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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:
Caroline Blomberg (C).
3. Andrea Hedin (M) och Birgit Marklund Beijer (S) fick i uppdrag
att justera dagens protokoll.
4. Protokollet justeras den 21 december 2021.
5. Anmäldes att protokollet från den 25 november justerades den 30
november 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 sport/aktivitetshus
Svar på medborgarförslag
ÖST 2021/697

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag ställt till Östermalms stadsdelsnämnd
föreslås ett sport/aktivitetshus för personer 50 år och äldre.
Förslaget beskriver att det ska vara öppet alla dagar och kvällar och
erbjuda ett flertal olika aktiviteter som bad, spa, basketplan,
bowling och gym. Därutöver föreslås verksamheten också erbjuda
disco, teater och musik samt café och restaurangverksamhet.
Östermalm stadsdelsförvaltning delar förslagsställarens uppfattning
att det behövs verksamheter som erbjuder möjlighet till social
samvaro och aktiviteter.

När det gäller de aktiviteter som specificerats i förslaget så bedömer
förvaltningen att några faller inom stadsdelsförvaltningens
ansvarsområde medan andra avser aktiviteter som anordnas av
några av stadens övriga förvaltningar. En del av det som föreslås,
som restauranger, caféer och disco avser verksamheter som hör till
det privata näringslivet. Förvaltningen undersöker för närvarande
intresse hos restauranger och caféer på Östermalm för att erbjuda
seniorrabatt.

Förvaltningen bedömer vidare att det skulle vara praktiskt svårt att
samla alla de aktiviteter och önskemål som beskrivs i förslaget i ett
och samma sport/aktivitetshus och att dessutom rikta dem till enbart
personer 50 år och äldre. Många av aktiviteterna efterfrågas av alla
åldersgrupper och förvaltningen anser att det finns ett värde i, och
en efterfrågan på, att kunna göra aktiviteter tillsammans över
generationsgränser.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/697-4 Svar på medborgarförslag om
sport/aktivitetshus
 ÖST 2021/697-5 Bilaga Medborgarförslag om
Sport/Aktivitetshus
 ÖST 2021/697-6 §2 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om sport/aktivitetshus
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§3
Medborgarförslag om skapa en minilekpark på Karlaplan.
ÖST 2021/713

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Östermalms stadsdelsnämnd skickar förslaget vidare till
trafiknämnden.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att anlägga en mindre lekplats med
lekskulpturer på Karlaplan inkom till Östermalms stadsdelsnämnd.
Förslagsställaren skriver att den sandlåda som finns på den östra
sidan av Karlaplan används flitigt. Med tillägget att både ”hundar
och säkert andra” tillhör användarna samt att sand från sandlådan
också hamnar i fontänen. Förslagsställaren föreslår att sandlådan tas
bort och att det istället anläggs en minilekpark med lekskulpturer
där.
Karlaplan är planlagd som gatumark och stadsdelsförvaltningen
saknar därför rådighet över marken. Ansvaret för platsen och dess
innehåll ligger hos trafikkontoret. Förvaltningen anser dock att
förslaget är trevligt och att ett litet antal lekskulpturer skulle kunna
vara ett positivt tillskott till Karlaplans parkliknande miljö.
Förvaltningen lyfter därför förslaget till trafikkontoret för att få
deras synpunkter och utreda möjligheten att byta ut sandlådan.
Yrkanden
Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Messick m.fl. (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg (C) yrkar att
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget och att förslaget
skickas vidare till trafiknämnden samt anför därutöver:
Östermalm ska vara en plats för möten mellan människor och över
generationsgränserna där alla kan hitta sin plats i våra offentliga
miljöer. Karlaplan och dess fontän är en populär plats för många att
stanna till vid och slå sig ner på en bänk vid, ytan är dock begränsad
för stadsdelens allra yngsta att vistas på. Idag finns det en sandlåda
invid fontänen. Platsen används som träffpunkt för
småbarnsföräldrar i området och som en plats för hämtning- och
lämning av närliggande förskolor.
Medborgarförslaget beskriver hur platsen skulle kunna rustas upp
och ytterligare bidra till Karlaplans trivsel, ett initiativ vi ser mycket
positivt till. Genom att byta ut befintlig lekutrustning till något
annat skulle nya besökares intresse kunna väckas, en bättre
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anpassning till platsen göras och risken för att sandlådan blir en
rastplats för hundar avhjälpas.
Vi vill särskilt understryka att vi inte anser att det är aktuellt med en
större anläggning för lek då behovet av stora lekplatser är väl
tillgodosett i närheten. Vi ser endast att det skulle kunna vara
aktuellt med små, låga lekinstallationer för de yngsta. Vi hoppas att
trafiknämnden ska kunna hörsamma våra önskemål i närtid.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet från Andréa Hedin m.fl. (M),
Christina Messick m.fl. (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och
Caroline Blomberg (C) mot förvaltningens förslag och finner att
nämnden har beslutat enligt yrkandet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/713-4 Svar på medborgarförslag om att skapa en
minilekpark på Karlaplan
 ÖST 2021/713-5 Bilaga Medborgarförslag om att skapa en
minilekpark på Karlaplan
 ÖST 2021/713-6 §3 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om skapa en minilekpark
på Karlaplan.
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§4
Renovering av dricksvattenfontäner i Tessinparken
Svar på medborgarförslag
ÖST 2021/852

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget innebär att de befintliga dricksvattenfontänerna på Gärdet,
som varit ur funktion en längre tid, renoveras och sätts i drift igen.
Förslagsställaren anser att fontänerna, som bland annat finns i
närheten av Tessinparkens parklek, skulle vara ett bra inslag i
parkmiljön.

Denna äldre typ av dricksvattenfontäner som beskrivs i förslaget
finns i ett antal parker på Östermalm. Förvaltningen har valt att
behålla fontänerna, trots att de inte längre är drift, för att de är ett
fint inslag att bevara och ett kulturhistoriskt värde att värna i
parkerna. Många av dessa äldre dricksvattenfontäner är dock i dåligt
skick funktionellt och skulle vara svåra att sätta i drift, utan då
skulle nya fontäner behöva sättas upp.

Det är Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) som ansvarar för
denna typ av anläggning även i parkerna. Ansvarsfördelningen
kring anläggning och drift av dricksvattenfontäner och andra
anläggningar mellan SVOA, trafikkontoret och
stadsdelsförvaltningarna ses i dagsläget över.
Stadsdelsförvaltningen anser därför att ansvarsfördelningen behöver
utredas innan eventuella åtgärder kring dricksvattenfontäner i
parkerna genomförs.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Jaime Barrios m fl (V) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Det är glädjande att förvaltningen vill gå vidare med frågan om
dricksvattenfontäner.
Vi förstår naturligtvis att ansvarsfördelningen mellan Stockholm
vatten, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen behöver utredas.
Vi inser också att detta tar tid att genomföra. Om man googlar på
ämnet och upptäcker man att det är stor sak i andra europeiska
länder.
Paris har över 1000 fungerande dricksvattenfontäner. London har
också satsat på detta och då mycket med tanke på miljöaspekten. De
vill minska användningen av plastflaskor, och det har de verkligen
lyckats med.
https://www.onelessbottle.org/
I Wien har man portabla dricksvattenfontäner under
sommarhalvåret.
Moderna dricksvattenfontäner liknar inte de gamla, utan är mer
utformade som tappställen för dricksvatten. Där kan du varma
sommardagar fylla på din egen flaska i stället för att köpa en ny och
öka plastförbrukningen.
Stockholms stads invånare borde få fri tillgång till friskt
dricksvatten i våra parker och på våra torg under varma
sommardagar och samtidigt värna vår miljö.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/852-4 Svar på medborgarförslag om renovering
av dricksvattenfontäner i Tessinparken
 ÖST 2021/852-5 Bilaga Medborgarförslag om renovering av
dricksvattenfontäner vid Tessinparken
 ÖST 2021/852-6 §4 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Renovering av dricksvattenfontäner i
Tessinparken
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§5
Informationsskyltar i Norra Djurgårdsstaden
Svar på medborgarförslag
ÖST 2021/791

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Medborgarförslaget lämnas till exploateringsnämnden för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren efterfrågar informationsskyltar med fotografier
och text kring dåtid och nutid från samma plats, i Norra
Djurgårdsstaden och eventuellt på andra platser på Östermalm.
Skyltarna bör placeras ut i stadsdelen så att boende och besökare får
en djupare förståelse för platsen idag utifrån dess historia.
Exempelvis skulle Natur- och kulturstigen, som finns i Hjorthagen
idag, kunna byggas ut med mer foton och text.

Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det är viktigt att
lyfta de kulturhistoriska värdena i parkerna och i stadsmiljön. Detta
är något förvaltningen arbetar med kontinuerligt, vid exempelvis
upprustning av befintliga parker eller genom att genomföra
kulturhistoriska vandringar i parker i samarbete med stadsmuseet.

