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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
1. Vice ordförande Birgit Marklund Beijer (S) 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. Birgit Marklund Beijer (S) gör en visuell identifiering av
mötesdeltagare som deltar via distans och konstaterar att följande
mötesdeltagares medverkan godkänns:
Andrea Hedin (M), Emil Bustos (S), 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), Anders
Lindman (SD), Johanna Clarin (MP) och Sanna Eliasson (V).
3. Birgit Marklund Beijer (S) och Annika Elmlund (M) fick i
uppdrag att justera dagens protokoll.
4. Protokollet justeras den 27 april 2021.
5. Anmäldes att protokollet från den 11 mars 2021 justerades
den 16 mars 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 upprustning/utveckling av
lekparken i Ruddammsparken
ÖST 2021/5

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I januari 2021 inkom ett medborgarförslag om att förbättra
lekmöjligheterna i Ruddammsparken.
Förvaltningen instämmer med förslagsställarens synpunkter om att
lekplatsen kan utökas och förbättras. Förvaltningen planerar därför
att rusta upp lekplatsen och utöka den ytmässigt under 2022. Mellan
15 mars till 15 april anordnar förvaltningen en medborgardialog där
allmänheten kan ge sina synpunkter på lekplatsen och parken i
övrigt. Synpunkterna beaktas i ett upprustningsförslag som
realiseras under 2022.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/5-4 Svar på medborgarförslag om
upprustning/utveckling av lekparken i Ruddammsparken
 ÖST 2021/5-5 Bilaga Medborgarförslag om upprustning
utveckling av lekparken i Ruddammsparken
 ÖST 2021/5-6 §2 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om
upprustning/utveckling av lekparken i Ruddammsparken
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§3
Medborgarförslag om fritidsgård för större barn och
ungdomar i åldern 10-15 år i Östermalm
ÖST 2021/2

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit om att nämnden bör öppna en
fritidsgård för barn och ungdomar. I förslaget beskrivs fritidsgårdar
fylla en viktig funktion för ge barn och ungdomar möjlighet till en
meningsfull fritid. Nämnden bedriver idag en fritidsverksamhet i
egen regi, Humlanhuset. Därtill ger nämnden föreningsstöd till
Hjorthagens ungdomsgård som drivs av en ideell förening. Under
2021 kommer en genomlysning av fritidsverksamheten att
genomföras i syfte att bättre kunna möta målgruppens behov.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl och Jaime Barrios (V) m.fl.
lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Förvaltningen beskriver i tjänsteutlåtandet hur nämnden bedriver
fritidsverksamheten på Östermalm. Tyvärr gör medborgarförslaget
det tydligt att informationen om möjligheter till ungdomars
sysselsättning på fritiden är bristfällig. Således bör informationen
intensifieras på olika sätt med beskrivning av både Humlanhuset
och Hjorthagens ungdomsgård.
Den genomlysning av fritidsverksamhet som kommer att
genomföras under 2021 är bra för möta målgruppens behov. Det är
därför önskvärt att förvaltningen får i uppdrag att informera
nämnden hur genomlysningen ska genomföras.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/2-6 Svar på medborgarförslag om fritidsgård för
barn och ungdomar på Östermalm
 ÖST 2021/2-5 Bilaga Medborgarförslag om fritidsgård för
större barn och ungdomar i åldern 10-15 år i Östermalm.
 ÖST 2021/2-7 §3 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om fritidsgård för större
barn och ungdomar i åldern 10-15 år i Östermalm
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§4
Medborgarförslag om nyttjande av parken belägen
mellan Kolargatan och Skogsvaktargatan i Hjorthagen
ÖST 2020/956

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i
december 2020. Förslaget handlar om att rusta upp och utveckla
parken mellan Kolargatan och Skogsvaktargatan. Förslagsställaren
förslår att parkytan utvecklas med exempelvis hundrastgård,
naturlekplats eller parkour.
Ett medborgarförslag om utveckling av parken har tidigare
inkommit till Östermalms stadsdelsnämnd med dnr 2019-86-1.2.4..
Då beslutades att parken ska rustas med avseende på gräsytor, träd
och buskar samt att fler sittplatser tillskapas genom att bänkar
placeras ut och att en grillplats anläggs. För att öka tryggheten och
stärka parkens sociala värden ska möjligheten stadsodling samt att
belysa träd i parken och anlägga en ljus- eller lekskulptur utredas.
Parkour och platser avsedda för hundrastning finns idag i
Hjorthagen.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget besvaras enligt
tidigare nämndbeslut gällande det tidigare inkomna
medborgarförslaget och att utredningsarbetet inför kommande
upprustning påbörjas under 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/956-4 Svar på medborgarförslag om parken vid
Kolargatan-Skogsvaktargatan
 ÖST 2020/956-5 Bilaga Medborgarförslag om nyttjande av
parken belägen mellan Kolargatan och Skogsvaktargatan i
Hjorthagen
 ÖST 2020/956-6 §4 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om nyttjande av parken
belägen mellan Kolargatan och Skogsvaktargatan i
Hjorthagen
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§5
Balanslista över inkomna medborgarförslag till
Östermalms stadsdelsnämnd
ÖST 2021/38

Beslut
1. Östermalm stadsdelsnämnd beslutar om beredning enligt
förvaltningens förslag.
2. Östermalm stadsdelsnämnd beslutar att som svar på
medborgarförslaget om att tillhandahålla hundbajsflaggor anföra
följande:
Det är av största vikt att det är rent och snyggt i vår stad. Både
centralt i staden och lokalt på Östermalm har mer medel skjutits till
de senaste åren för att öka städningen och trivseln. Hundbajs hör
inte hemma på trottoarerna eller i parkerna och varje hundägare har
ett eget ansvar att städa upp efter sin hund. Att sätta ut flaggor eller
tårtvimplar i hundbajset ser inte vi som en lösning på problemet, vi
vill istället jobba med andra lösningar.
På flera ställen har staden satt upp hundbajspåsar för att underlätta
för hundägare och detta är något vi i majoriteten gärna ser över om
vi kan stärka upp ytterligare. Vi fortsätter dessutom att se över
städningen och lägger hellre våra skattepengar på hundbajspåsar,
ökad städning och informationskampanjer i våra parker än på att
dela ut flaggor att placera i bajset.
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.
Yrkande
Andréa Hedin m.fl. (M), Christinsa Messick (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg m.fl. (C) yrkar
att stadsdelsnämnd beslutar om beredning enligt förvaltningens
förslag samt att som svar på medborgarförslaget om att
tillhandahålla hundbajsflaggor anföra följande:
Det är av största vikt att det är rent och snyggt i vår stad. Både
centralt i staden och lokalt på Östermalm har mer medel skjutits till
de senaste åren för att öka städningen och trivseln. Hundbajs hör
inte hemma på trottoarerna eller i parkerna och varje hundägare har
ett eget ansvar att städa upp efter sin hund. Att sätta ut flaggor eller
tårtvimplar i hundbajset ser inte vi som en lösning på problemet, vi
vill istället jobba med andra lösningar.
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På flera ställen har staden satt upp hundbajspåsar för att underlätta
för hundägare och detta är något vi i majoriteten gärna ser över om
vi kan stärka upp ytterligare. Vi fortsätter dessutom att se över
städningen och lägger hellre våra skattepengar på hundbajspåsar,
ökad städning och informationskampanjer i våra parker än på att
dela ut flaggor att placera i bajset.

Beslutsgång
Samtliga partier i nämnden anslöt till yrkandet från Andréa Hedin
m.fl. (M), Christinsa Messick (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP)
och Caroline Blomberg m.fl. (C).
Ordföranden fann att nämnden beslutat i enlighet med yrkandet.

Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/38-7 Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2021
 ÖST 2021/38-9 Bilaga 1 Medborgarförslag inför
återställandet av Östermalmstorg
 ÖST 2021/38-10 Bilaga 2. Medborgarförslag om belysning
med mera av lekpark
 ÖST 2021/38-11 Bilaga 3. Medborgarförslag om att
tillhandahålla hundbajsflaggor
 ÖST 2021/38-12 §5 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd
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§6
Revidering av Östermalms stadsdelsnämnds
delegationsordning år 2021
ÖST 2020/924

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner föreslagen revidering av
delegationsordningen.
2. Östermalms stadsdelsnämnd överlåter enligt 7 kap 6 §
kommunallalagen till förvaltningschefen att i sin tur, genom
vidaredelegering, uppdra åt en annan anställd att fatta beslut i de
ärendegrupper som nämnden delegerar till förvaltningschefen.
3. Under förutsättning av nämndens beslut ovan anmäler
förvaltningschefen de vidaredelegeringar som redovisas i kolumnen
”Vidaredelegerat till” i bilagda delegationsordning. Nämnden
lägger denna anmälan till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (6 kap. 37 §) har en nämnd möjlighet att
delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett utskott, till en ledamot
eller ersättare i nämnden, eller till en anställd i kommunen (7 kap.
5-8 §§). Delegationerna sammanställs i en delegationsordning.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ett antal revideringar
av delegationsordningen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2020/924-3 Revidering av Östermalms
stadsdelsnämnds delegationsordning
 ÖST 2020/924-4 Bilaga Delegationsordning för Östermalms
stadsdelsnämnd
 ÖST 2020/924-5 §6 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Revidering av Östermalms stadsdelsnämnds
delegationsordning år 2021
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§7
Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024
ÖST 2021/168

