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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
1. Andrea Hedin (M) och Birgit Marklund Beijer (S) fick i uppdrag
att justera dagens protokoll.
2. Protokollet justeras den 30 augusti 2022
3. Anmäldes att protokollet från den 21 juni justerades den 28
juni 2022.
4. 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 förenklade rutiner för
hemsjukvården
ÖST 2022/435

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag ställt till Östermalms stadsdelsnämnd
framförs förslag att stadsdelsnämnden i samverkan med regionen
ska analysera frågan om möjlighet för hemsjukvården att ge
delegering av läkemedel till hemtjänstens personal.
Östermalms kommunala hemtjänst har under flera år tagit emot
delegering från primärvården. Förvaltningen upplevde dock att
arbetssättet innebar risker för patientsäkerheten och valde att från
och med 15 januari 2018 återlämna delegeringarna till
regionen. Beslutet föregicks av flera samverkansmöten och
överenskommelser med aktuella primärvårdsenheter.
Idag är det endast två stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad som
har kvar delegeringar i sin kommunala hemtjänst och i båda pågår
planering för att återlämna dem till regionen. Privata utförare väljer
själva om de tar emot delegeringar.
Förvaltningen bedömer att läkemedelsadministration hör samman
med hälso- och sjukvårdsansvaret och att den enskilde har rätt att
möta hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat utbildning för
uppgiften. Förvaltningen bedömer därför att ett eventuellt
återtagande av delegeringar i hemtjänst skulle behöva utredas
stadsövergripande och som en del i en större överenskommelse
kring hemsjukvårdens organisation.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/435-4 Svar på medborgarförslag om förenklade
rutiner för hemsjukvården
 ÖST 2022/435-5 Bilaga Medborgarförslag om förenklade
rutiner för hemsjukvården
 ÖST 2022/435-6 §2 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om förenklade rutiner för
hemsjukvården
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§3
Medborgarförslag om anläggande av boulebana i
Tessinparken
ÖST 2022/383

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att uppdrar
stadsdelsförvaltningen att ta fram ett förslag till upprustning av
entrén till Tessinparken.
2. Östermalms stadsdelsnämnd anför text från yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i april
2022 om att en boulebana anläggs i Tessinparken. Vid sitt
sammanträde den 31 maj beslutade nämnden att ta upp
medborgarförslaget till beredning.
Förvaltningen arbetar efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om
att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla.
Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling.
Förvaltningen ser att behovet av en helhetssyn på funktionerna i
norra innerstadens parker ökar i takt med att staden byggs tätare.
Alla funktioner kan inte finnas inom parkerna inom ett
stadsdelsområde, men ett stort utbud kan finnas i norra innerstaden i
sin helhet.
Även om förvaltningen instämmer med förslagsställaren i att en
boulebana säkert skulle locka spelare till sig så är boule ett spel som
går utmärkt att spela på de grusytor som redan finns på gångvägar
samt på den öppna platsen i parkens södra del nära Valhallavägen,
utan att en särskild bana anläggs. Den större öppna grusytan i
parken används dessutom för uppställningsplats för Bondens
marknad vid vissa tillfällen vilket gör den olämplig för en anlagd
bana. Förvaltningen anser därför inte att en boulebana ska anläggas
i parken.
Yrkanden
Andréa Hedin m.fl (M), Christina Messick m.fl (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl (MP) och Louise Gellin m.fl. (C) yrkar att:
1. stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till
upprustning av entrén till Tessinparken.
2. därutöver anföra:
Östermalms parker - våra gemensamma gröna vardagsrum – ska
vara välskötta, trygga och kännas välkomnande året runt.
Tessinparken är en fin och uppskattad park med parkens entré har
inte nått sin fulla potential. Mot bakgrund av detta ger vi
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förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag för att stärka
entrén mot Valhallavägen under 2023.
Entrén ska uppfattas som trygg och välkomnande med mycket
belysning, sittmöjligheter som smälter in i omgivningen och
växtlighet. Vi vill gärna se inslag i miljön som får människor att
stanna upp på platsen. Det kan vara exempelvis möjlighet till
boulespel eller någon annan typ av spel eller fysisk aktivitet, men
också marknader, inslag av vatten, eller något historiskt inslag.
Vi är glada över det medborgarförslag som inkom och som nu kan
resultera i en positiv utveckling av Tessinparken under kommande
år.
Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på yrkandet och fann att nämnden
beslutat i enligt med Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Messick
m.fl (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och Louise Gellin m.fl.
(C) yrkande.
Reservationer
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), Jaime Barrios m.fl. (V) och Göran
Ek m.fl (SD) reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/383-5 Svar på medborgarförslag om anläggande
av boulebana i Tessinparken
 ÖST 2022/383-6 Bilaga Medborgarförslag om anläggande
av boulebana i Tessinparken
 ÖST 2022/383-7 §3 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om anläggande av
boulebana i Tessinparken
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§4
Medborgarförslag om kalender
ÖST 2022/498