I samband med att Natur- och kulturstigen i Hjorthagen skulle
rustas upp 2014 genomfördes en medborgardialog. Ett resultat av
dialogen var bland annat att stigen förlängdes ner till den nya
bebyggelsen i Norra Djurgårdsstaden, för att koppla ihop det gamla
och nya och bland annat berätta om stadsutvecklingen och den
historiska kopplingen. Förvaltningen anser därför inte att det finns
något behov av att ytterligare komplettera stigen eller sätta upp fler
informationsskyltar i denna del av Hjorthagen. Förvaltningen anser
däremot att det skulle vara ett positivt inslag med
informationsskyltar som berättar om Gasverksområdets rika historia
i takt med att denna etapp byggs ut. Förvaltningen föreslår därför att
stadsdelsnämnden överlämnar förslaget till exploateringsnämnden
för kännedom.
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Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/791-4 Svar på medborgarförslag om att sätta upp
informationsskyltar i Norra Djurgårdsstaden
 ÖST 2021/791-5 Bilaga Medborgarförslag om att sätta upp
informationsskyltar i Norra Djurgårdsstaden
 ÖST 2021/791-6 §5 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Informationsskyltar i Norra Djurgårdsstaden
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§6
Balanslista över inkomna medborgarförslag till
Östermalms stadsdelsnämnd år 2021
ÖST 2021/38

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

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/38-51 Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2021
 ÖST 2021/38-52 Bilaga 1 Medborgarförslag om digital
fixare för äldre
 ÖST 2021/38-53 §6 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2021
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§7
Verksamhetsplan och budget 2022.
ÖST 2021/939