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd fastställer underlag för budget 2022
med inriktning 2023 och 2024.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år. Nämnderna behöver därför
analysera den framtida utvecklingen både på ett och tre års sikt.
Stadsledningskontoret använder nämndernas analyser som underlag
i arbetet med stadens budget, inklusive ärendet "Konjunkturärende
med planeringsförutsättningar för kommande år" som behandlas i
kommunstyrelsens ekonomiutskott i maj.
Yrkande
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl och Jaime Barrios (V) m.fl. yrkar
att stadsdelsnämnden i huvudsak godkänner förvaltningens förslag
till beslut samt anför följande:
År 2021 kommer bli året då Stockholm startar om. I
årsredovisningen för år 2020, men kanske ännu mer i verkligheten,
är det lätt att se hur vår stad och Östermalm drabbats av pandemin
och hur stort behovet av återstart är.
Påverkan på liv och hälsa är förstås mest uppenbar. Alltför många i
vår stad har drabbats av allvarlig sjukdom och död.
Coronakommissionen har redovisat den kraftiga överdödligheten i
Stockholms äldreomsorg jämfört med motsvarande verksamheter i
övriga delar av landet. Anställda i omsorgen drabbades också till
följd av den otillräckliga beredskap som fanns både när det gällde
skyddsutrustning, anställningsvillkor och organisation inom
äldreomsorgen.
Men påverkan begränsar sig inte till omsorgen och de som drabbats
av sjukdomen. De många arbetslösa som fått lämna ett arbete som
inte längre finns kvar. Det lilla företaget eller den lilla föreningen
som tvingats stänga ner verksamheter. De ungdomar som vill söka
en första egen bostad men som möts av allt färre nyproducerade
bostäder.
Stockholm och Östermalm har drabbats av pandemin – både sett till
hälsa och till möjligheter.
Aktiva insatser krävs
I ljuset av den kommande vaccinationen väcks förhoppningar. När
regionen någon gång får ordning på vaccinationsarbetet ska vår
stad, stadsdel och vår region kunna öppna upp och åter starta upp.
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Det är viktigt. Lika viktigt att inse är att återhämtningen inte
kommer komma av sig själv. Det kommer kräva hårt arbete av de
företagare som ska starta upp igen, de elever som ska hämta igen
kunskap och de föreningar som ska ordna aktiviteter. Vi föreslår att
Östermalm ska vara aktiv, bistå och bidra till en stadsdel för
framtiden.
Tyvärr har föregående års statsbidrag inte fördelats fullt ut till
verksamheterna för att ge dem bättre förutsättningar att möta
pandemins effekter. Idag vet vi resultatet för Östermalm – ett
överskott på ca 48 miljoner kronor. Det kan framstå som god
budgethållning att göra stora överskott, men det stora överskottet
hade kunnat användas till att göra verksamheterna än bättre.
Arbetslösheten ska brytas och fler företag ska kunna nyanställa
Det kommer att behövas kraftfulla åtgärder för att ta oss ur den
arbetslöshetskris som vi just nu befinner oss i och som förvärrats av
pandemin. Många av de som nu förlorat sitt arbete kommer ha svårt
att hitta ett liknande jobb framöver och det behövs ett stärkt stöd för
att ställa om.
Östermalm föreslås tillsammans med näringslivet att etablera en
ungdomspakt för att underlätta ungdomars etablering på
arbetsmarknaden. Detta görs i samråd med det av oss föreslagna
digitala näringslivsrådet. Sociala krav ska ställas vid upphandlingar
för att skapa etablering för fler. Fler sommarjobb ska skapas inom
stadsdelar och tillsammans med det civila samhället.
Kompetensförsörjning
Viktigt att staden satsar resurser på kompetensförsörjning. Vi står
inför pensionsavgångar som måste mötas av nyrekryteringar och
kompetensutveckling. Tidigare rödgrönrosa majoritet avsatte 200
mnkr till en kompetensutvecklingsfond, och över tiotusen
medarbetare inom framförallt välfärdsverksamheterna fick
möjlighet till efterlängtad och angelägen kompetensutveckling.
Aktivitet istället för passivitet – fler ungdomar i jobb
Erfarenheter från både andra länder och Sverige visar att unga som
inte kommer in på arbetsmarknaden kort efter avslutade
gymnasiestudier har svårt att senare få fotfäste på arbetsmarknaden.
Vi anser att det nu är nödvändigt att anslå mer resurser till jobbtorg
för att särskilt jobba med gruppen unga som riskerar att fastna i
långtidsarbetslöshet.
Det gäller att arbeta med att nå och erbjuda stöd till unga.
Tillsammans med det privata näringslivet behöver nu staden
etablera en Ungdomspakt med målet att ungdomsarbetslösheten ska
halveras till utgången av år 2022. Östermalm bör öka antalet
sommarjobb och för att tillskapa fler platser. föreslår vi flera
insatser. Fler sommarjobb kan skapas hos de kommunala
bostadsbolagen för att förstärka skötseln och renhållningen i
fastigheter och på gårdar. Låt unga jobba i parklekar och inrätta
park- och strandvärdar. Och slutligen: samverka med civilsamhället
för att unga ska kunna få feriejobb.
Missade bostadsmål ger ingen återstart
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Bostadsbyggandet på Östermalm och Norra Djurgårdsstaden har
satts på vänt. En förklaring till den misslyckade bostadspolitiken
sägs bero på pandemin. Men om det inte byggs bostäder i
Stockholm kommer vi se en fortsatt utveckling där de som skulle
kunnat bo och verka i Stockholm tvingas flytta utåt.
Klimatomställningen kräver fler beslut i närtid
Klimatpolitiken måste vara långsiktig och styra mot de mål som
staden i bred politisk enighet fattat beslut om. Vi föreslår nämnden
att återkomma med en handlingsplan hur mat avfallsinsamlingen
ska öka och att omfördela medel till klimatomställningar.
Tryggheten ska öka och utvecklingen med allt fler otrygga i skolan
ska brytas.
Flera fältassistenterna anställs och mer öppen fritidsverksamhet på
Östermalm. Ett förstärkt uppsökande arbete mot våld i nära
relationer skapas.
Dystert rekord i skjutningar visar att det offentliga måste göra mer.
Även på Östermalm har mordförsök, rån och sprängningar
inträffat. Den grova brottsligheten är primärt en polisiär fråga men
bakom skjutningar och rån finns en betydande grov och organiserad
brottslighet som både påverkar och påverkas av verksamheten i
staden. På lång sikt är dock det förebyggande arbetat viktigt. Vi
föreslår att fler fältassistenter anställs och ett Ungdomens hus i
Norra Djurgårdsstaden etableras.
Öka tryggheten bland Stockholms ungdomar
Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar, liksom otryggheten
enligt Stockholmsenkäten bland stadens ungdomar i grundskolans
årskurs nio och gymnasieskolans årskurs två. Andelen elever i
årskurs nio som har känt sig allvarligt hotade har ökat med 40
procent sedan 2018. Andelen som har blivit rånade har fördubblats
samtidigt som andelen som blivit misshandlade eller utsatta för
sexuella övergrepp kraftigt ökat sedan 2018.
Detta är siffror som ingen kan anse vara förenligt med att målet om
att Stockholm är en trygg stad är delvis uppfyllt. Stockholm och
Östermalm behöver ta krafttag för att öka ungdomars trygghet.
Under förra mandatperioden genomfördes en rad åtgärder för att
öka tryggheten. En sådan åtgärd var att införa trygghetsfonden för
att kunna genomföra investeringar i den offentliga miljön i syfte att
öka tryggheten. När den nu varit på plats under ett antal år kan vi
konstatera att fonden blivit en framgång. Åtskilliga insatser som
annars inte skulle blivit verklighet har kunnat genomföras.
Våld i nära relationer
Det är uppenbart att pandemin skapat större isolering och därmed
större utsatthet för våld inom familjens ramar både mot barn och
vuxna. Detta samtidigt som socialtjänstens möjligheter att jobba
uppsökande kraftigt begränsats av pandemin. Organisationer som
jobbar mot sexuellt våld vittnar därtill om att andelen unga tjejer
och kvinnor som söker sig till dem blir allt fler och tiden för att
kunna få stöd ökar. När samhället nu återstartar finns det stora
eftersatta behov som om inget görs riskerar innebära en fortsatt
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mycket stor otrygghet för många stockholmare. Vi föreslår därför
en riktad satsning för uppsökande och förebyggande arbete mot
våld i nära relationer.
Hindra att klyftorna grundas redan i förskolan
Stadsledningskontoret konstaterar i sin redovisning att
inskrivningsgraden i förskolan skiljer sig kraftigt åt mellan
stadsdelarna. Utfallet varierar från 84,2 till 97,6 procent och inom
flera stadsdelar finns det ännu större variationer. Tre år i rad har den
grönblå majoriteten beslutat om en uppräkning klart under pris- och
löneökningar vilket tvingat fram tydliga sparkrav. Sparkrav minskar
sannolikt förtroendet för förskolan som mest i grupper som redan
har ett lågt förtroende för verksamheten.
Mer resurser till ger bättre förutsättningar för barn i förskolan och
ger utrymme att nå fler barn men det innebär också att de
barnskötare och förskollärare som gjort en heroisk insats under
pandemin kan få bättre villkor och förutsättningar.
Trygga anställningar och kontinuitet i äldreomsorgen och fler
äldrebostäder
En plan skapas för ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen med
såväl en ökad grundbemanning som fler sjuksköterskor i särskilda
boenden som bärande delar. Äldrenämndens beslut från våren 2020
om sänkta krav på fasta anställningar gentemot privat hemtjänst
måste rivas upp.
Pandemin har visat behovet av åtgärder för att fundamentalt stärka
äldreomsorgen
Coronakommissionen visade tydligt på behovet av att stärka
äldreomsorgen. Kommissionens slutsatser är särskilt angelägna
eftersom de problem de illustrerar är mer frekventa här. Fler har
otrygga anställningar. Den medicinska kompetensen är lägre i
Stockholms äldreomsorg eftersom vi inte kommunaliserat
hemsjukvården. Samordningen mellan olika aktörer är som störst
här eftersom Stockholm har den mest privatiserade och
fragmentiserade äldreomsorgen. Effektiviseringskrav med lägre
grundbemanning som konsekvens drabbade äldreomsorgen under
hela pandemiåret.
Kommissionen visar också med all tydlighet hur överdödligheten på
äldreboenden var betydligt större i Stockholm än i övriga landet.

