygga på detta sätt är en
möjlighet att tillskapa bostäder i ett väldigt kollektivtrafiknära läge
utan att ta mer mark i anspråk.
Dock är vi i majoriteten oroade över bullernivåerna i för närboende,
men också bullrets påverkan på nationalstadsparken. I
miljökonsekvensbeskrivningen vill vi se tydliga riktlinjer för när på
dygnet och vilka dagar bullrande verksamhet, och framförallt
pålningen, får pågå. Att transportera fyllnadsmassorna med pråm
kommer minska lansbilstrafiken avsevärt och det är vi såklart
positiva till, utifrån både ett klimat- och miljöperspektiv och för att
minska bullret för närboende.
När det kommer till muddringen så vill vi gärna se att även
restprodukterna från det transporteras bort med pråm, men det
måste självklart avgöras utefter vad som ger mest miljö- och
klimatnytta.
Instämmande från Maria Stenson (KD).
Jaime Barrios (V) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Är det verkligen klokt att fylla ut Lilla Värtan med sprängmassor
för att få tillgång till mer mark att bygga på?
Denna remiss och samrådsperiod ska leda till en ny
tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Den tidigare
tillståndsansökan, som rörde pålning, har dragits tillbaka.
Alltså ännu har Mark- och miljödomstolen inte yttrat sig. Det finns
möjligheter att påverka. Det finns risker för stor påverkan av
vattenförhållandena samt växt-och djurliv.
Vi måste värna om allt liv som finns i detta vatten. Lilla Värtan är t
ex ett lekområde för strömming. Dessutom borde vi vara rädda om
den vackra vattenspegeln som omger oss här i Stockholm. Vi bör
akta oss för att exploatera den. Går detta igenom kan det bli
prejudicerande och exploateringen av våra vattenytor går vidare.
Pandemin har påverkat vår stad på ett överraskanden sätt.
Många kontorshus/kontorslokaler här i Stockholm står tomma p g a
att väldigt många arbetar hemma. En utflyttning från staden har
också skett (påbörjats?) för många familjer, till mindre städer nära
Stockholm, där boendekostnaderna är billigare. Möjligheten att
jobba på distans möjliggör detta. Vi tror att tendensen är här för att
stanna.
Kolkajen blir ett spektakulärt och mycket dyrt byggprojekt. Har vi
råd med detta? Vi anser att projektet borde läggas på is. Låt oss
avvakta hur framtiden blir.
Förbundet Ekoparken avstyrker helt planerna för Kolkajen.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/60-5 Svar på remiss avgränsningssamråd inför
ansökan enligt miljöbalken för bebyggelseutveckling och
sanering i vattenområde m.m. vid Kolkajen - Ropsten
 ÖST 2021/60-6 Bilaga Samrådshandling för
tillståndsansökan enligt miljöbalken
 ÖST 2021/60-7 §18 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss om avgränsningssamråd inför
ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för
bebyggelseutveckling och saneringsåtgärder i vattenområde
m.m. vid Kolkaj
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§ 19
Remiss om avgränsningssamråd om ändringstillstånd för
Värtaverket att få avskilja koldioxid för geologisk lagring
ÖST 2021/83

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till Stockholm Exergi som svar
på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Stockholm Exergi har bjudit in till avgränsningssamråd om
ändringstillstånd för Värtaverket att få börja avskilja koldioxid ur
rökgaserna. Tekniken bio-CCS innebär att koldioxid avskiljs ur
rökgaserna vid förbränning av biobränslen, vilket då ger ett
minusutsläpp av koldioxid där biomaterialet binder mer koldioxid
ur atmosfären än vad som släpps ut vid förbränning. Förvaltningen
ställer sig positiv till ärendet och ser det som en oerhört viktig
åtgärd i både lokalt, nationellt och internationellt klimatarbete.
Förvaltningen belyser vikten av att hantering av koldioxid och
andra potentiellt farliga ämnen sker med högsta säkerhetsgrad och
ser fram emot att följa ärendet och delta på kommande samråd.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/83-3 Svar på remiss avgränsningssamråd om
ändringstillstånd för Värtaverket att få avskilja koldioxid för
geologisk lagring, så kallad bio-CCS
 ÖST 2021/83-2 Bilaga Samrådsunderlag bio-CCS
 ÖST 2021/83-4 §19 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss om avgränsningssamråd om
ändringstillstånd för Värtaverket att få avskilja koldioxid för
geologisk lagring
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§ 20
Remiss av serveringstillstånd för Restaurang
Oxenstierna AB
ÖST 2021/95