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsplan för
2022 inklusive budget och tillhörande bilagor samt
överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsförändringar om 122,5 mnkr.
3. Nämnden begär för klimatinvesteringar 2,3 mnkr.
4. Nämnden begär för investeringar i lekparker 1,5 mnkr.
5. Nämnden begär för investeringar i trygghetsskapande åtgärder 0,5 mnkr.
6. Nämnden begär för driftåtgärder aktivitetscenter seniorboende 2,4 mnkr.
7. Nämnden begär för driftåtgärder kompetensutveckling 0,25
mnkr.
8. Föreslagna resultatenheter samt internpriser för 2022
fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen för Östermalms stadsdelsnämnd anger
inriktningen för nämndens verksamhet under 2022. Den utgår från
kommunfullmäktiges budget för 2022 och dess tre inriktningsmål:
En sammanfattning av nämndens bidrag till respektive
inriktningsmål, samt särskilda priorite-ringar för året, ges under
respektive inriktningsmål. Till inriktningsmålen har
kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsområdesmål. Det
arbete som planeras för att bidra till fullmäktiges mål beskrivs under
respektive mål för verksamhetsområdet. Nämnden har utifrån
fullmäktiges mål även formulerat egna mål. Nämnden anger årsmål
för kommunfullmäktiges indikatorer och har även utformat egna
indikatorer för att följa upp nämndens mål och aktiviteter.
Yrkanden
Birgit Marklund Beijer m.fl (S) yrkar att Östermalms
stadsdelsnämnd beslutar att delvis godkänna förvaltningens
förslag samt anför därutöver:
Stockholm kan bättre – Ett Östermalm för alla
Inledning
Pandemin har varit en prövning för alla verksamheter på
Östermalm. Personalen har dragit ett extremt tungt lass och har
visat prov på sin omställningsförmåga att hantera krisen. Det finns
många lärdomar att dra av det arbetet, exempelvis på vikten av
utbildning.
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För många stockholmare har det under året som gått blivit ännu
tydligare hur viktigt det är att satsa på välfärden. En stark välfärd är
grunden för ett Stockholm som orkar stå emot kriser och där
invånarna känner sig trygga.
Under pandemin har många människor behövt vistas mer i sitt
närområde. Stadsdelsnämnden har då en särskilt viktig uppgift att se
till att alla medborgare ska ges möjlighet att besöka naturen och få
ta del av samhällsservice. Pandemin har visat på värdet av ett starkt
samhälle. Det gällde i det akuta skedet av pandemin men det gäller
lika mycket i återstarten av Stockholm. Staden och Östermalm
behöver därför leda arbetet att med att vända på varje sten för att
minska segregationen, skapa nya hållbara jobb samt ta tillbaka
kontrollen över välfärden så att alla medarbetare har goda villkor.
Nu måste vi blicka framåt och rusta Östermalm för framtiden. Vi
bor i en växande stadsdel med många möjligheter för människor
och företag. Naturen, stadsdelens skönhet, utbildning och ett rikt
utbud av kultur attraherar boende och besökare från hela världen. I
ett Stockholm som håller samman kan och ska Östermalm vara en
förebild.
För oss Socialdemokrater ska Östermalm vara en stadsdel för alla. I
vår stadsdel ska alla som bor här kunna utbilda sig, hitta ett jobb
och leva livet på det sätt som hen önskar. Vår stadsdel ska vara
öppen och jämlik och ge alla goda förutsättningar oavsett bakgrund.
Östermalm ska vara en stadsdel utan segregation och med minskade
ekonomiska, sociala och kulturella klyftor.
För inte så många år sedan skulle 2022 vara året då Stockholm blev
en miljonstad. Nu präglas vår stad i stället av utflyttning, ökad
segregation och ökande otrygghet. Östermalm har med
utförsäljningar och uteblivna nya hyresrätter med rimlig hyra
alltmer blivit en stad bara för de som har råd.
Socialdemokraternas budget hade gett mycket godare ekonomiska
förutsättningar inom i stort sett alla verksamhetsområden. Den
blågröna budgeten satsar förvisso på äldreomsorgen, men vi menar
att Stockholm kan mer.
Vårt budgetförslag hade gett staden betydligt bättre möjligheter att
förebygga brott. För att trycka tillbaka brottsligheten behövs både
förstärkningar av polis och rättsväsende, men även ett utvecklat
förebyggande arbete. Socialdemokraterna yrkade på den största
ökningen av det förebyggande arbetet staden sett. I det
socialdemokratiska budgetförslaget reserveras 270 miljoner kronor
mer än i det grönblåa budgetförslaget för förebyggande arbete. Av
dessa ska 200 miljoner kronor reserveras för stadsdelsnämndernas
förebyggande arbete. Dessa medel ska användas till de insatser som
professionen, utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet, ser
ger störst effekt.
Stockholm behöver en politik som gör att arbetslösheten och
behovet av försörjningsstöd sjunker – inte tvärtom. Jobben är en
viktig nyckel till ett gott liv. Därför föreslår vi att medel förs från
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ekonomiskt bistånd till aktiva jobbinsatser, så att staden kan stötta
alla som vill ha egen försörjning.
Slutligen behöver Stockholm höjda ambitioner för klimatpolitiken.
Ska Sverige leda den gröna industriella revolutionen och bli
världens första fossilfria välfärdsland behöver huvudstaden ta täten.
Vi behöver Därför behöver staden öka klimatinvesteringarna,
initiera kolsänkor samt minska utsläppen från vägtrafik och
byggande. Då kan vår stad bli klimatpositiv till år 2035.
Förskolan: Fler förskollärare för en jämlik start
Alla barn i Östermalm har rätt till en trygg uppväxt och en bra
förskola. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande.
Stadsdelsnämnden ska säkerställa att förskoleverksamheten inom
Östermalm är likvärdig, har hög kvalitet och lägger grunden för ett
livslångt lärande. Alla barn behöver ta del av förskolans verksamhet
för att ge barnen möjligheter att utveckla kulturell och social
kompetens.
Den grönblå majoritetens budget för 2022 innebär omprioriteringar
från äldreomsorgen till förskolan. Det är tredje året i rad som
verksamheten inte får tillräckligt med pengar för att täcka höga
lokalkostnader eller den årliga löneuppräkningen. Tack vare
omfördelning från äldreomsorgen blir konsekvenserna av
nerskärningarna inte fullt så oroande. Vår satsning inom förskolan
innebär emellertid 8,5 miljoner kronor mer än de borgerliga
politikerna tilldelat.
Vi Socialdemokrater på Östermalm anser att förskollärarna spelar
en avgörande roll för den pedagogiska verksamheten i förskolan.
Förskollärare ska leda verksamheten och ha ansvaret för att främja
god arbetsledning, verksamhetskvalitet, pedagogisk utveckling och
innovationer i förskolan. Att öka andelen förskollärare i
personalgrupperna är för oss ett prioriterat mål den kommande
perioden. Nämnden bör utvärdera de verksamheter som inte når
målen om barngruppernas storlek.
Bemanningsfrågan är viktig utifrån både barnens, personalens och
vårdnadshavarnas perspektiv. Varje barn måste vara tryggt med
personalen som de spenderar sina dagar med och vårdnadshavarna
ska känna trygghet när de lämnar på morgonen. Samtidigt måste
personalen veta att de har kollegor och en rimlig arbetsbelastning.
Vid sjukskrivning och frånvaro ska det finnas personal att tillgå som
är bekant med den aktuella förskolan och barngruppen.
Vi har tidigare föreslagit en bemanningsenhet för förskolorna i
stadsdelen. Detta för att förskolorna skall slippa ha timanställda
vikarier som rings in varje morgon. Genom en bemanningsenhet
kan man få en kontinuitet i personalförsörjningen, trygga
anställningar och bättre kvalitet i verksamheten.
Arbetsmiljön ska vara en prioriterad verksamhetsfråga i förskolan.
Hög arbetsbelastning, övertid och underbemanning leder till
missnöje bland personalen. Handlingsplanen för att förbättra
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arbetssituationen för barnskötare och förskollärare behöver
prioriteras och vara vägledande för det fortsatta arbetsmiljöarbetet.
Lärarförbundet betonar vikten av mindre barngrupper. Detta vill vi
hörsamma genom att föreslå minskade barngrupper.
Vi föreslår att:
Personaltätheten ska över en fyraårsperiod öka och vara max 4,5
barn per pedagog.
Andelen förskollärare ska öka till minst 41 procent.
Fler barnskötare ska ges möjlighet att vidareutbilda sig till
förskollärare.
Östermalm ska införa en bemanningsenhet/förstärkningsteam i
samarbete med en annan stadsdel.
Elevhälsan ska stärkas i förskolan och antalet specialpedagoger ska
öka.
Ett eget barnhälsoteam inriktat på förskolan med en central resurs
specialiserad på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
inrättas.
Förskolegårdar ska planeras i ett tidigt stadium vid nybyggnation
och större om- och tillbyggnationer.
En lokal indikator skapas för barngruppernas storlek vad gäller
mindre barn 1–3 år.
En lokal indikator skapas för barngruppernas storlek vad gäller
större barn 4–6 år.
Barngruppernas storlek när det gäller yngre barn (1–3 år) ska
minska.
Alla barn i förskolan ska garanteras minst en kulturupplevelse per
termin.
Gemensamma riktlinjer för planeringstid så att förskollärare får rätt
förutsättningar till att fokusera på sitt uppdrag och bedriva
undervisning tas fram.
Resurser och stöd ges till barn med särskilda rättigheter och att alla
barn får en likvärdig utbildning.
Stadsdelsnämnden avsätter resurser för arbetskläder.
Personalen ska erbjudas kompetensutveckling.
Stadsdelsnämnden systematiskt arbetar med att fasa ut allmän
visstid och ofrivillig deltid, inklusive inför nya adekvata indikatorer.
Äldreomsorgen: Trygga villkor för en trygg äldreomsorg
Stockholm behöver ge våra äldre trygghet. Det som hände under
pandemin får aldrig hända igen. Därför behöver
Coronakommissionens slutsatser om fler trygga anställningar, ökad
grundbemanning och ökad medicinsk kompetens bli verklighet.
Alla Östermalmsbor ska känna sig trygga inför ålderdomen. I ett
Östermalm där invånarna blir allt friskare, lever längre och får fler
friska år ska alla ha rätt till ett tryggt boende och en vardag med hög
livskvalitet värdighet och självständighet.
Vi satsar på en äldreomsorg med goda villkor för personalen och
hög kvalitet för brukarna. Vi satsar 10,6 miljoner mer än högern på
äldreomsorgen. Med de pengarna kan vi öka kontinuiteten i
personalen. De äldre ska ha rätt att känna igen de personer som ger
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omsorg. Trygga och bra arbetsvillkor för personalen är en
förutsättning för hög kvalitet. Veckovisa rapporter från
stadsdelsdirektören har visat goda bedömningar vad gäller
smittspridningen. Icke desto mindre har det i staden som helhet
inneburit många dödsfall på boenden, men information om dödsfall
på Östermalms vård- och omsorgsboenden inklusive privata
omsorgsboenden har varit bristfällig. Brister på skyddsutrustning
och kontakten på hälso- och sjukvård fungerade inte
tillfredsställande i början av pandemin. Med en kommunaliserad
hemsjukvård hade sannolikt utfallet blivit ett annat.
Med rätt utrustning, handledning samt tid och tålamod
kan internet avsevärt höja livskvaliteten för äldre, ofta ensamma och
isolerade personer, Installation av trådlösa nätverk eller wifi på
äldreboenden borde vara en rättighet för de boende.
En god äldreomsorg kräver ökad kompetens hos personalen. Ökad
ensamhet och multisjuka bland äldre ökar behoven av psykosocialt
stöd. Inte minst behövs en satsning på
äldrekuratorer/ensamhetskuratorer. Dessa kuratorer skulle öka
tryggheten och kvaliteten för äldre, anhöriga och övrig personal i
äldreomsorgen
Vi föreslår att:
Grundbemanningen inom äldreomsorgen ska öka.
Bemanningsenheter med fastanställd heltidspersonal ska finnas på
Östermalm.
Ett aktivt arbete ska bedrivas för att minst 90 procent av personalen
i omsorgen ska vara tillsvidareanställda och heltidsanställda.
Fler arbetsterapeuter, äldrekuratorer, fysioterapeuter och dietister
ska vara tillgängliga för den enskilde för att stärka det