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren har den 16 maj 2022 överlämnat ett
medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd.
Förslagsställaren anser att Östermalms stadsdelsförvaltning bör
införa en kalender som ska annonseras i Mitt-I. Kalendern ska
omfatta evenemang, eventuella avstängningar och gatuarbeten på
Östermalm och Gärdet under sommarmånaderna juni, juli och
augusti. Förslagsställaren menar att invånare i stadsdelen bör ha
tillgång till samlad information gällande händelser, evenemang och
annat som kan påverka framkomlighet och liknande. Avsaknad av
ett nationellt tiggeriförbud omnämns även i förslaget.
Förvaltningen förstår att det ur invånarperspektiv skulle vara
gynnsamt att ha tillgång till samlad information om händelser i
stadsdelen. Idag annonserar förvaltningen aktuella händelser som
sker i förvaltningens regi i en ”På gång-annons” i Mitt-I en gång per
månad, inför nämndsammanträde. Det finns information om
aktuella händelser i Stockholm stads gemensamma kalendarium och
det pågår även en utveckling av en trafikfunktion på webbplatsen
trafiken.nu.
Förvaltningen ser utmaningar med att samla information och
annonsera en kalender i Mitt-I gällande evenemang, avstängningar
och gatuarbeten. Förvaltningen befarar att såväl evenemang som
avstängningar och gatuarbeten kan bli justerade eller inaktuella
innan tidningen trycks, och det finns risk att kalendern blir
ofullständig eller missvisande.
Förvaltningen föreslår istället att varje månad i ”På gång-annonsen”
publicera länken till Stockholm stads gemensamma kalendarium.
När trafikfunktionen på trafiken.nu är färdigutvecklad finns det
möjlighet att lägga till denna länk i annonsen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/498-7 Svar på medborgarförslag om kalender
 ÖST 2022/498-8 Bilaga Medborgarförslag om kalender
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ÖST 2022/498-9 §4 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Medborgarförslag om kalender
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§5
Balanslista över inkomna medborgarförslag till
Östermalms stadsdelsnämnd år 2022
ÖST 2022/1

Beslut
Östermalm stadsdelsnämnd beslutar om beredning enligt
förvaltningens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad redovisas de medborgarförslag som nämnden ska
besluta om hantering av och förvaltningen anmäler de
medborgarförslag som har sänts till annan nämnd eller där
förvaltningen har haft nämndens uppdrag att besvara förslagen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/1-43 Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd
 ÖST 2022/1-44 Bilaga Medborgarförslag om utomhusgym
och kajakförvaring i Norra Djurgårdsstaden
 ÖST 2022/1-45 §5 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Balanslista över inkomna medborgarförslag
till Östermalms stadsdelsnämnd år 2022
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§6
Skrivelse om Demokratibygget
ÖST 2022/391