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

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 16 (67)
2021-04-22

Särskilt uttalande
Andréa Hedin m.fl. (M), Christinsa Messick (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg m.fl. (C) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Befolkningsprognosen från Sweco visar en förändring i Östermalms
demografi där barn i förskoleåldern beräknas minska med 5,8 %
fram till 2024 samtidigt som äldre över 80 år ökar med 22,1 %.
Detta ställer krav på planering av äldreomsorgen för att bemöta det
ökade behovet av hemtjänst och vård-och omsorgsboenden, men det
belyser även utmaningen att minska utflyttningen av barnfamiljer
från Östermalm. Det är av stor vikt att familjer med små barn väljer
att bo kvar på Östermalm och här behöver stadsdelsnämnden
kartlägga hur vi får fler barnfamiljer att bo kvar och flytta till
Östermalm. Att stadsdelen och staden gör olika prognoser över
befolkningsutvecklingen behöver utredas för att inte riskera en
över- eller underkapacitet i våra verksamheter.
För de äldre på Östermalm planeras flera satsningar för en bättre
och värdig ålderdom. Bland dessa kan nämnas DigiCenter och
Digital fixartjänst, språksatsningar för medarbetare inom
äldreomsorgen och Trygg senior. Vi vill fortsätta att på olika sätt
uppmärksamma högtider på våra omsorgsboenden för att sätta lite
guldkant på våra äldres tillvaro. Kontinuiteten inom hemtjänsten
behöver stärkas och arbetet med att stärka kontinuiteten måste
prioriteras.
Höga hyror i förskolan
Höga hyror inom förskolan har varit ett växande problem i
innerstaden de senaste åren och för Östermalms stadsdelsnämnd är
det av största vikt att staden hittar en stabil långsiktig
finansieringsmodell för detta för att Östermalm och närliggande
stadsdelar med lokaler i nyproduktion ska ha samma förutsättningar
arr erbjuda en hög kvalitet i sina verksamheter som resten av
Stockholms stadsdelar.
Effekter av pandemin
Coronakrisen har drabbat den svenska arbetsmarknaden hårt.
Arbetslösheten har stigit och sysselsättningen har minskat.
Samtidigt har också många anställda varit korttidspermitterade,
vilket har hållit sysselsättningen uppe men tryckt ner antalet
arbetade timmar. Hur arbetsmarknaden kommer att se ut när
pandemin har klingat av är svårt att bedöma men vi behöver snabbt
ställa om våra resurser, analysera stadsdelens lokala förutsättningar
kontinuerligt och rusta oss för att möta kommande behov. Att få ner
antalet personer som är beroende av försörjningsstöd är avgörande
för att undvika långvarigt bidragsberoende och är viktigt både för
den enskilda individens mående och för att klara en god ekonomisk
hushållning. Att se över samarbetet med jobbtorgen, bemanna upp
organisationen med nyckelkompetenser och säkerställa att vi jobbar
i enlighet med kommunens riktlinjer gällande individuella
bedömningar och hembesök är avgörande för att vi ska ha en snabb
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återstart av Stockholm efter pandemin. Olika stadsdelar har gjort
lokala anpassningar för att kunna målgruppsanpassa
Stockholmsjobben, vi i den grönblå majoriteten ser gärna att
förvaltningen undersöker vilka lokala behov Östermalm har och
som skulle kunna mötas med hjälp av denna arbetsmarknadsåtgärd.
Nya finansieringslösningar
Allt fler nyttjar våra parker och grönytor i staden vilket vi i den
grönblå majoriteten ser som mycket positivt. För att klara ökade
användningen av våra parker krävs både en ökad städning och en
ökad skötsel av gräsmattor och planteringar de kommande åren.
Samtidigt vill vi se en förstärkning av gatugrönt och en upprustning
av Karlavägsallén, Valhallavägsallén och Karlaplan, vilket kräver
ett samarbete och en samordning med Trafiknämnden. För att nå
och hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar på våra grönytor vill
vi i den grönblå majoriteten möjliggöra för fler skötselavtal på
lämpliga ytor med exempelvis bostadsrättsföreningar,
fastighetsägare och lokala näringsidkare. Vi vill också fortsätta att
möjliggöra för extern finansiering av enskilda projekt som vi
nyligen gjort i Humlegården.
Tryggheten i fokus
Att Östermalm fortsätter att vara en trygg stadsdel är en av den
grönblå majoritetens viktigaste politiska ambitioner och att både
män och kvinnor, unga som gamla, vågar röra sig i det offentliga
rummet är några av vår tids viktigaste lokala jämställdhets- och
jämlikhetsfrågor. Mot bakgrund av detta behöver vi intensifiera det
lokala trygghetsarbetet genom att följa antalet incidenter i verktyget
Trygghet på karta och söka medel från den centrala trygghetsfonden
för riktade åtgärder, skynda på arbetet med vår lokala
platssamverkan och öka samarbetet med fler fastighetsägare och
näringsidkare samt stötta fler bostadsrättsföreningar att starta
grannsamverkan. Vi behöver också verka för att den upplevda
tryggheten i våra parker ska öka och att vi fångar upp unga som
befinner sig i risksituationer.
Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är en av Stockholms, och Sveriges, största
stadsbyggnadsprojekt som kommer att pågå under många år. Att
regelbundet se över att förskoleplanering, skolplanering, planering
av vård- och omsorgsboende, gruppboende och grönytor samtidigt
som vi säkrar ett bra övertagande när lokaler står klara och
verksamheter ska starta är ett enormt arbete. Vi är också måna om
att tryggheten säkerställs under och efter att området färdigställs
och allt detta är ett arbete som ska samordnas med ett stort antal
andra aktörer. Vi i den grönblå majoriteten vill i samband med detta
ärende betona vikten av att förvaltningen kan avsätta tillräckligt
med resurser för detta arbete under de kommande åren för att den
nya stadsdelen, med tusentals bostäder och arbetstillfällen, blir så
bra som planerat och att vi hela tiden kan ta höjd för eventuella
förändringsbehov i projektet.
Attraktiv arbetsgivare
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Stadsdelens verksamheter är ingenting utan sina medarbetare. Att
säkra personalkontinuiteten skapar nöjda brukare/deltagare och
anhöriga och ställer krav på oss som arbetsgivare. Alla medarbetare
ska kunna känna att det finns möjlighet till vidareutveckling inom
stadsdelen/staden och att man inte ska vara tvungen att byta
arbetsgivare för att testa nya utmaningar eller höja sin lön. Det är
också av största vikt att det finns ett nära ledarskap i våra
verksamheter som kan stötta och uppmuntra när det är tufft.
Inom barn- och äldreomsorgen finns ett särskilt behov av att höja
språkkompetensen i vissa yrkesgrupper och vi vill uppmuntra
förvaltningen att fortsätta att jobba med innovativa lösningar för att
möjliggöra att utbildning kan ske på arbetsplatsen. Vi vill särskilt
lyfta fram behovet av en utbildningsplan för medarbetare inom
hemtjänsten för att säkerställa att alla har erforderliga kunskaper. Vi
ser även att dessa frågor behöver bevakas av äldrenämnden för att
säkerställa adekvata kompetenser hos medarbetare inom fristående
hemtjänstföretag.
Att vara chef i offentlig sektor och att varje dag entusiasmera och
engagera medarbetare samtidigt som verksamheterna ska rustas
inför morgondagens utmaningar ställer höga krav på våra chefer.
För att ge stadsdelens chefer bästa möjliga förutsättningar att klara
sitt jobb behöver vi säkerställa goda möjligheter till ledarutveckling,
möjlighet till erfarenhetsutbyte, trygga ledningsgrupper och att varje
chef besitter verktyg för att utöva ett gott självledarskap. Vi i den
grönblå majoriteten är måna om att tid för kompetensutveckling
finns och att alla chefer har en god kunskap inom digitalisering och
förbättringsarbete.
Klimatinvesteringar
Vi är glada att förvaltningen har sökt klimatinvesteringsmedel för
solceller på taket på Kampementet. Vi ser fram emot att ta del av
fler ansökningar av klimatinvesteringsmedel under mandatperioden
för att ställa om stadsdelen till en mer klimatneutral plats.
Vi den grönblå majoriteten ser fram emot att arbetet med planen för
biologisk mångfald startar hos oss 2022 tillsammans med arbetet
kring att omvandla hårdgjorda ytor i staden till grönytor med syfte
att bl.a. minska risken för översvämningar. För oss är det viktigt att
stadsdelen kan vara proaktiva i arbetet att hitta lämpliga platser för
dessa utvecklingsområden för att kunna vara en stark samarbetspart
för de centrala förvaltningarna.
Göran Ek m.fl. (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Sverigedemokraterna har presenterat en reservationsbudget i
kommunfullmäktige där vi tydligt går igenom Stockholms stads
ansvarsområden och verksamheter. För en utförligare beskrivning
om våra inriktningsmål samt underlag för budget 2022 samt
inriktning för 2023 och 2024 hänvisar vi till detta dokument.
Stadens arbete kommer även fortsättningsvis präglas av den
pågående pandemin och det är av stor vikt att stadens förvaltningar
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fortsätter att prioritera kärnverksamheten även under kommande
verksamhetsår eftersom de också kommer att präglas av Covid-19.
Reservation
Birgit Marklund Beijer (S) m.fl och Jaime Barrios
(V) m.fl. reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/168-1 Underlag för budget 2022 med inriktning
2023 och 2024
 ÖST 2021/168-2 Bilaga 1 SDN10 2022-2024
 ÖST 2021/168-3 Bilaga 2 Klimatinvesteringsplan 2021-2022
 ÖST 2021/168-4 Bilaga 3 Fokusområden näringslivspolicy
Östermalm
 ÖST 2021/168-5 Bilaga 4 PM Norra Djurgårdsstaden 2021
 ÖST 2021/168-6 §7 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Underlag för budget 2022 med inriktning
2023 och 2024
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§8
Boendeplan för äldre 2022 med utblick mot 2040
ÖST 2021/111