rehabiliterande arbetet.
Den medicinska kompetensen ska stärkas på vård- och
omsorgsboenden.
Måltidsombud ska utses inom varje enheten inom hemtjänst och på
särskilda boenden.
Rätten till sociala aktiviteter och utevistelse ska stärkas med hjälp
av en högre grundbemanning och en schemaläggning som fungerar.
Trådlösa nätverk/wifi installeras på vård- och omsorgsboenden.
Möjligheten till svala/svalt rum på äldreboenden under
sommarvärmen utreds.
En tjänst/projekttjänst som ensamhetskurator/äldrekurator inrättas.
Andelen timanställda inom äldreomsorgen ska redovisas.
En översyn av ledarskapet ska göras med det långsiktiga målet att
antalet medarbetare per chef ska vara max 25 personer.
Wifi-uppkoppling ska finnas på vård- och omsorgsboenden.
Dagverksamhet i Ekhagen/Lappkärrsberget utreds.
Stadsdelsnämnden avsätter resurser för arbetskläder.
Personalen ska erbjudas kompetensutveckling.
Stadsdelsnämnden systematiskt arbetar med att fasa ut allmän
visstid och ofrivillig deltid inklusive inför nya adekvata indikatorer.
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Socialtjänsten – Ökad tillgänglighet för Östermalms
invånare
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Östermalm ska vara en tillgänglig stadsdel för alla invånare. Oavsett
funktionsförmåga ska alla tillförsäkras integritet, självbestämmande
och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets
gemenskap. Inriktningen för stöd och service till personer med
funktionsnedsättning är att identifiera och främja det som skapar
delaktighet i samhället och ett självständigt liv. Samtliga insatser
ska anpassas till den enskildes individuella behov och utformas så
att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem.
Vi föreslår att:
Tillgången till heminstruktörer för synskadade och hörselskadade
ska säkerställas.
Friskvårdskort på stadens simhallar ska erbjudas till alla som bor i
gruppbostad med särskild service enligt LSS .
Fler LSS-bostäder och gruppbostäder ska skapas, både i befintliga
fastigheter och i nyproduktion.
Trådlösa nätverk/wifi installeras på LSS-boenden.
Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri
Östermalms stadsdelsnämnd ska möjliggöra för de som bor på
Östermalm att utvecklas utifrån sina förutsättningar, känna sig
trygga och ha en bra livskvalitet. Socialtjänsten i Stockholm ska
vara likvärdig och tillgänglig oavsett var i staden man bor.
Socialtjänsten ska vara jämställd och bygga på ett tydligt
barnperspektiv. För att minska sociala problem arbetar
socialtjänsten förebyggande och med tidiga och kunskapsbaserade
insatser. Det förebyggande arbetet sker genom samverkan mellan
många olika aktörer.
Vi föreslår att:
Tidiga insatser till barn/unga i missbruk och kriminalitet och deras
familjer är viktiga för att bryta rekryteringen till kriminalitet.
Socialtjänsten ska alltid ta initiativ till satt samordnande
individuella planer (SIP) upprättas.
Extra insatser ska sättas in för att motverkar isolering i pandemins
spår.
Kvinnojourerna är en viktig samarbetspartner som staden ska ha en
nära samverkan med.
Vräkningsförebyggande arbete för att undvika att personer hamnar i
hemlöshet ska stärkas.
Inga barnfamiljer ska placeras på akutboenden som vandrarhem.
Ökad trygghet för barn och unga och psykisk ohälsa
Socialtjänsten ska vara jämställd och bygga på ett tydligt
barnperspektiv. För att minska sociala problem arbetar
socialtjänsten förebyggande och med tidiga och kunskapsbaserade
insatser. Det förebyggande arbetet sker genom samverkan mellan
många olika aktörer.
Den psykiska ohälsan ökar bland unga i Stockholm. Den negativa
trenden för psykisk ohälsa har inte brutits och skillnaderna mellan
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flickor och pojkar kvarstår. I arbetet för att motverka psykisk ohälsa
är ungdomsmottagningarna viktiga.
Jour- och familjehem skapar en trygg och stabil miljö för de barn
och unga som är i behov av stöd, omsorg och vård.
Stadsdelsnämnden ska tillsammans med socialnämnden intensifiera
arbetet för att rekrytera flera jour- och familjehem och ge gott stöd,
vägledning och utbildning till dem som åtar sig uppdraget
Vi föreslår att:
Genom nära samverkan med skola, förskola, fritidsverksamheter
och det uppsökande sociala arbetet för barn i riskzon ska barn och
unga fångas upp tidigt.
Dialog med regionen ska föras för att hembesöksprogram för
förstagångsföräldrar ska finnas i de prioriterade
stadsdelsnämnderna. Ett arbete ska även göras för att fler
familjecentraler kan öppnas .
Arbetet för att rekrytera flera familjehem ska intensifieras och
stadens familjehemsvård ska utvecklas.
Stadsdelen ska stötta människors väg till arbete
I Stockholm ska alla som kan arbeta ges stöd att komma i arbete.
Det är grunden för att skapa en jämlik stad och bryta segregationen.
Biståndstagarna inom ekonomiskt bistånd kan ha olika
försörjningshinder. Det vanligaste försörjningshindret är
arbetslöshet, och därefter personer som är sjukskrivna och personer
med sociala/medicinska skäl (till exempel missbruk eller psykisk
sjukdom). Stadsdelsnämnden ska fortsätta att prioritera arbetet med
att utveckla insatser för dessa grupper för att undvika att personerna
fastnar i långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Insatserna ska
sättas in så tidigt som möjligt.
Vi föreslår att:
Arbetsmiljön och arbetssituationen för medarbetarna ska förbättras.
Stadens målsättning är att alla som erhåller ekonomiskt bistånd ska
snabbt komma i egen försörjning.
Insatser ska sättas in tidigt för att människor inte ska fastna i
långtidsberoende av försörjningsstöd..
Snabba insatser ska sättas in för att människor ska vara i arbete eller
studier
Kultur och fritid, demokrati och inflytande – viktigare än någonsin
I vår stadsdel, precis som runt om i världen, ökar den politiska
polariseringen och i dess spår följer en ökad otrygghet som
skrämmer och begränsar människors frihet. Vi Socialdemokrater på
Östermalm menar att det är oerhört viktigt att vi på olika sätt värnar
demokratins värderingar och att mänskliga rättigheter ska få en mer
framskjuten roll i stadsdelens strategiska arbete.
Det breda och engagerade föreningslivet är en fantastisk tillgång för
Östermalm. Många ideella föreningar gör ett utmärkt jobb och stora
samhällsnyttiga insatser i stadsdelen, bidrar till god livskvalitet och
ett rikare samhällsliv.
Östermalms föreningsråd har varit viktig för att kunna upprätthålla
ett aktivt föreningsliv. Under pandemin har föreningsrådet inte
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kunnat hyra ut lokaler grund av smittspridning. Det som nu händer
är att Föreningsrådet läggs ner på grund av uteblivna medel från
Kulturnämnden.
För att värna demokrati och inflytande ska alla barn och unga ska i
Östermalm ha rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga
och jämställda mötesplatser oavsett ekonomiska förutsättningar.
Nämnden ska tillgängliggöra öppna mötesplatser och
fritidsverksamheter anpassade efter befolkningssammansättningen
och ungas behov och levnadsmönster. Det handlar om att utveckla
och stärka t.ex. ungdomsråd, trygghetsvandringar och
medborgardialoger. Inte minst är detta viktigt när vi utvecklar Norra
Djurgårdsstaden. Vi vill därför utreda möjligheten till ett
Ungdomens hus i Norra Djurgårdsstaden.
Aktiviteter och mötesplatser ska utformas för att vara välkomnande
för både pojkar och flickor samt specifika målgrupper så som unga
med funktionsnedsättning, nyanlända och hbtq-personer.
Stadsdelens verksamheter inom barn, kultur och fritid ska medverka
till att tryggheten ökar i vår stadsdel genom ett förebyggande arbete.
För många unga är sommarjobbet det första steget in på
arbetsmarknaden. Socialdemokraterna vill därför satsa på fler
sommarjobb än de av blågröna majoritetens förslag.
Vi föreslår att:
Utreda möjligheten till ungdomsverksamhet i lokalerna i
Östermalms föreningsråd.
Upprätta en handlingsplan för ungdomsverksamheten på
Östermalm.
Öka insatserna för förebyggande arbete genom att inte genomföra
besparingar på barn, fritid och kultur som föreslås i den borgerliga
budgeten.
Antalet sommarjobb ska öka.
Park och miljö – en grön stadsdel
Östermalm ska vara en grön, trygg, ren och vacker stadsdel. Parker
och naturområden är viktiga för invånarna i Östermalm såväl som
för stadens ekosystem. Vi menar att det är viktigt att rekreativa och
ekologiska värden utvecklas och stärkas.
Under vintertid finns det promenadstråk och trappor som inte
snöröjs. Detta försvårar tillgängligheten för invånarna i vår stadsdel.
Vi menar att initiativ behövs för att se över möjligheten till
snöröjning på fler ställen för att öka möjligheten att vara aktiv i våra
parker och grönområden även under vintertid.
Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att Östermalm tar vara
på det faktum att vi har nära tillgång till vatten och badmöjligheter.
Vi vill att man närmare utreder möjligheten att utveckla möjligheten
till strandbad /bastubad i tex Brunnsviken.
Alla ska ha tillgång till stadsdelen – oavsett ålder eller
funktionsnedsättning. Stadelens inne- och utemiljöer ska vara
fysiskt tillgängliga. Tillgänglighetsfrågorna ska genomsyra
verksamhetsplaneringen och vara en naturlig del i det dagliga
arbetet. Parkvägar och parkbänkar ska tillgänglighetsanpassas.
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Stadsdelsnämnden ska delta i arbetet utifrån sin kunskap om lokala
förhållanden och kontakt med invånarna i Östermalm.
Den fysiska planeringen är en viktig faktor för trygghet och trivsel.
Hur stadsdelen underhåller gator, parker och grönområden påverkar
hur trygg stadsmiljön uppfattas. Faktorer som kan skapa trygghet i
det offentliga rummet är bland annat god renhållning i offentliga
miljöer, bra belysning på mörka platser och att motverka
återkommande ordningsproblem. Stadsdelsnämnden behöver utifrån
dialog med invånarna och en lokal analys fortsätta att utveckla en
trygg närmiljö i nära samverkan med andra berörda aktörer.
När det gäller framtagandet av en detaljplan för förtätning av
Hjorthagskransen/ Hjorthagsparken måste hänsyn till områdenas
karaktär och topografi tas i beaktande. På grund av höjdskillnaderna
behövs rulltrappor/hissar på strategiska platser liknande
Malmskillnadsgatan m fl. Vi förlitar oss på att nämnden är
införstådd med det stora behovet av spridningsvägar och
miljöhänsyn. Viktigt är också att boende involveras i processen.
Östermalm har två strandbad – Brunnsvikens och Ekhagens
badplats. På södra Djurgården finns det inga alls. Vi föreslår att
man bör undersöka om det går att göra fler badplatser.
Vi föreslår att
Snöröjningen och sandningen som stadsdelen har ansvara för
förbättras.
Bastubad vid Brunnsviken utreds i dialog med
Djurgårdsförvaltningen.
Bryggor vid våra strandbad utreds i dialog med
Djurgårdsförvaltningen.
Strandbad på södra Djurgården utreds i dialog med
Djurgårdsförvaltningen.
Möjligheten att anlita en bank t.ex. Fritidbanken för utlåning av
idrotts/fritidsutrusning utreds.
Trygghets- och säkerhetsarbete
Det som man kan utläsa ur verksamhetsplanen när det gäller
trygghets- och säkerhetsarbetet är till många delar väldigt bra. Vi
saknar emellertid något förslag hur man kan arbeta med
segregationens effekter på trygghet. Att blunda för vilka risker som
sociala skillnader innebär kan försvaga förståelsen och beredskapen
för social oro. Socialdemokraterna avsätter 6 miljoner kronor för
trygghetsskapande åtgärder.
Det förebyggande arbetet som till exempel förskola, skola och
feriejobb till unga är därför mycket viktigt, vilket kan, om man inte
har detta för ögonen kosta stora summor i framtiden. Att utveckla
ett samarbete med en förskola i ytterstaden kan vara ett sätt att
motverka segregationen. Att ha ett gott samarbete med näringslivet,