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd besvarar skrivelsen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Sammanfattning av ärendet
Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) har
överlämnat en skrivelse till Östermalms stadsdelsnämnd.
Demokratibygget är en ideell organisation som är verksam ute i
skolor. Demokratibygget har tidigare arbetat med
Engelbrektsskolans elever och inbjudan gick ut till politiker för ett
möte med eleverna. Birgit Marklund m.fl. (S) och Jaime Barrios
m.fl. (V) menar i skrivelsen att det var mycket intressant och
värdefullt att få höra elevernas åsikter i olika samhällsfrågor. I
skrivelsen framförs önskemål om att förverkliga tre förslag som
följer:
1.
Ungdomsgården Poolhuset på Engelbrektsskolan hade tidigare
ett samarbetsprojekt med en ungdomsgård i Bredäng. En återstart
kring detta projekt eller något liknande föreslås.
2.
När det gäller sommarjobb är det flera stadsdelar som ”byter”
ungdomar med varandra. Detta vore intressant för Östermalm.
3.
Anordna debattkvällar med elever och kontaktpersoner från
stadsdelsnämnden i Humlanhuset, förslagsvis några gånger per
termin.
Östermalms stadsdelsförvaltning har framfört förslaget om
samarbetsprojekt mellan Poolhuset och andra ungdomsgårdar till
utbildningsförvaltningen, som i sitt svar är positiva till och lyfter
fram betydelsen av att genomföra olika utbyten mellan elever i
inner- och ytterstaden.
Vad gäller förslaget om utbyten av feriejobb har förvaltningen
sedan ett par år tillbaka ett utbyte av arbetstillfällen med RinkebyKista stadsdelsförvaltning vilket har varit gynnsamt. Detta har
under pandemins år fått vila, men förvaltningen räknar med att
komma igång med utbyten igen nästa år.
Humlanhuset är Östermalms stadsdelsnämnds egen
fritidsverksamhet för unga. Förvaltningen välkomnar förslaget om
debattkvällar i Humlanhuset och har för avsikt att undersöka
möjlighet och intresse hos ungdomarna genom fältassistenter i
stadsdelen och fritidsledare på Humlanhuset, som dagligen kommer
i kontakt med målgruppen.
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Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/391-2 Svar på skrivelse om Demokratibygget
 ÖST 2022/391-1 Skrivelse om Demokratibygget
 ÖST 2022/391-3 §6 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Skrivelse om Demokratibygget
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§7
Utnämnande av dataskyddsombud
ÖST 2022/389

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd utnämner från och med den 29
augusti 2022 Jennifer Gavin till uppdragen som dataskyddsombud
enligt dataskyddsförordningen och dataskyddsombud enligt
brottsdatalagen.
2. Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig myndighet och
ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt
och öppet sätt. Nämnden ska utse ett eller flera dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppdrag styrs av dataskyddsförordningen och
brottsdatalagen. Ombudet ska informera och ge råd till
personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträdet och de anställda
som behandlar personuppgifter. I uppgiften ingår även att övervaka
efterlevnaden av dataskyddsförordningen, råda
personuppgiftsansvarig om konsekvensbedömningar samt vara
kontaktperson för tillsynsmyndigheten och mot registrerade.
Nämnden föreslås utse Jennifer Gavin till dataskyddsombud från
och med 29 augusti 2022.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/389-5 Utnämnande av dataskyddsombud
 ÖST 2022/389-8 §7 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Utnämnande av dataskyddsombud
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§8
Föreläggande om yttrande och handlingar i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr 1146322
ÖST 2022/519