Beslut
1. Restaurang Oxenstierna AB bör utifrån en social bedömning
beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan till
allmänheten, i restauranglokal och i uteservering i restaurang
Oxenstierna på Storgatan 35 C.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Restaurang Oxenstierna AB ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang mellan kl.11:00 –
01:00 och till allmänheten, i teservering, måndag till söndag mellan
kl. 11:00 – 23:00. De ansökta alkoholdryckerna avser spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan om
serveringstillstånd avser restaurang Oxenstierna på Storgatan 35 C.
Östermalms stadsdelsförvaltning avstår från att yttra sig beträffande
faktorn som avser specifikt buller och/eller ljudnivåer, med
anledning av att det beaktas i Miljöförvaltningens remissyttrande i
frågan. I övrigt finner inte Östermalms stadsdelsförvaltning att ett
stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan befaras föranleda
en nackdel utifrån de sociala aspekterna.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/95-2 Svar på remiss av serveringstillstånd för
restaurang Oxenstierna AB
 ÖST 2021/95-3 §20 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av serveringstillstånd för
Restaurang Oxenstierna AB
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§ 21
Anmälan av redovisning av tillsyn 2020 avseende folköl,
elektroniska cigaretter & påfyllnadsbehållare inom
Östermalms stadsdelsnämndsområde
ÖST 2021/4

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning
av genomförd tillsyn avseende försäljning av folköl, elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningens tillsynsplan för 2020 avsåg försäljning av
folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Totalt har 58
tillsynsbesök genomförts inom Östermalms stadsdelsområde 2020.
Stadsdelsförvaltningen har genomfört 31 kontrollköpstillfällen
beträffande folköl och tobak, i syfte att kontrollera om
försäljningsställena efterfrågar legitimation. Under året har
stadsdelsförvaltningen samarbetat med Socialförvaltningens
tillståndsenhet avseende tillsyn av tobaksprodukter.
Enligt beslut av kommunfullmäktige övergick tillsynsansvaret i sin
helhet till socialnämnden 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/4-2 Redovisning av tillsyn 2020 avseende folköl,
elektroniska cigaretter & påfyllnadsbehållare
 ÖST 2021/4-3 §21 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av redovisning av tillsyn 2020
avseende folköl, elektroniska cigaretter &
påfyllnadsbehållare inom Östermalms
stadsdelsnämndsområde
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§ 22
Anmälan av samverkansöverenskommelse mellan
Östermalms stadsdelsförvaltning,
utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Norrmalm
2021
ÖST 2021/66

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stockholms stad och polisregion Stockholm har genom en
övergripande samverkansöverenskommelse, åtagit sig att med
tillämpning av dess innehåll skapa
lokala samverkansöverenskommelser, mellan kommunens
stadsdelsförvaltningar och lokalpolisområden.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/66-2 Lokal samverkansöverenskommelse mellan
Östermalms stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltningen
och lokalpolisområde Norrmalm.
 ÖST 2021/66-3 §22 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av samverkansöverenskommelse
mellan Östermalms stadsdelsförvaltning,
utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Norrmalm
2021
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§ 23
Ekonomisk månadsrapport per februari
ÖST 2021/39

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, budget i
balans. Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är
ca 6,8 % högre än nettoutfallet 2020. Inom förskoleverksamheten
prognostiseras budgetjustering för höga hyror, barnomsorgsgaranti
och barnantalsförändring om sammanlagt 1,0 mnkr. Nämnden har
beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,3 mnkr för
trygghetsinvesteringar. Nettokostnaderna uppgår per februari till
240,5 mnkr (246,3 mnkr år 2020).