polisen, affärsinnehavare är av stor vikt. Det nybildade föreningsråd
bidrag till att stärka samarbetet. och kan förstärkas med att inrätta
ett digitalt näringslivsråd.
Stadsdelsnämnden ska kunna använda sig av kommunala
ordningsvakter på de platser där man ser ett behov. Det är centralt
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att det är stadsdelsnämndens bedömningar som ska ligga till grund
för var ordningsvakter ska verka.
Trygghetskontor och platssamverkan innebär att fler aktörer som
exempelvis näringsidkare, polis, socialtjänst, stadsdelsförvaltning
och fastighetsägare arbetar nära och samverkar för att stärka
tryggheten på en specifik plats. Ett nära samarbete med
civilsamhället är viktigt i arbetet för tryggare offentliga rum. Utifrån
polisens bedömningar och i samråd med berörda aktörer ska beslut
tas om var fler trygghetskontor ska etableras.
Vi föreslår att
Samarbete med en förskola i ytterstaden etableras.
Kommunala ordningsvakter kan användas vid behov.
Medborgardialog och inflytande
Det lokala utvecklingsarbetet är av stor betydelse för att skapa en
hållbar utveckling i stadens alla delar och för att skapa ett
Stockholm för alla. Prioriteringarna i utvecklingsarbetet ska tas
fram i dialog med invånare och lokala aktörer, genom exempelvis
medborgardialog, medborgarbudget eller andra liknande modeller.
Medborgarundersökningen visar att Östermalm ligger väldigt bra
till inom många områden som efterfrågas i undersökningen men när
det gäller vart man ska vända sig /vara delaktig i olika
frågor/problem får Östermalm underbetyg. Det ska dock sägas att
man t.ex. tycker att klottersaneringen fungerar bra men man vet inte
vart man ska vända sig.
Vi föreslår att
Information till medborgarna på Östermalm om vart man ska vända
sig/vara delaktig i olika beslut förbättras.
En handlingsplan för kommunikation till medborgare upprättas.
Vi vill slutligen betona vikten av att ha en rättvis och hållbar
återstart efter pandemin, där ett fokus på personalens villkor och
möjligheter är nyckeln till en välfärd av hög kvalitet.
Jaime Barrios m.fl. (V) yrkar att Östermalms stadsdelsnämnd
beslutar att avslå förvaltningens förslag till budget och
verksamhetsplan 2022, att återkomma med ett förslag till
verksamhetsplan och budget utifrån Vänsterpartiets
reservation i kommunfullmäktige samt anför därutöver:
Med Vänsterpartiets budgetförslag får stadsdelsnämnderna totalt
498,5 miljoner kronor(mnkr) mer än majoritetens budget för 2022.
Det är en budget för att stärka välfärden och ge stadsdelsnämnderna
långsiktigt stabila budgetramar istället för korta satsningar på
enskilda projekt. Under pandemin har stadsdelsnämndens
verksamheter påverkats mycket och många medarbetare har fått
ställa om sin verksamhet flera gånger om. De som arbetar i
välfärden ska inte behöva oroa sig för nedskärningar, för få
kollegoroch orimliga effektiviseringskrav. De ska känna att de har
förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt. Vi i Vänsterpartiet
säger därför nej till majoritetens generella effektiviseringar i
välfärden. Att ställa krav på så kallade generella effektiviseringar är
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inget annat än nedskärningar som leder till försämringar av
bemanning, arbetsmiljö och kvalitet i verksamheterna. Välfärdens
medarbetare behöver generösa resurser för ha förutsättningar att
arbeta utifrån professionens kunskap och metoder. Det råder inga
som helst tvivel om att välfärdsverksamheterna är underfinansierade
och vi ser nu att majoriteten ändå förväntar sig att verksamheterna
ska genomföras till en lägre kostnad utan en försämring av
kvaliteten.
Staden som arbetsgivare
Staden ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare som erbjuder
goda arbetsvillkor. Våra medarbetare skaha stora möjligheter att
vidareutvecklas i sitt yrke och mötas av ett öppet och
respektfulltklimat. Vi vill att staden ska styras med en styrmodell
somvägleds av tillit till välfärdsprofessionens kunskap och
yrkesetik. Heltid och fasta anställningar ska vara norm, där de
timavlönades andel av den arbetade tiden ska minimeras.Inte minst
coronapandemin har visat hur oerhört viktigt det är med hög
bemanning och trygga anställningar för att minimera
smittspridningen i äldreomsorgen. Vi vill att stadencentralt ska ta
initiativ till förhandlingar om tecknandet av ett lokalt kollektivavtal
för att säkra fasta anställningar i äldreomsorgen. Därtill ska initiativ
tas för att teckna kollektivavtal somminimerar användandet av
allmän visstidsanställning och timavlönade i stadens verksamheter.
Liknande krav ska givetvis ställas på privata aktörer.
Stadsmiljö
Stockholm ska vara en stad där alla känner sig trygga och kan röra
sig fritt. De offentliga rummen så som parker och grönområden ska
vara välskötta och tillgängliga för alla. Stadsdelsnämnderna har ett
viktigt uppdrag i att ta hand om stora delar av stadens offentliga
rum och är många gånger de som har bäst lokalkännedom och
kunskap om vilka investeringar som behöver prioriteras. Vi avsätter
därför 59 mnkr för att utöka investeringarna i park- och gatumiljö
och ytterligare 54 mnkr i ökad budget för renhållning och
parkskötsel.
Förskola
Alla barn har rätt till en trygg och lugn förskolemiljö där de kan
utvecklas efter sina förutsättningar. För att det ska vara möjligt
behöver anställda inom barnomsorgen få stärkt kapacitet genom
ökade resurser och mindre barngrupper. Med Vänsterpartiets
budget, som har en schablonhöjning på 4 % till förskolorna, finns
utrymme att öka personaltätheten och därmed skapa utrymme för att
minska ned barngruppernas storlek. Vi satsar 109 mnkr mer i
budgeten än majoriteten, vilket bland annat går till att stärka
kompetensen på förskolorna för att öka andelen utbildade
pedagoger och att säkra en god personalkontinuitet. I en växande
stad måste barnen ges plats. Tillräckliga ytor för förskolegårdar ska
prioriteras i planeringen och riktlinjer för lekvärdesfaktorer tas fram
för att kompensera när och om friytan per barn är begränsad. I ett
tidigt skede i stadsplaneringen ska staden tillförsäkra att barns röster
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blir hörda och planera för lek, rörelse och idrott.Vänsterpartiets
satsningar på förskolan i budgeten säkerställer att barnens bästa
prioriteras över besparingskrav och nyttomaximering.
I Östermalm vill vi se bättre förskolegårdar och mindre barngrupper
i förskolan.
Förebyggande verksamhet
Fritidsverksamheter och parklekar är viktiga kompensatoriska
verksamheter som ska erbjuda barn och unga en meningsfull fritid
och stärka viktiga skyddsfaktorer, de ska arbeta nära andra
förebyggande verksamheter så som fältassistenter.Vänsterpartiet vill
därför satsa särskilt på parklekarna genom att ta fram en långsiktig
investeringsplan för att rusta och bygga fler parklekar i staden. Vi
vill att parklekarna ska vara bemannade och ha generösa öppettider
även på helgerna. I vår budget finns det även särskilda satsningar på
att stärka fritidsgårdarna, medborgarkontoren och lokal
kulturverksamhet, vi vill också satsa på fler medborgarvärdar.På
fritidsgårdarna ska det finnas närvarande och trygga vuxna
förebilder som spelar en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet
och som arbetar nära fältassistenter, skola och socialtjänst.Alla barn
och unga har rätt till en meningsfull fritid oavsett funktionsförmåga,
därför avsätter vi särskilda medel för att förstärka fritidsverksamhet
för barn och unga med funktionsvariation.
Arbetsmarknad
Att kunna försörja sig och ha en meningsfull sysselsättning ska vara
en grundläggande självklarhet för alla som bor i Stockholm.
Vänsterpartiet vill att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få
individuellt anpassat stöd och vägledning med möjlighet att
karriärväxla, utbilda sig eller få en praktikplats.
Långtidsarbetslösheten och diskrimineringen på arbetsmarknaden
kan endast lösas genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Den
blågröna majoritetens budget inskränkerstadsdelsnämndernas
arbetsmarknadsverksamhet genom generella effektiviseringskrav
som försämrar arbetsmarknadsåtgärdernas tillgänglighet och
effektivitet. Med våra satsningarkan stadenutveckla den uppsökande
verksamheten, förstärka jobbtorgen och intensifiera arbetet med
unga som varken arbetar eller studerar. Vi skapar fler
Stockholmsjobb och utökar antalet feriejobb med ytterligare 2000
arbetstillfällen. Vänsterpartiets budget möjliggörökad närvaro i
ytterstaden genom samverkan med civilsamhälle och det lokala
näringslivet, för att skapa förutsättningar för jobb, integration och
social hållbarhet för alla stockholmare.
Socialtjänst
Stadens myndighetsutövning ska vara rättssäker och likvärdig i alla
stadsdelar. Alla som har behov av sociala insatser och bistånd ska få
kvalitativt stöd av socialtjänsten. Vi ser dock att strukturella
utmaningar fortfarande präglar socialtjänstens verksamheter och i
takt med det fortsätter stadens sociala skuld att växa. Det är
bekymmersamt att socialtjänsten inte får tillräckliga resurser av
majoriteten att stödja de barn, funktionsnedsatta och
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socioekonomiskt utsatta familjer som har behov av det. För att klara
av välfärdsuppdraget och möta invånarnas behov behöver
verksamheten stöttas upp med fler socialsekreterare och
biståndshandläggare. Vi prioriterar att förbättra arbetsmiljön för
anställda inom LSS, ekonomiskt bistånd och individ- och
familjeomsorg, bland annat genom ett utökat administrativt stöd och
en förstärkning av arbetet med handlingsplanen. Vänsterpartiet
stärker budgeten för insatser till unga med 45 mnkr som ger mer
medel för SIP-samordnare, sociala insatsgrupper, kvalificerade
kontaktpersoner samt förstärkning av ungdomsmottagningarna. Det
förebyggande arbetet gentemot unga lagöverträdare behöver utökas
och de sociala insatsgrupperna förstärkas. Vänsterpartiet anser att
det är av yttersta vikt att det inte avvaktas med att göra placeringar
av barn och ungdomar när behov finns eller att göra för tidiga
hemtagningar för att spara pengar. Vi vet att flera olika placeringar
är av ondo för de omhändertagna barnen och ungdomarna medan en
långsiktig placering oftast gynnar denne. Därför gör vi en satsning
på 35 mnkr för att säkerställa placeringar.Ett liv fritt från våld är en
grundläggande mänsklig rättighet. Programmet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska tillämpas och vi
anser att stadsdelen ska stärka insatserna mot våld i nära relationer.
Äldreomsorg
Coronapandemin har tydligt visat behovet av stora satsningar på
äldreomsorgen. De anställda inom äldreomsorgen har gjort
fantastiska insatser under krisen, men utgångsläget med en splittrad
vård och omsorg med ett stort antal privata aktörer, många
tidsbegränsat anställda och brister i bemanningen var inte det bästa
utgångsläget för en kris. Vi behöver nu satsa rejält för att skapa den
bästa äldreomsorgen i landet. Det behövs fler fasta anställningar och
ökad bemanning och förstärkt läkarnärvaro på äldreboenden, liksom
bättre möjligheter för äldreomsorgschefer att utöva ett närvarande
ledarskap. Alla som arbetar inom äldreomsorgen behöver bättre
arbetsmiljö och särskilda insatser detta. Vi vill ha äldrekuratorer
som arbetar uppsökande och stödjande i varje stadsdelsområde och
att staden fortsätter att utveckla tryggt mottagande och
aktivitetscenter i hela staden. Stadsdelsnämndens
biståndsbedömning ska präglas av hög rättssäkerhet och vi har en
särskild satsning för att varje nämnd ska ha möjlighet att arbeta
aktivt med att tillämpa en generös biståndsbedömning.
På sikt vill vi ha Kampementet i egen reg. samt egna tillagningskök
för äldreboenden (som förskolorna har det). I vår vision ska finnas
en Kulturhus i Östermalm, med samlade föreningslokaler för alla
åldersgrupper.

Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på var och ett av yrkandena och fann
att nämnden beslutat i enligt med förvaltningens förslag.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2021
Sida 25 (48)
2021-12-16

Göran Ek m.fl (SD) meddelar att Sverigedemokraterna deltar inte i
beslutet.

Reservationer
Birgit Marklund Bejier m.fl (S) och Jaime
Barrios m.fl. (V) reserverar sig var och en mot beslutet.

Särskilt uttalande
Göran Ek m.fl (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Ett förslag till verksamhetsplan och budget för Östermalms
stadsdelsnämnd i linje med majoritetens budget i
kommunfullmäktige har inkommit till stadsdelsnämnden.
Sverigedemokraterna har presenterat en egen budget i
kommunfullmäktige där vi redovisar vår syn på hur verksamheten
för Stockholms stad bör prioriteras och hänvisar därför till denna för
en utförligare beskrivning.
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om
verksamhetsplan med anledning av vårt presenterade motförslag till
stadsövergripande omprioriteringar i kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/939-2 Verksamhetsplan 2022 Östermalms
stadsdelsnämnd
 ÖST 2021/939-3 Bilaga 1. Ekonomi med mera SDN 10
 ÖST 2021/939-4 Bilaga 2. Ansökan om budgetjusteringar
för särskilda ändamål
 ÖST 2021/939-5 Bilaga 3. Ansökan om
kompetensutvecklingsmedel
 ÖST 2021/939-6 Bilaga 4. Plan för upphandling 2022
 ÖST 2021/939-7 Bilaga 5. System för intern kontroll 1
 ÖST 2021/939-8 Bilaga 6. Väsentlighets- och riskanalys
samt internkontrollplan
 ÖST 2021/939-9 Bilaga 7. Kompetensförsörjningsplan 2022
 ÖST 2021/939-10 Bilaga 8. Uppdaterad
kompetensförsörjningsplan 2021-2023
 ÖST 2021/939-11 Bilaga 9. Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
 ÖST 2021/939-12 Förhandlingsprotokoll 20211209
Verksamhetsplan 2022
 ÖST 2021/939-15 §7 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Verksamhetsplan och budget 2022.
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§8
Genomlysning av uthyrningslokaler lämpade för
föreningsliv
ÖST 2021/790

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
återrapportering av uppdraget.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka
lokaler inom förvaltningens bestånd som kan hyras ut till
föreningar, samt att undersöka intresset bland föreningar och
församlingar inom stadsdelsområdet att hyra ut lokaler till andra
föreningar, för att skapa en helhetsbild av hur lokalbeståndet ser ut.

Inventeringen som gjorts bör ses som en ögonblicksbild, då
tillgången till lokaler bäst låter sig beskrivas som rörlig materia.
Genomlysningen visar att det i nuläget, inom förvaltningens
bestånd, finns ett par adresser där förvaltningen står med
outnyttjade lokaler efter årsskiftet. En av flera möjligheter som
utreds är om en annan aktör skulle kunna ta över kontraktet på
någon av dessa lokaler, och i sin tur tillhandahålla dem som
mötesplats för föreningar.

Flera föreningar på Östermalm hyr ut lokaler till andra föreningar,
se bilaga 1. Församlingarna på Östermalm hyr däremot inte ut
lokaler till föreningar på regelbunden basis.

I ärendet nämns även andra alternativ för föreningar som söker
lokaler inom stadsdelsområdet. Förvaltningen föreslår att nämnden
godkänner återredovisningen av uppdraget.
Yrkanden
Birgit Marklund Beijer m.fl (S) och Jaime Barrios m.fl (V) yrkar att
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att i dialog med Kulturförvaltningen hitta lokaler efter Östermalms
Föreningsråds nedläggning som troligen sker efter 1 juli och anför
därutöver:
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Östermalms Föreningsråd hyr sina nuvarande lokaler i andra hand
av Kulturförvaltningen, som i sin tur hyr dem av AMF Fastigheter.
Östermalms Föreningsråd går med stor sannolikhet i graven från
den 1 juli 2022, eftersom Föreningsrådets hyresvärd,
Kulturförvaltningen, har sagt upp kontraktet. Detta blir en mycket
stor förlust för föreningslivet på Östermalm.
Östermalms Föreningsråd som är en ideell organisation vars syfte är
att trygga lokaler för det lokala föreningslivet. Lokalerna används
bland annat av dans- och musikföreningar, idrotts- och
friluftsföreningar, bridgekurser, konst samt pensionärsföreningar.
De flesta åldersgrupper finns representerade, med tonvikt på
personer över 65 år.
När Föreningsrådet troligtvis stänger 1 juli kommer det bli betydligt
svårare för Östermalms föreningsliv att enkelt, billigt och smidigt
hitta lokaler för vitt skilda verksamheter. Detta skulle slå ett hårt
slag mot de många medborgare som engagerar sig i olika frågor och
aktiviteter.
Den genomlysning som presenteras i ärendet bidrar inte till att öka
tillgängligheten för föreningslivet.Vidare visar genomlysningen en
splittrad bild av läget och av den anledningen vill vi se
verksamheten mer samlad. Kulturförvaltningen ska enligt löfte
bidra med att hitta andra lokaler som är billigare än nuvarande
Föreningsråd. Det är därför lämpligt att dialog förs med
Kulturförvaltningen om hur Östermalms föreningsråd kan ersättas
med lämpliga lokaler.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från Birgit
Marklund Beijer m.fl (S) och Jaime Barrios m.fl (V) och finner att
nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservationer
Birgit Marklund Bejier m.fl (S) och Jaime
Barrios m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt uttalande
Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Messick m.fl. (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl. (MP) och Caroline Blomberg (C) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Östermalms stadsdelsnämnds ansvar
Vi i den grönblå majoriteten är glada över att Östermalm har ett rikt
föreningsliv. Med ett stort antal idrottsföreningar,
pensionärsföreningar, studieförbund, ungdomsorganisationer,
hobby- och kulturorganisationer finns goda möjligheter för våra
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medborgare att engagera sig i föreningslivet, utvecklas och skapa
nya gemenskaper. I takt med att stadsdelen och föreningslivet
växer, ökar även behovet av lokaler för att föreningarna ska kunna
bedriva sin verksamhet. Vi är glada att vi nu har ett inventerat
lokalbeståndet i stadsdelen och är måna om att denna
sammanställning är enkel för föreningar som letar lokaler att hitta.
De lokaler som Östermalms stadsdelsnämnd har verksamhet i och
betalar hyra för ska användas så mycket som möjligt, både sett till
antal dagar på året och tider på dygnet. Vi är måna om att
stadsdelsförvaltningen fortsätter att ständigt se över
lokalutnyttjandet både inom förvaltningen och möjligheten till att
öka utlåning externt.
Inför hösten fortsätter arbetet med samma intensitet i föreningarna
och dessa bör därför i god tid få klara besked om var de kan finna
passande lokaler. Vi
förutsätter att kulturförvaltningen är lika angelägna som vi att finna
tillräckliga alternativ. Vi stöttar gärna med vår lokala kunskap om
föreningarnas behov och
stadsdelens lokalutbud.
Kulturnämndens ansvar
Det är kulturnämnden som ansvarar för att säkerställa tillgången till
lokaler för föreningslivet. Sedan föreningsrådet på Östermalm gått i
konkurs har både kulturnämnden och dess förvaltning, tillsammans
med Östermalms stadsdelsnämnd och förvaltning, arbetat intensivt
för att säkra tillgången till lokaler för olika föreningar på både kort
och lång sikt.
Nu kan vi konstatera att lokalerna i Fältöversten är säkrade till
sommaren 2022 via kulturförvaltningen och Vuxenskolan.
Kulturförvaltningen har gjort utskick till alla föreningar som håller
till där idag. Inför hösten fortsätter arbetet med samma intensitet i
föreningarna och dessa bör därför i god tid få klara besked om var
de kan finna passande lokaler. Vi förutsätter att kulturförvaltningen
är lika angelägna som vi att finna tillräckliga alternativ. Vi stöttar
gärna med vår lokala kunskap om föreningarnas behov och
stadsdelens lokalutbud.
Framtida genomlysningar
Vår rekommendation till kommande nämndkonstellationer att göra
motsvarande inventering som denna en gång per mandatperiod för
att följa utvecklingen av tillgången till lokaler över tid, även om det
inte är en kärnfråga för stadsdelsnämnden samt att dela information
med andra berörda aktörer.
Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
Enligt Reglemente för stadsdelsnämnderna 5§ punkt 10, så ska
dessa ha hand om ”upplåtelse av allmänna samlingslokaler”.
Det är sorgligt att Östermalms föreningsråd går i graven, p g a av
olika skäl. En genomlysning har gjorts av förvaltningen, av vilka
samlingslokaler som nu och framöver kan erbjudas i stadsdelen. Det
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hela ger en mycket splittrad bild av läget. Vi skulle vilja ha
verksamheten mer samlad.
En vision
Östermalm har befolkningsmässigt en storlek som motsvarar en
mindre svensk stad. Östermalm borde ha minst två kulturhus inom
stadsdelen, ett på centrala Östermalm och ett i Norra
Djurgårdsstaden/Hjorthagen. Ett sådant kulturhus ska upplåta
samlingslokaler av olika storlek och dessa ska kunna nyttjas i stort
sett dygnet runt. Dagtid är pensionärsföreningarna där, sen kommer
ungdomarna och de yrkesverksamma vuxna. Och barnen förstås.
Kulturskolan kan ha sin verksamhet där. Studieförbunden kan också
ha sin verksamhet där.
Där kan anordnas danser och lokala musikgrupper kan ge konserter.
Det ska vara en samlingsplats för alla åldrar. Det är inte bara
mötesplatser för ungdomar som behövs, också vuxna behöver
mötesplatser. Dessutom är det bra om vi möts över
generationsgränserna. En stor cafeteria välkomnar alla när man går
in i kulturhuset. I anslutning till det finns också biblioteket. Ett stort
offentligt vardagsrum alltså, som välkomnar alla. Om detta
genomfördes skulle det verkligen berika stadsdelen. Tvärtom är det
ett fattigdomstecken om en stadsdel med Östermalms storlek inte
har något kulturhus som erbjuder medborgarna en trivsam och
lockande mötesplats i sitt närområde.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/790-6 Genomlysning av lokaler för uthyrning till
föreningar
 ÖST 2021/790-7 Bilaga 1. Sammanställning av lokaler som
kan hyras
 ÖST 2021/790-8 §8 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Genomlysning av uthyrningslokaler
lämpade för föreningsliv
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§9
Webbsändning av Östermalms stadsdelsnämnds
sammanträden
ÖST 2021/979