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner region innerstadens
underlag till den stadsövergripande boendeplanen för äldre.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnderna ska regionvis årligen ta fram ett gemensamt
underlag till stadsövergripande boendeplanering för äldre. Arbetet
samordnas av äldrenämnden. Boendeplanen ska därefter godkännas
av kommunstyrelsen.
Stadsdelsförvaltningarna i region innerstaden (Kungsholmen,
Norrmalm, Södermalm och Östermalm) har tillsammans arbetat
fram underlaget. Sammanfattningsvis lämnar region innerstaden
följande medskick till arbetet med den stadsövergripande
boendeplanen för äldre:
· Planerad ny- och – ombyggnation i innerstaden bedöms inte vara
tillräcklig utifrån den demografiska utvecklingen. I synnerhet
gällande seniorbostäder.
· Äldre med psykosociala utmaningar och/eller hemlöshet ökar –
det är av största vikt att det tas fram bostäder som möter
målgruppens behov.
· Pandemin har gett erfarenheter som behöver tas tillvara vid
planeringen av gemensamma ytor vid framtida ny- och
ombyggnation.
· Det krävs god framförhållning och långsiktig planering vid
renovering av särskilda boenden. Om evakuering av de boende
krävs bör det om möjligt samplaneras med nybyggnation.
·Utbudet av intressentboenden står i relation till efterfrågan och
detsamma gäller till stor del för profilboenden, med undantag för
platser för personer som är döva eller har grav hörselnedsättning.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Andréa Hedin m.fl. (M), Christinsa Messick (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg m.fl. (C) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
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Vi tackar förvaltningen för ett bra och utförligt tjänsteutlåtande i
frågan om boendeplan för äldre och vill därtill följande synpunkter.
Då planerad ny- och ombyggnation i innerstaden, inkluderat
Östermalm, bedöms vara otillräcklig anser vi det nödvändigt att
skyndsamt börja planera för detta. Vi är mycket glada att ett nytt
seniorboende kommer att öppna i Hjorthagen de kommande åren
och är måna om att fler boenden med olika inriktningar och med
olika driftsformer möjliggörs. Östermalm är en lämplig stadsdel att
planera och bygga i, då vi har god tillgång till mark i de nya
områdena Nya Djurgårdsstaden – Frihamnen - Loudden.
En förutsättning för att rimliga hyresnivåer ska kunna erbjudas är att
tomträttsavgälderna hålls rimliga och mer förutsägbara, exempelvis
genom indexering. Då Stockholm har höga hyresnivåer för
nybyggnation generellt och därmed även i nya särskilda boenden,
såväl som i seniorboenden, är det också viktigt att byggkostnaderna
hålls nere så mycket som möjligt utan avkall på kvalitet.
Nya generationer äldre kommer att efterfråga seniorboenden av
varierade slag, där t ex möjlighet till gemensamma aktiviteter, olika
nivåer av service, olika språkinriktningar och möjlighet att bo som
par erbjuds. Många 40- och 50-talister kommer sannolikt att vara
aktiva och självständiga högt upp i åren så länge de får vara friska.
Det är viktigt att motverka ofrivillig ensamhet som menligt
påverkar hälsan och därför vill vi att utbudet av boenden för olika
åldrar säkerställs i stadsdelen. Då boendeplan för äldre är en kritisk
fråga ser vi fram emot kontinuerlig uppföljning.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vi i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att det är viktigt
att staden leder en samverkan för boendeplan för äldre. Skilda
förutsättningar hos enskilda stadsdelar får inte begränsa den
enskildes möjligheter till ett gott boende.
Vi vill understryka betydelsen av att det finns vård- och
omsorgsboenden för de äldre på Östermalm. Förvaltningen lyfter
behovet av framtida nybyggnation i innerstaden och vi hoppas att
majoriteten tar sitt ansvar och tryggar det framtida behovet. Vidare
vill vi lyfta fram betydelsen av att behoven i Norra Djurgårdsstaden
tillgodoses, i synnerhet vad gäller seniorboenden.
Det är också viktigt att notera att den beräkning av antalet platser
som behövs görs med dagens riktlinjer för biståndsbedömning som
grund. Det är vår uppfattning att de riktlinjerna behöver ses över för
att för en del grupper bli generösare, alltså att det blir lättare att få
en plats på ett äldreboende. Vid planering av antalet boenden bör
det alltså också finnas med en planeringshöjd för att riktlinjerna kan
komma att förändras.
I Stockholm behövs det utöver fler vård- och omsorgsboenden
också fler icke biståndsbedömda boenden för äldre. Det är och
kommer att bli ett än viktigare led i att skapa hälsosamma
boendemiljöer. Planen bör kompletteras med information och
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planering av även dessa delar för att ta ett helhetsgrepp på äldres
boendesituation.
Slutligen hade boendeplanen också behövt ha fokus på de stora
behoven av upprustningar som många äldreboenden har idag. Idag
får många boenden falla till en för låg standard innan de rustas upp.
Framtidens boenden måste i en högre utsträckning än idag präglas
av kvalitet och goda förhållanden.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/111-2 Boendeplan för äldre 2022 med utblick mot
2040.
 ÖST 2021/111-3 Bilaga Boendeplan för äldre 2022 med
utblick mot 2040
 ÖST 2021/111-4 §8 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Boendeplan för äldre 2022 med utblick mot
2040
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§9
Projekt äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg på
Östermalm
ÖST 2021/100

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av projektplanen och lägger
redovisningen till handlingarna.
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. Ärendet behandlades på
stadsdelsnämndens sammanträde 11 mars men återremitterades med
önskemål om förtydligande av projektets budget. Projektet har
också kompletterats med en särskild satsning på språkstöd på
arbetsplatsen genom anställning av SFI lärare under tolv månader
och med aktiviteter och utvecklingsarbete kopplat till mat och
måltider.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/100-8 Projekt äldrevänlig stad och framtidens
äldreomsorg på Östermalm
 ÖST 2021/100-9 Bilaga 1. Projektplan Äldrevänlig stad och
framtidens äldreomsorg på Östermalm rev. 2 (002)
 ÖST 2021/100-10 Bilaga 2. Aktivitetsplan Projekt
äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg på Östermalm
 ÖST 2021/100-11 Bilaga 3. Projektdirektiv språkstöd på
arbetsplatsen
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ÖST 2021/100-12 §9 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Projekt äldrevänlig stad och framtidens
äldreomsorg på Östermalm
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§ 10
Minnesplats för Tim Bergling/Avicii
ÖST 2021/121

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att minnesplatsen för Tim
Bergling/Avicii placeras i Humlegården enligt markering för
minnesplats i bilaga 2.
2. Stadsdelsnämnden tar del av projektdirektivet och lägger det till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
På stadsdelsnämndens sammanträde den 11 februari 2021, i
samband med att verksamhetsplan 2021 godkändes, fattade
nämnden beslut om att tillskapa en minnesplats efter Tim ”Avicii”
Bergling på centrala Östermalm. För att tillskapa en minnesplats har
stadsdelsdirektören, som är beställare, formerat ett projekt.
Tolkningen av uppdraget, i form av projektdirektiv och förslag till
val av plats, återredovisas här till nämnden.
Förvaltningen föreslår att Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att
minnesplatsen för Tim Bergling/Avicii placeras i Humlegården
enligt markering för minnesplats i bilaga 2. Förvaltningen föreslår
även att nämnden tar del av projektdirektivet och lägger det till
handlingarna.
Yrkanden
Jaime Barrios m.fl. (V) yrkar att Östermalms stadsdelsnämnd
beslutar att undersöka möjligheten till en annan placering för
minnesmärke över Avicii samt att anför följande: Föreningen
Humlegårdens vänner har kommit in med ett yttrande. En privat
person, väl insatt i Humlegårdens skyddsregler, har också yttrat sig.
De är mycket kritiska till nya tillägg i parken av den art som Avicii
minnesplats skulle innebära. Projektgruppen har inte tagit hänsyn
till parkens identitet och dess historiska innehåll, anser de.
Humlegården utgör riksintresse för kulturminnesvården. Parken har
skyddsföreskrifter som behöver respekteras.
De flesta i Östermalms stadsdelsnämnd har inte varit delaktiga i
detta projekt. Här har allt gått för fort. Vi är positiva ett
minnesmärke över Avicii, men vi emotsätter oss valet av plats. Sen
frågar vi oss också hur är det tänkt att man ska kunna lyssna på
musiken? Ska det ske genom någon form av högtalare eller ska man
få tillgång till hörlurar? Humlegården ska vara en rofylld plats, så
långt möjligt. Det är inte lämpligt att installera en musikanläggning
där.
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Göran Ek m.fl. (SD) yrkar att stadsdelsnämnden avslår
förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:
Syftet att hedra musikern och musikproducenten Tim
Bergling/Avicii och stödja unga med psykisk ohälsa med en
minnesplats är gott och något som Sverigedemokraterna
stödjer. Däremot är Humlegården som föreslagen plats mindre
lämplig med hänsyn till parkens historia, kulturvärden och
utformning. Därutöver har Humlegården ett starkt lagligt skydd som
varande kulturreservat enligt gällande detaljplan. I
planbeskrivningen anges att Parken bör bevaras vad gäller dess
grunddrag, helhetsmiljön och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Vidare bör beaktas att parken ingår i riksintresse för
kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården.