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner yttrandet till
förvaltningsrätten
2. Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt Östermalms
stadsdelsnämnd att yttra sig angående en laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Överklagan gäller nämndens beslut den 31 maj
2022, § 8. Ärendet avsåg fritidssysselsättning i Hjorthagen-Norra
Djurgårdsstaden och nämndens beslut att avyttra en lokal på
Skogvaktargatan 11 i Hjorthagen som nyttjats av en ideell förening
för att bedriva fritidsgårdsverksamhet i stadsdelsområdet.
Förvaltningen bedömer att klaganden inte anfört någon
omständighet som innebär att beslutet strider mot lag eller annan
författning.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/519-7 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm
- laglighetsprövning enligt kommunallagen
 ÖST 2022/519-8 Bilaga 1. Delegationsordning för
Östermalms stadsdelsnämnd - beslutad 28 april 2022
 ÖST 2022/519-9 Bilaga 2. § 7 den 17 februari 2022,
Östermalms stadsdelsnämnd Fördelning av föreningsstöd år
2022
 ÖST 2022/519-10 Bilaga 3. § 8 den 31 maj 2022,
Östermalms stadsdelsnämnd Fritidssysselsättning i
Hjorthagen-Norra Djurgårdsstaden
 ÖST 2022/519-11 Bilaga 4. Tjänsteutlåtande - Svar på
skrivelse om Hjorthagens ungdomsgård
 ÖST 2022/519-12 Bilaga 5. Genomlysning av Östermalms
stadsdelsnämnds fritidsverksamhet för unga 2021
 ÖST 2022/519-13 Bilaga 6. Stockholms stads strategi för
fritids- och ungdomsgårdar
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ÖST 2022/519-14 Bilaga 7. Anslagsbevis - Östermalms
stadsdelsnämnds protokoll för den 31 maj 2022
ÖST 2022/519-15 Bilaga 8. Anslagstid - Östermalms
stadsdelsnämnds protokoll den 31 maj 2022
ÖST 2022/519-16 Bilaga 9. Tjänsteutlåtande Återrapportering av uppdrag om fritidsaktiviteter i
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden till SDN 31 maj 2022
ÖST 2022/519-17 Bilaga 10. Överklagande
ÖST 2022/519-18 §8 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Föreläggande om yttrande och handlingar i
mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr
11463-22
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§9
Föreläggande om yttrande och handlingar i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr 1393622
ÖST 2022/615

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner yttrandet till
förvaltningsrätten
2. Omedelbar justering
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt Östermalms
stadsdelsnämnd att yttra sig angående en laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Överklagan gäller nämndens beslut den 21 juni
2022, § 4. Beslutet avsåg balanslista för medborgarförslag och
nämndens beslut att överlämna medborgarförslag till
stadsdelsdirektören för besvarande. Förvaltningen bedömer att
klaganden inte anfört någon omständighet som innebär att beslutet
strider mot lag eller annan författning.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/615-9 Yttrande i mål om laglighetsprövning enligt
kommunallagen
 ÖST 2022/615-11 Bilaga Överklagan
 ÖST 2022/615-12 §9 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Föreläggande om yttrande och handlingar i
mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr
13936-22
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§ 10
Samråd om förslag till detaljplan för Svea Artilleri 2 i
stadsdelen Ladugårdsgärde
ÖST 2022/531