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att fortsätta tillåta
stadsdelsförvaltningen att direktsända, spela in och
publicenämndens sammanträden på stadens videoplattform från och
med 2022-01-01
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd har direktsänt och publicerat nämndens
sammanträden på stadens videoplattform under perioden junidecember 2021. Beslutet tillkom som en åtgärd för att
tillgängliggöra sammanträdena när allmänheten fysiskt inte kunde
besöka sammanträdena på grund av rådande restriktioner med
anledning av covid -19. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
beslutar att tillåta stadsdelsförvaltningen att direktsända, spela in
och därefter publicera nämndens sammanträden på stadens
videoplattform i syfte att även fortsättningsvis tillgängliggöra
nämndens sammanträden utöver möjligheten att fysiskt besöka
sammanträdena.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/979-1 Webbsändning av stadsdelsnämndens
sammanträden
 ÖST 2021/979-2 §9 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Webbsändning av Östermalms
stadsdelsnämnds sammanträden
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§ 10
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård för Rio vårdoch omsorgsboende
ÖST 2021/988

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att områdeschef Petra
Nilsson ersätter enhetschef Anna-Karin Moritz som
verksamhetschefenligt 4 kap 2 § hälso- och sjukvårdslagen
vid Rio vård- och omsorgsboende från och med 17
december 2021.
2. Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Inom hälso- och sjukvård ska det enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen, HSL (2017:30) finnas en verksamhetschef som
ansvarar verksamheten. Förvaltningen bedömer att hälso- och
sjukvårdsfrågorna får en alltmer framträdande roll i äldreomsorgens
verksamhet, och då särskilt inom vård- och omsorgsboende som i
allt högre grad tar emot enskilda med behov av omfattande hälsooch sjukvårdsinsatser. Arbetet med att förbereda, rusta,
kvalitetssäkra och följa upp omställningen till en God och nära vård
ställer höga krav på samverkan på flera olika nivåer. Både den nära
samverkan kring enskilda personer men också på strukturell nivå.
Utvecklingen av hälso- och sjukvården behöver också göras samlat
med övrigt utvecklingsarbete som till exempel digitalisering.
Förvaltningens bedömning är att nödvändig utveckling av hälsooch sjukvården kopplat till omställningen till en God och nära vård
förutsätter att befogenhet och ansvar kopplat till delegation som
verksamhetschef enligt HSL lyfts en nivå i organisationen.
Förvaltningen föreslår därför att områdeschef Petra Nilsson ersätter
enhetschef Anna-Karin Moritz som verksamhetschef enligt 4 kap 2
§ hälso- och sjukvårdslagen vid Rio vård- och omsorgsboende från
och med 17 december 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/988-2 Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
på Rio vård- och omsorgsboende
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ÖST 2021/988-3 §10 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
för Rio vård- och omsorgsboende
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§ 11
Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens
pensionärsråd 2022
ÖST 2021/726

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd utser ledamöter och ersättare till
stadsdelsnämndens pensionärsråd 2022 enligt följande:
PRO Östermalm: Ledamot Ulla Lindqvist, Ersättare Karin Pers
SPF Engelbrekt: Ledamot Olof Björlin, Ersättare Agneta Liljedahl
SPF Gärdet-Djurgården: Ledamot Yvonne Wendt, Ersättare Per
Widforss
SPF Hedvig Eleonora: Ledamot Viveca Höög-Peterson, Ersättare
Sten Fylkner
SPF Karlaplan: Ledamot Margareta Thörnblom, Ersättare Anders
Rickardsson
Sammanfattning av ärendet
Varje stadsdelsnämnd i Stockholms stad har ett nämndanknutet
pensionärsråd. Rådet är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden i
allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden.
Kommunstyrelsen har beslutat om en instruktion för
pensionärsrådens sammansättning och roll. I Östermalms
stadsdelsnämnds pensionärsråd ingår de två föreningarna Sveriges
pensionärsförbund (SPF Seniorerna) och Pensionärernas
riksorganisation (PRO).
Ledamöter och ersättare nomineras från de lokala föreningarna och
utses av stadsdelsnämnden för ett år i taget.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/726-4 Val av ledamöter och ersättare till
stadsdelsnämndens pensionärsråd 2022
 ÖST 2021/726-3 Bilaga ÖST 2021-726
 ÖST 2021/726-5 §11 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Val av ledamöter och ersättare till
stadsdelsnämndens pensionärsråd 2022
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§ 12
Uppdrag att fatta ordförandebeslut i sociala delegationen
under del av vintern 2021
ÖST 2021/1003

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd uppdrar åt Vivianne Gunnarsson (MP),
ledamot i sociala delegationen, att under tidsperioden 27 december
2021 till och med 9 januari 2022 besluta på nämndens vägnar i
ärenden som rör enskilda individer och är så brådskande att
nämndens (sociala delegationens) avgörande inte kan avvaktas i
frånvaro av ordförande, vice ordförande eller tidigare utsedd
ledamot enligt beskrivning i tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har den 4 januari 2021 uppdragit åt delegationens
ordförande, vice ordförande och ledamot Magnus Granat (M) att
fatta ordförandebeslut å nämndens vägnar enligt LVU och LVM.
För att stärka upp möjligheten att fatta ordförandebeslut under del
av vintern föreslås att ledamot Vivianne Gunnarsson (MP) under
tidsperioden 27 december 2021 till och med 9 januari 2022 ges i
uppdrag att besluta på nämndens vägnar i ärenden som rör enskilda
individer och är så brådskande att nämndens (sociala delegationens)
avgörande inte kan avvaktas i frånvaro av ordförande, vice
ordförande eller tidigare utsedd ledamot.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/1003-2 Uppdrag att fatta ordförandebeslut i
sociala delegationen under del av vintern 2021
 ÖST 2021/1003-3 §12 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Uppdrag att fatta ordförandebeslut i sociala
delegationen under del av vintern 2021
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§ 13
Remiss av uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom staden.
Yttrande över remiss KS 2021/1084
ÖST 2021/707

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som sitt yttrande till
kommunstyrelsen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd har fått uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden på remiss för yttrande till kommunstyrelsen senast
20 december 2021. För verksamheter som drivs i egen regi regleras
stadens krav och förutsättningar i uppdragsbeskrivningar som i
tillämpliga delar ska motsvara förfrågningsunderlagen för privata
utförare.

De nu reviderade uppdragsbeskrivningarna skiljer sig från
motsvarande förfrågningsunderlag främst genom att kraven på
personalens kompetens är högre ställda. Bakgrunden är erfarenheter
från pandemin, och i ärendet föreslås att förfrågningsunderlagen får
samma krav vid nästa revidering.

Förvaltningen bedömer att uppdragsbeskrivningarna tydliggör
uppdrag och förutsättningar för verksamheterna i egen regi på ett
bra och hjälpsamt sätt. Förvaltningen ser positivt på en
ambitionshöjning när det gäller medarbetarnas kompetens, men
bedömer att det kan bli svårt att få höjningen till stånd inom den
tidsperiod som anges. Vidare önskar förvaltningen att
äldreförvaltningen håller ihop och anordnar kompetenshöjande
insatser för hela staden.

Förvaltningen välkomnar således uppdragsbeskrivningarna, men
beskriver också delar som bör korrigeras innan de antas för att de
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ska överensstämma med aktuella regelverk och
delegationsordningar.