Beslutsgång
Ordförande fann att det fanns tre förslag till beslut.
Först frågande ordförande om det var nämnden mening att bifalla
förvällningens förslag till beslut. Sen frågande ordförande om det
var nämndens mening att bifalla Vänsterpartiets förslag till beslut.
Därefter frågade ordförande om det var nämndens mening att bifalla
Sverigedemokraternas förslag till beslut.
Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Berit Nyberg (S) avstår från att delta i beslutet.
Reservationer
Jaime Barrios m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet.
Göran Ek m.fl. (SD) reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/121-4 Minnesplats för Tim Bergling/Avicii
 ÖST 2021/121-5 Bilaga 1. Projektdirektiv Minnesplats
 ÖST 2021/121-6 Bilaga 2. Förslag på plats, Humlega°rden
 ÖST 2021/121-13 §10 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Minnesplats för Tim Bergling/Avicii
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§ 11
Skrivelse om förslag till ny utformning av
Östermalmstorg
ÖST 2021/172

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med stadsdelsnämndens sammanträde den 11 mars 2021
inkom Göran Ek (SD) med en skrivelse om förslag till ny
utformning av Östermalmstorg. Nämnden överlämnade skrivelsen
till förvaltningen för beredning.
I skrivelsen uttrycker skribenterna att det är hög tid att diskutera hur
det nya Östermalmstorg ska se ut. Till skrivelsen bilades ett förslag
om utformning av Östermalmstorg från Sverigedemokraterna. De
anser även att Östermalmstorg är en lämplig plats för minnesplatsen
som ska tillskapas för Tim Bergling/Avicii på Östermalm.
Skrivelsen avslutas med följande fråga: ”Vår fråga är hur
beslutsgången ser ut beträffande val av plats och utformning?”
Nämnden har beslutat att tillskapa en minnesplats på centrala
Östermalm. Minnesplatsen behöver därmed tillskapas på mark som
nämnden förfogar över. Östermalmstorg är därför inte aktuellt.
Vad gäller beslutsgången beträffande val av plats och utformning
hänvisas till ärende ÖST 2021/121 som behandlas av nämnden 22
april 2021, där nämnden föreslås besluta om plats.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Göran Ek m.fl. (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vi finner det mycket märkligt att nämndens ordförande Andrea
Hedin går ut i pressen med felaktig information angående vårt
förslag om omdaningen av Östermalmstorg. Varför agerar nämndes
ordförande på detta sätt? Är det av okunnighet eller av ren illvilja?
Vi välkomnar en saklig debatt i frågan, inte lösa påståenden som
saknar grund.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 4/2021
Sida 28 (67)
2021-04-22

Hon påstår att vårt parti försöker kidnappa frågan som om hon och
hennes parti eller någon annan skulle ha ensamrätt om att lämna
förslag för stadens framtida utformning. Hennes partikollegor i
Stockholms kommunfullmäktige har dessutom förordat ett annat
förslag.
Dessutom påstår hon att vårt förslag inte är genomförbart, vilket
inte är sant. Vad som stämmer är att Östermalms stadsdelsnämnd
inte kan ta beslut om torgets utformning. Just därför har vi lämnat in
en motion till kommunfullmäktige vilket är den instans som kan
föra ärendet vidare mot beslut i frågan. Om det sen blir genomfört
är inte upp till Östermalms stadsdelsnämnd att bestämma.

Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/172-2 Svar på skrivelse om förslag till ny
utformning av Östermalmstorg
 ÖST 2021/172-3 Bilaga Skrivelse om förslag till ny
utformning av Östermalmstorg
 ÖST 2021/172-4 §11 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Skrivelse om förslag till ny utformning av
Östermalmstorg
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§ 12
Remiss av inrättande av etableringscentrum
ÖST 2021/120

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till Kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Den övergripande målsättningen med Etableringscentrum är att
förkorta etableringstiden genom att samla stadens resurser och
kompetenser inom det initiala mottagandet och stärka samverkan
med statliga myndigheter och civila samhället.
Syftet med verksamheten är att:
Erbjuda ett välkomnande, förenklat, effektivt och likvärdigt
mottagande, ”en väg in” för alla nyanlända.
Erbjuda och lotsa till jobb, arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser,
mentorskap.
Arbeta rekryterande mot studier inom vuxenutbildningen och till
samhällsorienteringen.
Effektivisera samverkan inom staden och med andra berörda aktörer
utifrån ett holistiskt förhållningssätt, med den nyanlända i centrum.
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen
och huvudansvaret för att nyanlända ska komma ut i arbete och
studier. Etableringscentrum ska ansvara för samverkan med
Arbetsförmedlingen kring inskrivning och de nyanländas
individuella plan.
Etableringscentrum föreslås bestå av socialnämndens Intro
Stockholm, arbetsmarknadsnämndens befintliga verksamheter
riktade till nyanlända samt att arbetsmarknadsnämndens
verksamheter förstärks med ytterligare funktioner såsom
etableringskoordinatorer. Intro Stockholms uppdrag att ge initial
samhällsvägledning utökas till att även omfatta nyanlända som är
egenbosatta. Vidare föreslås fortsatt utredning av huruvida Intro
Stockholms uppdrag också ska utökas till att omfatta hanteringen av
initialt ekonomiskt bistånd, den s.k. ”glappetersättningen” även för
egenbosatta.
Centret planeras öppna vid halvårsskiftet 2021. Etableringscentrum
innebär en samlokalisering av Intro Stockholm, Etableringscentrum
och Hållbar Etablering.
Målgrupp för verksamheten är:
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Personer födda utanför EU/EES som befunnit sig i Sverige upp till
36 månader efter beviljat uppehållstillstånd och deras anhöriga.
Efter individuell bedömning kan även personer som haft
uppehållstillstånd längre tid än 36 månader omfattas. Personer
födda utanför EU/EES som beviljats uppehållstillstånd 2015 eller
senare, är arbetslösa och bor i stadens genomgångsbostäder.
Under 2021 kommer Etableringscentrum och Intro Stockholm ta
fram samverkansformer med de statliga aktörerna liksom med civila
samhället och Region Stockholm.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Vi ställer oss positiva till insatser som görs för att stärka och
påskynda nyanländas etablering. Vid ett införande av
etableringscentrum är det av stor vikt att staden tar hänsyn till
befintliga verksamheter, arbetssätt och samverkansformer som finns
lokalt. Det finns flera goda exempel runt om i staden som arbetar
aktivt för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända,
det arbetet måste vi ta hand om. Till exempel bör man säkerställa att
den kompetens, erfarenheter och nätverksbyggande som skapats och
införskaffats inom stadsdelens samhällsvägledning för nyanlända
tas tillvarata.
Idag har Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för
etableringen och huvudansvaret för att de nyanlända ska komma ut i
arbete och studier. Deras medverkan har en central och avgörande
betydelse, därför är det problematiskt att de och övriga aktuella
statliga myndigheter för närvarande saknar förutsättningar för
medverkan vid Etableringscentrum i form av samlokaliserad
personal. Det innebär att 0idén med centrumet försvagas.
Vi vill även lyfta vikten av att insatser för att underlätta unga
ensamkommandes etablering i samhället ska stärkas genom
förtydligad samordning och förstärkt studie- och yrkesvägledning.
Göran Ek m.fl. (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Det är arbetsförmedlingen som bär det övergripande ansvaret för att
arbetslösa kommer i arbete. Det är också arbetsförmedlingen som
bär helhetsansvaret för att nyanlända kommer i egen försörjning. Av
den huvudsakliga anledningen anser vi att behovet av ett
etableringscentrum inte finns och att det inte heller är motiverat att
lägga skattepengar på den här sortens åtgärder.
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Det finns en överhängande risk att den arbetssökandes väg till
arbete blir svårare med för många aktörer inblandande. Att en
arbetssökande har flera olika handläggare och olika handlingsplaner
är inte en garant för ett positiv resultat.
Idag verkar arbetsförmedlingen och även Jobbtorg Stockholm i
Stockholms stad inom de områden som ett tilltänkt
etableringscentrum skulle verka inom. Finns det brister i de insatser
som nyanlända kan ta del av idag är det bättre att man ser över den
verksamheten för att se om den på något sätt kan förbättras.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/120-2 Svar på remiss av Inrättande av
etableringscentrum
 ÖST 2021/120-3 Bilaga 1. Inrättande av Etableringscentrum
- uppdaterat ärende
 ÖST 2021/120-4 Bilaga 2 Utredningsrapport
etableringscentrum
 ÖST 2021/120-5 Bilaga 3 Remissbrev
 ÖST 2021/120-6 §12 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av inrättande av etableringscentrum
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§ 13
Planärende på samråd gällande Konsthallen 15 m.fl. i
stadsdelen Djurgården
ÖST 2021/206