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner delvis förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till stadsbyggnadskontoret som
svar på remissen.
2. Östermalms stadsdelsnämnd anför text från yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet omfattar fastigheten Svea Artilleri 2, som tillhör
stadsdelen Ladugårdsgärdet och ligger i bostadsområdet
Starrbäcksängen på Östermalm. Inom fastigheten finns bebyggelse
som rymmer bostäder, verksamhetslokaler, förskola och kontor.
Svea Artilleri 2 ägs av stiftelsen MHS Bostäder, vilka har till
uppgift att tillhandahålla bostäder åt studerande på
Försvarshögskolan och åt Försvarsmaktens personal.
Detaljplanen syftar bland annat till att möjliggöra en komplettering
av befintlig bebyggelse inom planområdet med fler bostäder i form
av flerbostadshus samt lokaler för centrumändamål i entrévåningar.
Förvaltningen är positiv till det tillskott av bostäder i det mycket
centrala och attraktiva läge med närhet till service och
kollektivtrafik som förslaget innebär, vilket också är i enlighet med
översiktsplanen för Stockholm. Förvaltningen är också positiv till
att förslaget möjliggör att kringliggande stråk för gående och
cyklister stärks och att gaturummen aktiveras för ett mer levande
stadsliv samt att grönytor med förbättrad dagvattenhantering skapas
mellan byggnaderna.
Yrkanden
Andréa Hedin m.fl (M), Christina Messick m.fl (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl (MP) och Louise Gellin m.fl. (C) yrkar att:
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner delvis förvaltningens
svar på remissen.
2. Vill därutöver anföra:
Vi i den grönblå majoriteten är stolta över att Stockholm stad och
Östermalm växer. Att bygga en attraktiv och levande stadsdel
genom genomtänkt förtätning är viktigt och möter det behov som
finns av fler bostäder. Svea Artilleri 2 ägs av stiftelsen MHS
Bostäder, vilka har till uppgift att tillhandahålla bostäder åt
studerande på Försvarshögskolan och åt Försvarsmaktens personal.
Därför är det viktigt att vi möter det behov som finns för fler
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bostäder för studenter och människor som fortbildar sig i sin
yrkesroll och på så underlättar för våra lärosäten.
Vi anser att den föreslagna utformningen av ny- och
tillbyggnationen av Svea Artilleri 2 i allt väsentligt kan passa in i
området. Redan sedan tidigare finns här olika arkitektoniska idéer
representerade parallellt. Detta öppnar upp för den kubistiska
utformning som föreslås i kontrast till Gärdets i byggnader med i
huvudsak sadeltak. Den kraftiga brytning som framför allt sker mot
fd. Försvarshögskolans byggnad, Svea Artilleri 14, finns redan mot
musikhögskolan och annan tidigare nybyggnation i Starrängsringen.
Steget med mixad arkitektur är alltså, med gott resultat, redan taget
i området. Vallhallavägen är samtidigt en naturlig gräns mot
ytterligare äldre byggnadsstilar och behöver hanteras varsamt, inte
minst när det gäller höjden på de nya byggnaderna.
Nämnden har svårt att se varför föreslagen påbyggnad av befintliga
byggnader (östra och västra) ska tillåtas få ytterligare ett nytt
uttryck inom fastigheten. Påbyggnaden bör istället följa befintlig
arkitektur vilket gäller såväl byggnadens höjd som tak- och
fasadutformning. Nämnden anser att arkitekturen har att ta hänsyn
till byggnationen inom ”stenstadsenklaven” (orange) enligt
illustrationen på sid 22 i samrådsunderlaget Dnr 2020-08138.
Vi vill peka på två aspekter som vi anser behöver tas med inför
slutgiltigt beslut om ändrad detaljplan.
Höjden bör anpassas till omgivande byggnader och sänkas med ett
våningsplan till den nivå som föreslås för den nya byggnadens lägre
del utmed Jungfrugatan (no.2 enligt figur på s.34, Dnr 2020-08138).
Nämnden anser att byggnaden utmed Valhallavägen annars i sin
föreslagna utformning kommer få ett alltför dominant uttryck i
förhållande till omgivande byggnader och då framförallt Svea
artilleriregementes byggnad med det riksintresse för kulturmiljövård
som är utpekat.
Påbyggnaden av befintlig byggnad utmed Jungfrugatan bör gå i
harmoni med byggnadens befintliga arkitektur och den nya höjden
bör inte överstiga den hos fastigheten på motstående sida av
Jungfrugatan. Samrådsunderlaget upplevs otydligt på denna punkt
men nämndens bedömning är att utrymme finns för påbyggnad med
ett våningsplan, inte två. Nämndens motivering är även här att
förändringen annars ger fastigheten ett för dominerande uttryck i
förhållande till Svea artilleriregemente och i området som helhet.
Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på yrkandet och fann att nämnden
beslutat i enligt med Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Messick
m.fl (L), Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) och Louise Gellin m.fl.
(C) yrkande.
Reservation
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), Jaime Barrios m.fl. (V) och Göran
Ek m.fl (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/531-18 Svar på remiss av samråd om förslag till
detaljplan för Svea Artilleri 2 i stadsdelen Ladugårdsgärde
 ÖST 2022/531-19 Bilaga Planbeskrivning
 ÖST 2022/531-20 §10 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Samråd om förslag till detaljplan för Svea
Artilleri 2 i stadsdelen Ladugårdsgärde
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§ 11
Remiss av Förskolerapport 2021
ÖST 2022/430