Yrkande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) yrkar
att nämnden delvis godkänner förvaltningens förslag och anför
därutöver följande:
Äldreförvaltningens förslag på att höja kompetenskraven i
uppdragsbeskrivningen för stadsdelsnämndernas dagverksamhet
och vård- och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem är
lovvärt. För att nå målet med fler i tillsvidareanställningar på heltid
krävs mer resurser. För att uppnå ett hållbart arbetsliv, där fler orkar
arbeta heltid, utan delade turer och utan att behöva flyttas mellan
arbetsplatser, krävs även en politisk vilja och framförallt politiska
beslut. Hur har den borgerliga majoriteten tänkt finansiera detta?
Trots att vi i stort är nöjda med föreslagna delar så finns det
fortfarande förbättringsmöjligheter och vi vill se följande ändringar
i underlagen.
Ickeval
Vi anser att det är viktigt att kommunens egen regi har ansvar för
ickevalsalternativet. Vi är övertygade om att det är enklast om
kommunens egen regiverksamhet har uppdraget och anser att den
administrativa bördan då blir allra minst på stadsdelsförvaltningarna
eftersom biståndsbedömarna då kan ägna tid åt annat än leta efter
den närmaste utföraren.
Personal, bemanning och kompetens
Kompetenskraven måste vara tydliga och följa överenskommelsen
om yrkesutvecklingstrappan, överenskommelsen som togs i SKR:s
styrelse redan 2017. Vi ställer oss frågande till att äldre utbildningar
som undersköterska från social servicelinje godkänns, då den
utbildningen gav vårdbiträdekompetens enbart till hemtjänst.
Utbildningen har dessutom inte funnits de senaste decennierna
Vi vill att staden ska ha bemanningsenheter med fast anställd
personal på heltid, för att öka kontinuiteten, underlätta för
verksamheterna, höja kvaliteten och skapa förutsättningar för en
god och säker vård och omsorg.
Krav på olika yrkeskategorier med fastställd utbildning bör
preciseras med antal sjuksköterskor/boende och
undersköterskor/boende.
Anställning
En personalintensiv bransch som vård och omsorg kan bara spara på
personalen genom att anställa färre, utan relevant yrkesutbildning
och med sämre villkor och löner. Vi vet sedan tidigare att privata
utförare har en större andel deltidsanställda och en större andel
tidsbegränsat anställda än kommunala utförare av äldreomsorg. Vi
vet också sedan tidigare att inom äldreomsorgen har de kommunala
utförarna ofta högre personaltäthet och högre utbildningsnivå bland
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personalen. Vi anser vidare att krav på olika yrkeskategorier med
fastställd utbildning bör preciseras med antal sjuksköterskor/boende
och undersköterskor/boende samt att krav även bör finnas på
anställning av specialistsjuksköterska för vård av äldre.
Det är positivt att den borgerliga majoriteten anser att fasta
anställningar på heltid ska vara norm och vi förslår även tillägg av
ett mål avseende andel fastanställda. För att klara av omställningen
till att få fler heltidsanställda krävs politiska beslut och här behöver
staden gå före i de egna verksamheterna. Nära hälften av kvinnorna
i arbetaryrken arbetar deltid och det beror ofta på hur arbetet är
organiserat. I första hand saknas heltidsanställningar och i andra
hand är arbetet för krävande för att orka jobba heltid.
Psykisk ohälsa
I pandemins spår mår alltfler psykiskt dåligt och samtidigt som
suicidrisken minskar i alla åldersgrupper, så fortsätter den öka för
äldre män. Vi föreslår följande tillägg ”Utförare ska skapa en plan
för att kunna genomföra förebyggande arbete enligt ’Handlingsplan
för suicidprevention inom äldreomsorgen 2021- 2025’ ”.
Motsvarande skrivning bör föras in i uppdragsbeskrivningen för
dagverksamhet.
Mat och måltider
Det är av stor vikt att maten smakar gott. I de fall det är möjligt bör
de boende på vård- och omsorgsboende få delta i provsmakningar
av maten inför upphandling.
Samordnad individuell plan (SIP)
I uppdragsbeskrivningen för dagverksamhet finns definierat när en
SIP ska upprättas. Då detta arbete är oerhört viktigt för
samordningen mellan hälso- och sjukvården och kommunen bör
ordet kan ersättas av ordet ska, samt motsvarande skrivning föras in
i uppdragsbeskrivningen för vård- och omsorgsboende.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandet från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S)
och Jaime Barrios m.fl. (V) mot förvaltningens förslag och finner
att nämnden har beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.

Reservation
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/707-2 Svar på remiss av uppdragsbeskrivningar
för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom staden.
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ÖST 2021/707-3 Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas dagverksamheter.
ÖST 2021/707-4 Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas vård och omsorgsboenden
ÖST 2021/707-5 Bilaga 3 Äldreförvaltningens
tjänsteutlåtande Dnr 5.1.1-651/2020
ÖST 2021/707-6 Bilaga 4 Utdrag ur äldrenämndens
protokoll §14 2021-08-31
ÖST 2021/707-1.3 Bilaga 1 - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas verksamhet dagverksamhet inom
stadens valfrihetssystem
ÖST 2021/707-1.2 Bilaga 2 - Uppdragsbeskrivning för
stadsdelsnämndernas vård- och omsorgsboende inom stadens
valfrihetssystem
ÖST 2021/707-7 §13 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av uppdragsbeskrivningar för
stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och
omsorgsboenden inom staden.

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 11/2021
Sida 40 (48)
2021-12-16

§ 14
Ändring av reglementen för vissa facknämnder samt
stadsdelsnämnderna
Svar på remiss från kommunstyrelsen
ÖST 2021/896

Beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar av
reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna.
Ändringar föreslås utifrån kommunfullmäktiges budget för 2020
och lagändringar. Förvaltningen instämmer i förslaget till ändring
av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/896-2 Svar på remiss av ändring av reglementen
för stadsdelsnämnderna med flera
 ÖST 2021/896-3 Bilaga 1 Reglemente stadsdelsnämnderna förslag
 ÖST 2021/896-4 Bilaga 2 Tjänsteutlåtande kommunstyrelsen
förslag revidering av reglementen
 ÖST 2021/896-5 §14 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Ändring av reglementen för vissa
facknämnder samt stadsdelsnämnderna
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§ 15
Ekonomisk månadsrapport per november 2021.
ÖST 2021/39

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den
till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen redovisar i den ekonomiska
månadsrapporten en kortfattad redovisning om aktuell bokföring
och budget.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/39-21 Månadsrapport per november 2021
 ÖST 2021/39-22 Bilaga 1 Månadsprognos november
 ÖST 2021/39-23 Bilaga 2 Personalkontinuitet i hemtjänsten i
egen regi 2021-12-08
 ÖST 2021/39-24 Bilaga 3 Barnantal per årsanställd
november
 ÖST 2021/39-25 §15 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Ekonomisk månadsrapport per november
2021.
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§ 16
Verksamhetsuppföljning av Östermalms dagverksamhet
ÖST 2021/877

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsuppföljningen
av Östermalms dagverksamhet, 2021.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har genomfört verksamhetsuppföljning av
Östermalms dagverksamhet. Syftet med verksamhetsuppföljningen
är att få kunskap om verksamhetens kvalitet i förhållande till
regelverk, avtal och kvalitetsmål. Uppföljningen genomfördes under
oktober 2021 och omfattar både social omsorg och hälso- och
sjukvård. Verksamhetsuppföljningen baseras på dialog med ledning,
personal, brukarundersökning, individuppföljning och inkomna
synpunkter.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/877-2 Verksamhetsuppföljning av Östermalms
dagverksamhet
 ÖST 2021/877-3 Bilaga Bedömning av verksamhetens
kvalitet Dagverksamhet Östermalm 2021
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§ 17
Anmälan av promemoria med förteckning av inkomna
brev, skrivelser med mera år 2021
ÖST 2021/31

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

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/31-94 Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera år 2021
 ÖST 2021/31-87 Anmälan av protokoll från
samverkansgrupp socialtjänst 20211125
 ÖST 2021/31-96 Bilaga Egen regi - Dagverksamhet Östermalm.
 ÖST 2021/31-95 Bilaga Dagverksamhet - Östermalm.
 ÖST 2021/31-97 Anmälan av Förvaltningsgruppens
protokoll 20211201
 ÖST 2021/31-98 Bilaga till Förvaltningsgruppens protokoll
20211201
 ÖST 2021/31-105 §17 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera år 2021
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§ 18
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för
pensionärsfrågor år 2021
ÖST 2021/34

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för
pensionärsfrågor från den 22 november 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/34-21 Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor 1 november
2021.
 ÖST 2021/34-22 Bilaga 1. Äldreförvaltningens presentation
kontaktmannaskap pensionärsrådet 1 nov 2021
 ÖST 2021/34-23 Bilaga 2. PM kontaktmannaskap
 ÖST 2021/34-25 §18 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor år 2021
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§ 19
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för
funktionshinderfrågor år 2021.
ÖST 2021/33

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för
funktionshinderfrågor 4 november 2021.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/33-21 Anmälan av protokoll från Östermalms
stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor 2021-11-04
 ÖST 2021/33-22 Bilaga 1. Bevakningslista november 2021
 ÖST 2021/33-23 Bilaga 2. Inspel verksamhetsplan 2022
rådet för funktionshinderfrågor
 ÖST 2021/33-28 §19 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor år 2021.
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§ 20
Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen år 2021.
ÖST 2021/22

Sammanfattning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut fattade utifrån delegationsordningen.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/22-23 Anmälan av förteckning över
delegeringsbeslut för perioden 11 nov-1 dec 2021
 ÖST 2021/22-22 Anmälan av förteckning över delegerade
beslut - HR-avdelningen 2021.
 ÖST 2021/22-24 §20 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av tjänstemannabeslut enligt
delegationsordningen år 2021.
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§ 21
Informationspunkter från stadsdelsdirektören
ÖST 2021/37

Sammanfattning av ärendet
Informationspunkter från stadsdelsdirektören till möte med
Östermalms stadsdelsnämnd 2021-12-16.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/37-23 Informationspunkter från
stadsdelsdirektören till möte med Östermalms
stadsdelsnämnd 2021-12-16
 ÖST 2021/37-22 Bilaga Stadsledningskontorets presentation:
Humanisten Östermalm 25 november 2021
 ÖST 2021/37-24 §21 den 16 december 2021, Östermalms
Stadsdelsnämnd Informationspunkter från
stadsdelsdirektören
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§ 22
Övriga frågor
Sammanfattning av ärendet
Frågor har skickats in från Vänsterpartiet. Förvaltningen besvarade
frågorna muntligen.