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Planens syfte är att möjliggöra för utökad byggrätt inom fastigheten
Hasselbacken 1 på södra Djurgården. Byggrätten inom
Hasselbacken 1 föreslås placeras i lägen där byggnader tidigare
stått. Byggrätten föreslås innehålla hotell, restauranger och
kulturändamål som utställningsverksamhet och musikpaviljong.
Syfte är även att bekräfta befintlig byggnader med tillfälligt lov
inom Konsthallen 2, möjliggöra för en sammanlänkande del mellan
Konsthallen 2 och 15 samt att lägga lämpliga
varsamhetsbestämmelser på fastigheten Hasselbacken 1 och
Konsthallen 15.
Förslaget berör inte stadsdelsnämndens verksamheter och marken
på den aktuella platsen förvaltas inte av stadsdelsförvaltningen.
Förvaltningen anser dock att en utveckling av Evenemangsparken
på västra Djurgården, som är ett av Stockholms viktigaste besöksoch turistmål, är angelägen för att bibehålla och stärka områdets
attraktivitet för nöje och evenemang. Samtidigt anser förvaltningen
att det är mycket viktigt att hänsyn tas till miljöns kulturhistoriska
värden för att inte försvaga områdets karaktär och särdrag.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Andréa Hedin m.fl. (M), Christinsa Messick (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg m.fl. (C) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Majoriteten i stadsdelsnämnden ställer sig försiktigt positiva till
byggnationerna på Hasselbacken. Vi ser detta som ett gediget
utarbetat och genomtänkt förslag. Framförallt är vi väldigt positiva
till ambitionerna att öppna upp Hasselbacken och göra platsen mer
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tillgänglig för allmänheten, samt att bebyggelsen sker i samspel
med de naturvärden som finns på platsen.
Vi ser dock några farhågor med förslaget. För det första så måste
man tänka till kring höjderna och volymerna på de nya byggnaderna
så att de inte riskerar att ta över platsen. Vi är också oroade över att
den ökade hotellverksamhet som planeras kommer att driva mer
biltrafik till Djurgården, det bör finnas robusta planer för att se till
att biltrafiken inte ökar på grund av denna utbyggnad. Detta gäller
även nyttotrafiken, där vi önskar att se lösningar som begränsar
trafikmängden och dess påverkan på miljö och ljudnivåer. Vidare så
delar vi även skönhetsrådets invändningar mot sammankopplingen
mellan hotellbyggnaden och den tilltänkta byggnaden på rotundan.
Det är viktigt att denna bebyggelse inte förstör siktlinjer och inte
”tar över” platsen.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Det är positivt att Östermalms stadsdelsnämnd getts möjlighet att få
ärendet på remiss trots att förslaget inte berör stadsdelsnämndens
verksamheter. Det är en således en angelägenhet för nämnden
eftersom Västra Djurgården är ett av Stockholms viktigaste besöksoch turistmål.
Byggrätten inom Hasselbacken föreslås i lägen där byggnader
tidigare stått, Moriska paviljongen, musikpaviljongen och
Gubbhyllan samt ovanpå den Rotunda som byggdes på 1990-talet.
Vi anser att det är viktigt att hänsyn tas till miljöns kulturhistoriska
värden för att inte försvaga områdets karaktär och särdrag. Detta
anser vi att man i stor utsträckning har lyckats med. Det finns dock
en oro kring att de nya byggnaderna kommer att bli högre och större
än de ursprungliga byggnaderna och därmed skapa ett alltför
dominerande intryck. Vi ställer oss också kritiska till den
hotellbyggnad som föreslås. Det är vidare viktigt att framhålla att
varje träd som tas bort ersätts med nya.
Det är positivt att det i planen ingår att minska på bilanvändandet
och tillskapa nya möjligheter att ta sig till Djurgården. Samtidigt
ska det vara lätt att kunna lista ut hur man tar sig dit.
Vi har tagit fasta på att Södra Djurgården är väldigt folktom och
delvis mörk en stor del av året, som höst och vinter och att förslaget
kommer att ge större trygghet och skapa nya möjligheter till vistelse
och upplevelse.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/206-3 Svar på remiss av samråd gällande
Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården
 ÖST 2021/206-4 Bilaga 1. Planbeskrivning samråd
 ÖST 2021/206-5 Bilaga 2. Illustrationer
 ÖST 2021/206-8 §13 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Planärende på samråd gällande Konsthallen
15 m.fl. i stadsdelen Djurgården
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§ 14
Remiss av betänkandet ”Informationsöverföring inom
vård och omsorg SOU 2021:4”
ÖST 2021/97

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Remissen innehåller ett lagförslag kallat lagen om sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Lagförslaget innebär en möjligt att frivilligt inrätta ett system, kallat
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som ger
verksamheter inom socialtjänsten som avser äldre eller personer
med funktionsnedsättningar och hälso- och sjukvården möjlighet att
få tillgång till varandras vård- och omsorgsdokumentation genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande. Den nya lagen
ska även tillämpas inom arbetet med kvalitetsuppföljningar. Det
finns behov av att behandla personuppgifter och att samla in dessa
från andra vårdinstanser och omsorgsgivare i arbetet med att följa
upp och utveckla kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheterna.
Det ska även införas ett antal integritetsstärkande bestämmelser som
ska tillämpas av de verksamheter som väljer att använda sig av
sådan elektronisk tillgång. Sammantaget ställer förvaltningen sig
positiv till betänkandets två huvudförslag om att införa möjlighet
till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation respektive
kvalitetsuppföljning.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/97-2 Svar på remiss av Betänkandet
Informationsöverföring inom vård och omsorg
 ÖST 2021/97-3 Bilaga 1. Informationsöverföring inom vård
och omsorg SOU 2021:4
 ÖST 2021/97-7 §14 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av betänkandet
"Informationsöverföring inom vård och omsorg SOU
2021:4"
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§ 15
Remiss av författningsförslag i promemorian Barnets
bästa när vård enligt LVU upphör
ÖST 2021/193

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd har, av kommunstyrelsen, ombetts
besvarat en remiss av promemorian Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör. I promemorian redovisas utredningen av hur
principen om barnets bästa kan stärkas vid beslut om upphörande av
vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). De författningsändringar som föreslås syftar till att stärka
principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och
stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och socialtjänstlagen
(SoL). Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.
I utredningen föreslås att principen om barnets bästa stärks genom
en bestämmelse att socialnämnden inte får besluta att vård enligt
LVU ska upphöra, förrän de omständigheter som föranledde vården
har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Vidare
föreslås att socialnämnden ska överväga om det finns skäl att
ansöka om flyttningsförbud när ett barn är placerat i ett familjehem,
eller annat enskilt hem, och socialnämnden överväger eller prövar
om vård fortfarande behövs.
Utredningen föreslår också att socialnämndens skyldighet att
överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 §
föräldrabalken ska tidigareläggas. Socialnämnden föreslås därtill få
skyldighet att följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU
har upphört. Slutligen föreslås att socialnämnden ska ges
befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och
föräldrar till barn som vårdas enligt LVU. Förvaltningen är i sitt
svar positiv till utredningens förslag som sammantaget innebär att
rättigheterna för barn som vårdas utanför det egna hemmet stärks.
Det är förvaltningens mening att förslagen kommer att kunna bidra
till att förbättra förutsättningarna för en trygg uppväxt och en god
utveckling för dessa barn.
I några avseenden hade förvaltningen välkomnat ytterligare förslag i
syfte att stärka barns rättigheter. Ett sådant förslag är barnets rätt till
ett eget ombud vid beslut om upphörande av vård enligt LVU.
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Förvaltningen lyfter också behovet av en översyn av möjligheten
för en skyndsam vårdnadsöverflytt till särskild förordnad
vårdnadshavare (6 kap § 7 FB) vid beslut om vård enligt LVU, när
vårdnadshavaren utsatt barnet för allvarliga övergrepp eller våld,
eller när en vårdnadshavare dömts för mord eller dråp av den andra
föräldern. Som komplement till vårdnadsöverflytt bör också, menar
förvaltningen, möjligheterna till adoption ses över. Gällande
förslaget om socialnämndens skyldighet att följa upp barnets
situation efter att vård enligt LVU upphör, menar förvaltningen att
det är viktigt att se över frågor om informationsöverföring,
anmälningsskyldighet och överföring av uppföljningsskyldigheten i
det fall familjen flyttar till en annan kommun.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/193-2 Svar på remiss av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
 ÖST 2021/193-3 Bilaga Författningsförslag i promemorian
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
 ÖST 2021/193-7 §15 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
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§ 16
Remiss av Förskola för alla barn - för bättre
språkutveckling i svenska
ÖST 2021/112