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 av Förskolerapport
2021, KS 2022/600, till stadsdelsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att
årligen ta fram en förskolerapport. Förskolerapporten syftar till att
ge en stadsövergripande bild av både fristående och kommunal
förskola i Stockholms stad 2021. Sedan 2020 års rapport syns en
utveckling inom flera områden. Till exempel visar uppföljningen på
tydligare styrning av det språkutvecklande arbetet och en tydligare
organisation för att säkerställa undervisning enligt skollagen i de
kommunala förskolorna. Samtidigt finns flera utvecklingsbehov, till
exempel saknar en stor andel medarbetare i stadens förskolor
utbildning för pedagogiskt arbete med barn.
Förvaltningen menar att kartläggningen av andelen personal utan
utbildning för arbete med barn i förskolan bekräftar problematiken
som länge har påpekats. Det handlar bland annat om att stadens
förskolor vid anställning inte har möjlighet att i befattningskoden
ange om medarbetare har barnskötarutbildning eller inte. Dessutom
anger statistiken enbart behörighet som barnskötare för de som har
en gymnasieexamen. Andra former av barnskötarutbildningar
räknas inte med. Detta påverkar i förlängningen yrkets attraktivitet,
men även möjligheten att i kvalitetsuppföljningar kunna identifiera
det verkliga antalet som har en utbildning eller inte.
I revideringen av riktlinjerna för övergång mellan förskola och
grundskola anser förvaltningen att det är angeläget att förskolans
arbete med språkutveckling från ett års ålder uppmärksammas.
Avslutningsvis instämmer förvaltningen i förskolerapportens
konstaterande om att det finns en inbyggd obalans för
utbildningsförvaltningen i det som samlas in från tillsynen av
fristående förskolor respektive underlagen från de kommunala
förskolorna.
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:
Rapporten Förskola i Stockholm 2021 ger en god översikt över
läget för barnen och personalen i stadens förskolor. Den ger ett
viktigt underlag för fortsatt arbete med en god förskola – för alla
barn i Stockholm. Dessutom ger den möjlighet att jämföra
situationen på Östermalm med de andra stadsdelarna. Det finns
mycket att vara stolt över för Östermalms förskolor. Genom åren
har vårdnadshavare varit nöjda med förskolorna och en stor andel
av barnen har varit inskrivna. Vi ser att det positiva mönstret
fortsätter även 2021.
Samtidigt finns det utmaningar, framför allt relaterat till personal
med relevant utbildning. Östermalm har en förhållandevis låg andel
legitimerade förskollärare. Bland de kommunala förskolorna var
andelen 32,3 procent 2021 (i staden: 37,3 procent). Vidare har
andelen sjunkit i stadsdelen, medan andelen ökat i staden som
helhet. Vi ser ett liknande mönster även för fristående förskolor:
andelen var 27,1 procent på Östermalm, där staden hade ett snitt om
31,2 procent. Detta riskerar att urholka kvalitén på undervisningen
på sikt. Omvänt ser vi att Östermalm hade flest barn per
legitimerad förskollärare i kommunal förskola 2021 bland alla
stadsdelar, 16,7 (genomsnitt i staden: 14,2). För fristående förskolor
var motsvarande siffror 20,6 barn på Östermalm och 17,6 barn i
staden som helhet.
Vidare har Östermalm en förhållandevis stor andel av personalen
utan relevant utbildning för arbete med barn, hela 40 procent, mot
ett genomsnitt i staden om 37 procent. Även om alla anställda gör
sitt bästa finns det goda skäl att på sikt arbeta för en högre andel
med relevant utbildning i förskolan.
Göran Ek m.fl (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Sverigedemokraterna anser att det är positivt att sträva efter en
likvärdig och kunskapsinriktad förskoleverksamhet. Däremot är det
illavarslande att nästan 40 procent av de anställda inom
förskoleverksamheten i Stockholm stad, inte har en relevant
utbildning för att arbeta med barn. Det är ett underbetyg och måste
åtgärdas skyndsamt.
Tillsammans med att det föreligger bristande språkkunskaper hos en
del anställda, till den grad att det klassificeras som ett problem,
riskerar detta att missgynna förskolebarnen och hämma deras
utveckling. Sverigedemokraterna instämmer i förvaltningens
tjänsteutlåtande och vill särskilt belysa vikten av att staden måste ta
krafttag för att förbättra förskolepersonalens kompetens i svenska
språket. Förskolan, och andra samhällsbärande verksamheter, kan
och ska inte användas som integrationsprojekt. Det är viktigt att de
som saknar tillräcklig kunskap i det svenska språket utbildar sig och
uppnår en funktionell språknivå utan språkbarriärer.
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Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/430-2 Svar på remiss av Förskolerapport 2021
 ÖST 2022/430-3 Bilaga Förskola i Stockholm 2021.
Februari 2022. Förskolerapport från Förskoleavdelningen,
Utbildningsförvaltningen
 ÖST 2022/430-4 §11 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av Förskolerapport 2021
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§ 12
Remiss av Riktlinjer för övergångar mellan förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms stad
ÖST 2022/431