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/39-1 Månadsprognos per februari 2021
 ÖST 2021/39-2 Bilaga Verksamhetstal
 ÖST 2021/39-3 §23 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Ekonomisk månadsrapport per februari
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§ 24
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 2021/31-7 Anmälan av promemoria med förteckning av
inkomna brev, skrivelser med mera år 2021
 ÖST 2021/31-8 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
20210224
 ÖST 2021/31-9 Bilaga Lärarförbundets synpunkter till
förvaltningsgruppens protokoll 20210224
 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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§ 25
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 15
februari 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/34-3 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 15
februari 2021.
 ÖST 2021/34-4 §25 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor
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§ 26
Anmälan av protokoll 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 från den 18 februari 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/33-5 Anmälan av minnesanteckningar från Rådet
för funktionshinderfrågor den 18 februari 2021
 ÖST 2021/33-6 Bilaga Bevakningslista februari 2021
 ÖST 2021/33-7 §26 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor
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§ 27
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
27 januari 2021 till och med den 24 februari 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/22-3 Delegeringsbeslut period 27 januari 2021 till
och med 24 februari 2021
 ÖST 2021/22-4 §27 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen
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§ 28
Informationspunkter från stadsdelsdirektören till möten
med Östermalms stadsdelsnämnd
ÖST 2021/37

Stadsdelsdirektör Kerstin Andersson informerar om
aktuella frågor i förvaltningen:
Kulturen kommer – även under pandemin
Kulturen kommer är en lokal satsning på Östermalm för att
säkerställa att förskolebarnen får möta professionella kulturaktörer
under pandemi. Kultursekreteraren samordnar och bokar
föreställningarna. För 2021 direktupphandlar Östermalm just nu
fyra kulturaktörer med totalt 84 föreställningar inom exempelvis
dockteater, clowneri, trolleri, musik och dans som kommer att
turnera på förskolegårdarna under året. De kommunala förskolorna
har även budget för att göra ytterligare inköp av kulturaktiviteter,
vilket bäddar för ett händelserikt år för förskolebarnen trots
pandemin. 2020 gick Östermalms förskolor mot strömmen som
enda stadsdel där inköpen av föreställningar ökade. Publiken ökade
med cirka 1 700 barn (ej unika) till 5 000. Detta gjorde att
Östermalm hade det näst högsta publikantalet, i relation till andelen
1–5-åringar, bland stadsdelarna.
Marknadsföring av personligt ombud
Personligt ombud, PO, är en stödinsats för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Information om hur man får kontakt med PO
finns på stadens webb och ibland via information i Mitt i.
Stockholms stads PO har en gemensam broschyr som finns på
förvaltningskontor och inom psykiatrin och socialpsykiatrins olika
verksamheter. Ombuden besöker regelbundet, fysiskt eller digitalt,
brukarföreningar. De informerar också kontinuerligt om sin
verksamhet till exempelvis socialtjänsten, psykiatrin,
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Detta för att deras
medarbetare ska ha kännedom om PO och föreslå kontakt vid
behov.
Justerad organisation för stödfunktioner
Organisationen för några av stödfunktionerna kommer att justeras.
Syftet är att organisationen ska vara effektiv och funktionell för att
möta Östermalmsborna med service och tjänster av hög kvalitet.
Justeringarna ska vara klara senast vid halvårsskiftet.
De viktigaste förändringarna är följande:
 En ny administrativ avdelning, som ersätter
kvalitetsavdelningen, inrättas.
 De funktioner som är direkt underställda direktören, och inte
ingår i ledningsgruppen, flyttas till den administrativa
avdelningen.
 Administrativa avdelningen delas in i tre enheter:
serviceenheten, specialistenheten och kansliet.
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Administrativa chefen leder serviceenheten, de båda övriga
enheterna leds av en enhetschef.
 Chef för kansliet är som tidigare Ulrika Josephsson
Westberg och chef för specialistenheten blir Carolina
Bjurling.
Rekrytering av nya avdelningschefer
Nu pågår rekrytering till tjänsten som chef för den nya
administrativa avdelningen liksom HR-chef. Jessica Alfredsson,
tidigare HR-chef, har valt att sluta sin anställning och istället börjat
som projektchef på personalstrategiska avdelningen på
stadsledningskontoret.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/37-3 Informationspunkter från stadsdelsdirektören
till möte med Östermalms stadsdelsnämnd den 11 mars 2021
 ÖST 2021/37-4 §28 den 11 mars 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Informationspunkter från
stadsdelsdirektören till möten med Östermalms
stadsdelsnämnd
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§ 29
Övriga frågor
Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att överlämna de två
skrivelserna till förvaltningen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Skrivelse lämnas från Andréa Hedin m.fl. (M), Mats Hasselgren
m.fl. (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP), Caroline Blomberg
m.fl. (C) och Maria Stenson (KD) gällande att påverka för fler
återvinningsstationer i Östermalms stadsdelsområde.
Skrivelse lämnas från Göran (Ek) gällande förslag till ny
utformning av Östermalmstorg.