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat remissen Förskola för alla barn –
för bättre språkutveckling i svenska, SOU 2020:6, till
stadsdelsnämnden för yttrande. Utredningen har haft i uppdrag att
lämna förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland
barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens
språkutveckling i svenska kan stärkas, bland annat när det gäller
nyanlända barn. I utredningen lämnas förslag till ökat deltagande
genom uppsökande verksamhet, direktinskrivning samt obligatorisk
förskola från 5 års ålder. För att öka kompetensen bland lärare och
barnskötare i förskolan föreslås karriärsteg, enhetlig utbildning för
barnskötare, tillsyn av personalsammansättningen och
kompetensutveckling inom språkutveckling.
Förvaltningen ser positivt på flera av utredningens förslag som
syftar till att öka deltagandet i förskolan. Utredningen påvisar även
värdet av att vårdnadshavare har information och kunskap om
förskolans innehåll och betydelse för barnens utveckling.
Förvaltningen saknar dock helt åtgärdsförslag om hur lärarna ska
ges likvärdiga och goda förutsättningar att genomföra
undervisningsuppdraget. Detta, liksom förskolans utmaningar
gällande kompetensutveckling, behöver adresseras i en särskild
översyn av förskolans förutsättningar som skolform. Förvaltningen
anser också att det är angeläget att byta namn på barnskötaryrket.
Begreppet barnskötare är idag både otidsenligt och missvisande i
relation till förskolans uppdrag. Ett namnbyte från barnskötare till
barn- eller förskolepedagog skulle sannolikt även bidra till att höja
yrkets status.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Göran Ek (SD) m.fl lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Stadsdelsnämnden har mottagit en remiss gällande bättre
språkutveckling i svenska med
avseende på förskolan.
Utredningen syftar till att finna lösningar på problematiken att ett
stort antal barn idag med utländsk bakgrund riskerar att inte lära sig
svenska i tillräcklig omfattning för att på sikt kunna tillgodogöra sig
de möjligheter som samhället erbjuder i form av utbildning och
framtida etablering på arbetsmarknaden samt i övrigt deltaga
konstruktivt i samhälls-gemenskapen.
Senare års omfattande invandring har medfört att var 4e barn i
förskolan idag har utländsk bakgrund och ofta med mycket
särskiljande kulturell och språklig profil relativt majoritetsbefolkningen.
Skollagen anger att barn med annat modersmål än svenska skall ha
möjlighet att utveckla både det svenska språket och modersmålet
vilket skapar problem då det inte finns tillräcklig mängd utbildad
förskolepersonal för att möta upp mot kraven på så omfattande
flerspråkighet, den absoluta majoriteten av personalen talar endast
svenska.
Sverigedemokraterna har länge påpekat vikten av att ha bra
kunskaper i det svenska språket för att få bästa möjliga start i livet.
Att barn i tidig ålder kommer i kontakt med en god undervisning i
svenska är en viktig grundsten för att bli en del av det svenska
samhället och känna en samhörighet till det. Det är därför av stor
vikt att stadens pedagoger i förskolan visar på mycket goda
språkkunskaper i svenska och att huvudfokus läggs på barnens
inlärning av just svenska.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/112-4 Svar på remiss av Fler barn i förskola - för
bättre språkutveckling i svenska
 ÖST 2021/112-5 Bilaga Remiss Förskola för alla barn - för
bättre språkutveckling i svenska SOU 2020:67
 ÖST 2021/112-9 §16 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av Förskola för alla barn - för bättre
språkutveckling i svenska
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§ 17
Remiss av serveringstillstånd till Kafé Petissan AB
ÖST 2021/106

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande om att Kafé Petissan AB utifrån en social
bedömning bör beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd enligt
ansökan till allmänheten, i restauranglokal och uteservering, mellan
kl. 11:00 – 21:00 i Kafé Petissan på Skansen, Djurgårdsslätten 4851.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Kafé Petissan AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten, i restaurang och uteservering, måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 21:00. De ansökta alkoholdryckerna avser
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan
om serveringstillstånd avser Kafé Petissan som är beläget i
stadskvarteren på Skansen, Djurgårdsslätten 48-51. Östermalms
stadsdelsförvaltning finner inte 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 2021/106-2 Svar på remiss av serveringstillstånd till
Kafe Petissan
 ÖST 2021/106-3 §17 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av serveringstillstånd till Kafé
Petissan AB
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§ 18
Remiss av serveringstillstånd för Jacqueline Bar AB
ÖST 2021/135

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande om att Jacqueline Bar AB utifrån en social
bedömning bör beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd enligt
ansökan till allmänheten, i restauranglokal och i uteservering,
mellan kl. 11:00 – 22:00 i restaurang El Taco Bar på
Sandhamnsgatan 81.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Jacqueline Bar AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten, i restaurang och uteservering, måndag till söndag
mellan kl. 11:00 – 22:00. De ansökta alkoholdryckerna avser
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan
om serveringstillstånd avser restaurang El Taco Bar som är belägen
på Sandhamnsgatan 81. Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte
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 2021/135-2 Svar på remiss av serveringstillstånd för
Jacqueline Bar AB
 ÖST 2021/135-3 §18 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av serveringstillstånd för Jacqueline
Bar AB
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§ 19
Remiss av serveringstillstånd till Isabelle Z Market AB
ÖST 2021/163

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande om att Isabelle Z Market AB utifrån en social
bedömning bör beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd enligt
ansökan till allmänheten, i uteservering, mellan kl. 11:00 – 01:00 i
restaurang Isabelle´s Market - CPN Norra Djurgårdstan på adress
Storängskroken 4-6 i Storängsbotten, Norra Djurgårdsstaden.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Isabelle Z Market AB ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i 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 Isabelle´s Market CPN Norra Djurgårdstan som är belägen på adress Storängskroken
4-6 i Storängsbotten, Norra Djurgårdsstaden. Östermalms
stadsdelsförvaltning finner inte 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 2021/163-2 Svar på remiss av serveringstillstånd till
Isabelle Z Market
 ÖST 2021/163-3 §19 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av serveringstillstånd till Isabelle Z
Market AB
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§ 20
Remiss av serveringstillstånd för Rusty Rascals
ÖST 2021/154

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande om att RRNDS AB utifrån en social bedömning bör
beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan till
allmänheten, i restauranglokal mellan kl. 11.00 – 00:00 och i
uteservering, mellan kl. 11:00 – 23:00 i restaurang Rusty Rascals på
Lövängsgatan 12.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
RRNDS AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten, i restaurang måndag till söndag mellan kl. 11:00 –
00:00 samt i uteservering måndag till söndag mellan kl. 11:0023:00. De ansökta alkoholdryckerna avser spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd
avser restaurang Rusty Rascals som är belägen på Lövängsgatan 12
i Norra Djurgårdsstaden. Östermalms stadsdelsförvaltning finner
inte 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 2021/154-2 Svar på remiss av serveringstillstånd till
Rusty Rascals
 ÖST 2021/154-3 §20 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av serveringstillstånd för Rusty
Rascals
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§ 21
Ekonomiska månadsrapporter per mars 2021
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 samt 8,3 mnkr för klimatinvesteringar. I
samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget
2021 fördelades till stadsdelen 0,6 mnkr för miljösamordnare, 1,5
mnkr för platssamverkan, 0,4 mnkr för tryggt mottagande, 0,5 mnkr
för aktivitetscentra och 0,4 mnkr för giftfri förskola.
Nettokostnaderna uppgår per mars till 339,1 mnkr (355,2 mnkr år
2020).

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/39-4 Månadsprognos per mars 2021
 ÖST 2021/39-5 Bilaga verksamhetstal mars 2021
 ÖST 2021/39-6 §21 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Ekonomiska månadsrapporter per mars
2021
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§ 22
Anmälan av information om aktuellt trygghets- och
säkerhetsarbete på Östermalm
ÖST 2021/216

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samverkansöverenskommelse med polis och
utbildningsförvaltningen
Samverkansöverenskommelsen är reviderad och signerad i februari
2021. Överenskommelsen bygger på en nyligen reviderad lokal
lägesbild. Överenskommelsen är i samverkan med
utbildningsförvaltningen och Norrmalms sdf. Tre områden
prioriteras under 2021 i samverkan på Östermalm;
- Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
- Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats
- Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
(platssamverkan)

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/216-2 Anmälan av information om aktuellt
trygghets- och säkerhetsarbete på Östermalm
 ÖST 2021/216-3 §22 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av information om aktuellt
trygghets- och säkerhetsarbete på Östermalm
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§ 23
Anmälan av årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2020 och plan för kommande år
ÖST 2021/225

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen samt
stadsdelsförvaltningens förslag på fokusområden och lägger
rapporten till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har genomfört en årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbete, samverkan samt aktiva åtgärder via
en enkät som skickats till förvaltningens avdelningschefer,
enhetschefer och rektorer under november 2020.
Resultatet visar sammanfattningsvis att det systematiska
arbetsmiljöarbetet, samverkan och arbetet med aktiva åtgärder
fungerar väl. Men det finns även områden som i delar visar
förbättringsbehov.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/225-1 Årlig uppföljning av systematiskt
arbetsmiljöarbete 2020 och planering för kommande år
 ÖST 2021/225-2 Bilaga Resultat 2020 Årlig uppföljning
SAM
 ÖST 2021/225-3 §23 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av årlig uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 och plan för kommande
år
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§ 24
Anmälan av verksamhetsuppföljning av Kampementets
vård- och omsorgsboende år 2021
ÖST 2021/191