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 av Riktlinjer för
övergångar mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i
Stockholms stad 2021, KS 2022/601, till stadsdelsnämnden för
yttrande.
Utbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget för år 2022
fått i uppdrag att revidera de obligatoriska rutinerna för övergången
mellan förskola och skola med särskilt fokus på information om
barnens språkutveckling. Utbildningsförvaltningen har i riktlinjerna
lagt till om hur förskola och skola kan utbyta kunskaper om det
språkutvecklande arbetet. Andra revideringar som gjorts är
förtydligande av att förskoleklassen är obligatorisk samt att
vårdnadshavare är ansvarig för att lämna över information vid
behov av särskilt stöd.
Förvaltningen ställer sig positiv till revideringen av riktlinjerna. För
att ytterligare understryka vikten av aktivt samarbete kring
övergången mellan skolformerna skulle det vara önskvärt att det
uttrycks ”ska-krav” istället för ”bör”. Betoningen på barnens
språkutveckling i övergången från förskola till förskoleklass är
angelägen. Förvaltningen vill särskilt lyfta vikten av ömsesidiga
dialogmöten mellan skolformerna som främjar barnens fortsatta
språkutveckling, med utgångspunkt i det arbetet förskolan inleder
redan från ettårsåldern. Revideringen har också lett till ett
förtydligande om att riktlinjerna även omfattar fritidshem.
Förvaltningen saknar dock beskrivning av fritidshemmets roll och
ansvar i övergångsarbetet.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/431-2 Svar på remiss av Riktlinjer för övergångar
mellan förskola förskoleklass skola och fritidshem i
Stockholms stad
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ÖST 2022/431-3 Bilaga 1. Riktlinjer för övergångar mellan
förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms
stad. Reviderad 2022.
ÖST 2022/431-4 Bilaga 2. Utbildningsförvaltningens
tjänsteutlåtande Riktlinjer för övergångar mellan förskola,
förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms stad (1.3.21231/2022)
ÖST 2022/431-5 §12 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av Riktlinjer för övergångar mellan
förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Stockholms
stad
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§ 13
Remiss av Stadsövergripande trädmål
ÖST 2022/505