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsuppföljningen
av Kampementets vård- och omsorgsboende 2021.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med verksamhetsuppföljningen är att få kunskap om
verksamhetens kvalitet i förhållande till regelverk, avtal och
kvalitetsmål. Uppföljningen genomfördes under november 2020
och februari 2021, och omfattar både social omsorg och hälso- och
sjukvård. Verksamhetsuppföljningen baseras på dialog med ledning,
samtal med hälso- och sjukvårdspersonal, brukarundersökningen
och inkomna synpunkter. Kampementets vård- och omsorgsboende
har totalt 96 platser, varav 48 platser för personer med somatiska
sjukdomar och 48 platser för personer med demenssjukdom.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/191-2 Verksamhetsuppföljning av Kampementets
vård- och omsorgsboende år 2021
 ÖST 2021/191-3 Bilaga Bedömning av verksamhetens
kvalitet
 ÖST 2021/191-4 §24 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av verksamhetsuppföljning av
Kampementets vård- och omsorgsboende år 2021
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§ 25
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 2021/31-12 Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera år 2021
 ÖST 2021/31-13 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll
20210407
 ÖST 2021/31-14 §25 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera
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§ 26
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 22
mars 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/34-5 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 22
mars 2021
 ÖST 2021/34-6 §26 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor
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§ 27
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 från den 25 mars 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/33-8 Anmälan av minnesanteckningar från
Östermalms stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor
2021-03-25
 ÖST 2021/33-10 Bevakningslista mars 2021
 ÖST 2021/33-9 Funktionshinderrådet 2021 mars.
 ÖST 2021/33-11 §27 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av minnesanteckningar från
stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor
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§ 28
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 15
mars 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/54-4 Östermalms ungdomsråds protokoll från den
15 mars 2021.
 ÖST 2021/54-7 §28 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens ungdomsråd
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§ 29
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 24 februari 2021 till om med den 7 april 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/22-5 Anmälan av Delegeringsbeslut perioden 24
februari 2021-7 april 2021
 ÖST 2021/22-6 §29 den 22 april 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen
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§ 30
Informationspunkter från stadsdelsdirektören till möten
med Östermalms stadsdelsnämnd
ÖST 2021/37

Stadsdelsdirektör Kerstin Andersson informerar om
aktuella frågor i förvaltningen:
Förstärkt samarbete kring trygghetsfrågor för unga
I februari 2021 uppdaterades den lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelsförvaltningen och polisen, nu
även med utbildningsförvaltningen som part. För att ytterligare
förstärka arbetet kring unga, som inte känner de geografiska
gränserna, har Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar
inlett en samverkan med polisen och utbildningsförvaltningen.
Syftet är att förebygga brott och skapa trygghet för barn och unga.
Det är ett långsiktigt samarbete som startade med en gemensam
workshop där de behov som identifierats initialt är att utveckla
effektiva samverkansformer, utbyta information och tydliggöra
kontaktvägar. Grunden är förståelse och kunskap om varandras
uppdrag för att kunna kroka arm för våra ungdomars bästa.
Digital fixartjänst för seniorer på plats till sommaren
Nu är rekryteringen till den digitala fixartjänsten klar och den
personen börjar sin anställning den 1 juni. Under början av
sommaren kommer det sedan gå att anlita tjänsten. Information om
när och hur kommer bland annat via annonsering i Mitt i
Östermalm. Fixaren ska stötta våra äldre att komma igång med eller
få stöd i användningen av digitala verktyg.
Öppna förskolan – viktig mötesplats i coronatider
Öppna förskolan fyller en viktig funktion som mötesplats, inte
minst nu i coronatider då många är isolerade och har begränsade
kontakter. Pedagogerna har visat prov på stor flexibilitet och förlagt
all verksamhet utomhus vilket har fungerat bra.
Öppna förskolan erbjuder pedagogiskt material som är anpassat för
åldersgruppen. Pedagogerna ger även råd och tips till
vårdnadshavare. De har nu börjat med barnvagnspromenader, där de
även introducerar sevärdheter i närområdet.
Ny broschyr – Östermalms parker 2021
Parkmiljöavdelningen har tagit fram en ny broschyr, Östermalms
parker 2021, som skickats till er med post. Den presenterar de
långsiktiga målen med parkerna och det som är aktuellt och händer i
parkerna under året. Det finns även en karta där de större parkerna i
stadsdelen är utmärkta.
Årets Stockholmsbyggnad 2021 – tre finalister på Östermalm
Stockholms stads tävling Årets Stockholmsbyggnad anordnas i år
för tolfte gången. Tio finalister har valts av en jury som utgått från
projektens arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för
Stockholm. Tre av finalisterna finns inom Östermalms
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stadsdelsområde: Bergsvåg och Förskolan Anna i Hjorthagen samt
Östermalms saluhall. Nu börjar omröstningen som pågår till och
med den 27 maj. Vinnaren presenteras den 15 juni.
Mer information om tävlingen och finalisterna:
https://vaxer.stockholm/tema/arets-stockholmsbyggnad/
Ny avdelningschef för administrativa avdelningen
Helena Näslund har anställts som chef för den nyinrättade
administrativa avdelningen. Helena arbetar idag som biträdande
utbildningsdirektör i Huddinge kommun med ansvar för
förvaltningens stabsfunktioner. Helena Näslund tillträder sin
anställning den 16 augusti. Rekrytering av ny HR-chef pågår.
Digitalt verksamhetsbesök på Rio vård- och omsorgsboende
Den 5 maj kl. 17.00–18.00 hälsas nämnden välkommen till ett
digitalt verksamhetsbesök på Rio vård- och omsorgsboende. Värd
för besöket är Tarana Bagirbayova, enhetschef Rio somatik. Mer
information kommer när det närmar sig.
Inventering av status för läsplattor och Meetingsappen
Förvaltningen ser nu över status när det gäller användandet av
läsplattorna och Meetingsappen för att säkerställa att vi har
fungerande verktyg som ger tillgång till nämndhandlingarna.
Nämndens ledamöter kommer därför att bli kontaktade av
nämndsekreteraren under de kommande veckorna. När
inventeringen är klar återkommer förvaltningen med information
om åtgärder.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/37-5 Informationspunkter från stadsdelsdirektören
till möte med Östermalms stadsdelsnämnd den 22 april 2021
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§ 31
Övriga frågor
Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att överlämna de två
skrivelserna till förvaltningen för beredning.
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att förvaltningen får i uppdrag
att skyndsamt inleda ett samarbete med Trafikkontoret för att
tillfälligt anlägga en hundrastgård allén på Strandvägen mellan Grev
Magnigatan och Torstensonsgatan.
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att förvaltningen får i uppdrag
att skyndsamt se över trafiksituationen tillsammans med
Trafikkontoret.
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att förvaltningen får i uppdrag
att skyndsamt se över bemanningen av fältassistenter inför
sommaren för att kunna arbeta uppsökande på fler platser.
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att förvaltningen får i uppdrag
att skyndsamt starta en dialog med näringsidkare längs med
Strandvägskajen.
Inlämnade skrivelser:
Skrivelser lämnas från Birgit Marklund Bejier m.fl. (S) och Jaime
Barrios m.fl. (V) en gällande Webbsändningar från Östermalms
stadsdelsnämndmöten samt en gällande lekvärdesfaktorer som
verktyg för förskolegårdar med plats för barns lek.
Följande ordförandeförslag om trygghetsskapande åtgärd på
Strandvägen har lämnats in:
Under det senaste året har den upplevda otryggheten på
Strandvägen ökat enligt kringboende, både ”ungdomshäng" och
fortkörningar nattetid har identifierats. En lång del av kajen är
avsedd för parkering och denna sträcka tenderar att bli öde och
otillgänglig nattetid, vilket kan upplevas som otryggt och leda till
att få individer vill röra sig i området. Problemet med rallykörningar
finns på flera huvudgator i olika stadsdelar och problematiken
flyttar runt. Ofta kombineras körningarna med att hög musik spelas
och att alkohol brukas. Olycksrisken är hög och störningarna för
kringboende kraftiga. Mot bakgrund av detta behöver flera insatser
behöver omgående komma till stånd för att komma åt problemen.
Dels behöver ett nära samarbete med trafikkontoret finnas för att
komma åt fortkörningarna. Att se över möjligheten till
omställningsbara rödljus nattetid, endast möjliggöra för
boendeparkering nattetid på kajen och i sista hand att arbeta med
farthinder är några förslag att se över för att stoppa rallykörningen.
För att öka tryggheten i området behöver polisens närvaro stärkas i
kombination med att stadsdelen förstärker närvaron av
fältassistenter som kan arbeta uppsökande med ungdomar. Genom
en nära dialog med lokalpolisen kan nya bedömningar av
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situationen göras regelbundet och insatserna anpassas för att möta
det varierande behovet över veckans olika dagar i kombination med
variationen under olika årstider. Att starta en dialog med krögarna
längs med Strandvägen är också en viktig väg framåt för att ha en
samverkan kring Strandvägen.
En åtgärd för att öka tryggheten omgående skulle kunna vara att
motivera fler hundägare att röra sig på Strandvägen i allén och på
kajen kvällar och nätter. För att uppnå detta skulle en
hundrastningsplats kunna sättas upp i mitten av allén på den grusade
delen närmast kajen. Ytan skulle kunna vara långsmal och ligga på
sträckan antingen mellan Grev Magnigatan/Torstenssonsgatan eller
Torstenssonsgatan/Banérgatan. Det skulle räcka att ta halva
grusytan så att de som rider och springer på gruset idag enkelt kan
fortsätta att passera. Ett par enkla flyttbara agilityhinder skulle
kunna uppföras på platsen för att uppmuntra till att hundägare
stannar i hundrastgården en stund.
Den aktuella ytan ligger på gatumark som trafikkontoret förfogar
över och en aktuella ytan ligger på gatumark som trafikkontoret
förfogar över och Östermalms stadsdelsförvaltning sköter driften
av. En tillfällig hundrastgård förutsätter ett nära samarbete mellan
förvaltningarna.
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§ 32
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2021/148
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§ 33
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2021/237
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§ 34
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2021/239
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§ 35
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2021/240
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§ 36
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2021/236
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§ 37
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2021/238
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§ 38
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2021/241
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§ 39
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2021/242
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§ 40
Borttagen på grund av sekretess
ÖST 2020/285
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§ 41
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 4 mars 2021
och 30 mars 2021.