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
I remissen framhålls trädens betydelse för stadens klimat och
invånare, vilket förvaltningen håller med om. Förvaltningens
utgångspunkt är att träden utgör några av de allra viktigaste
elementen i våra parker. Förvaltningens ambition är alltid att ersätta
träd som tas ned, med tanke på klimat och miljö men även av
kulturhistoriska och estetiska skäl. Detta är ett väl inarbetat
arbetssätt och därför är de föreslagna trädmålen i linje med hur
förvaltningen arbetar idag. Mål för stadens trädbestånd kan, om de
utformas så att de främjar trädbeståndet på ett önskvärt sätt och som
konstruktivt stödjer beslut och arbetet för att nå målen, vara ett
viktigt och bra verktyg. Förvaltningen ser mycket positivt på att
arbeta för att bibehålla och öka trädbeståndet i staden, göra det mer
motståndskraftigt mot sjukdomar, främja biologisk mångfald och
stärka ekosystemtjänster.
Förvaltningen anser också att det är mycket positivt att mål för
stadens träd tas fram. Förvaltningen anser dock att det finns behov
av förtydliganden av målet när detta ska genomföras i fler
verksamheter och vara tydligt för stadens medborgare. Det saknas
dock tydlig definition av vad ett träd är och vad som avses med
”anlagd park” vilket kan öppna upp för många tolkningar. Beroende
på hur man ska tolka begreppet ”träd” och ”anlagd park” så kan
trädmålet också komma att innebära stora merkostnader. För att
underlätta den fortsatta praktiska hanteringen skulle upprättande av
kompletterande och förtydligande riktlinjer vara till stöd och hjälp.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Andréa Hedin m.fl (M), Christina Messick m.fl (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl (MP) och Louise Gellin m.fl (C) lämnar särskilt
uttalande enligt följande:

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2022
Sida 25 (39)
2022-08-25

Vi i den grönblå majoriteten ställer oss mycket positiva till det
stadsövergripande trädmål som ärendet avser. Ett stadsövergripande
trädmål skulle utgöra ett viktigt verktyg för att säkerställa trädens
roll i staden utifrån estetiska och kulturhistoriska värden såväl som
vinster för klimat, miljö och folkhälsa. Vi ser också positivt på
målet om att krontäckningsgraden ska öka på stadens gator och
torg.
Vi instämmer dock i det behov av kompletterande och förtydligande
riktlinjer som förvaltningen framhåller i sitt svar. Utöver det som
anförs av förvaltningen ser vi i majoriteten även behov av tydliga
riktlinjer för vilka sorters träd som bör planteras för att säkerställa
ett långsiktigt hållbart trädbestånd i staden. Här vore det önskvärt
att riktlinjerna tar hänsyn till den forskning som visar att inhemska
trädarter i större utsträckning gynnar biologisk mångfald än
importerade trädarter.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/505-2 Svar på remiss av Stadsövergripande
trädmål
 ÖST 2022/505-3 Bilaga Stadsövergripande trädmål. Svar på
uppdrag från kommunfullmäktige
 ÖST 2022/505-4 §13 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av Stadsövergripande trädmål
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§ 14
Remiss av Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på
gång- och cykelvägar
ÖST 2022/417

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat trafiknämndens förslag till
riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och cykelvägar.
Riktlinjerna ska komplettera handboken ”Cykel i staden” (2009)
där grundprincipen är att inga fysiska hinder ska placeras ut på
cykelvägarna. Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gångoch cykelvägar ska vara stöd för tjänstepersoner i situationer där det
ändå kan behövas hinder för att förhindra olovlig
motorfordonstrafik.
Riktlinjerna vägleder i att utreda behovet av hinder samt preciserar
vilken typ av hinder som ska placeras ut och hur de ska placeras. I
riktlinjerna förespråkas att i första hand välja eftergivliga pollare
samt att dessa ska var utplacerade endast sommartid. I andra hand
ska fasta borttagbara pollare användas sommartid. Är situationen så
problematiskt och det finns ett stort behov kan även eftergivliga
eller fasta borttagbara pollare väljas att placeras ut året runt. I
riktlinjerna påpekas att extra kostnader för underhåll uppstår för
underhållsarbeten om pollare står ute även vintertid, då det krävs tid
för nedmontering.
Förvaltningens kommande användning av riktlinjerna bedöms vara
begränsad i och med att majoriteten av parkvägarna inom
ansvarsområdet enbart är för gående. Riktlinjerna är främst
anpassade för vägar med både gång- och cykeltrafik. Förvaltningen
ser också att val av hindertyp i riktlinjerna kan komma att orsaka
högre underhållskostnader eftersom pollare kan frysa fast eller gå
sönder lätt. Parkdriftsfordon behöver även enkelt tillträde till parker
och grönområden under hela året.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/417-2 Svar på remiss av riktlinjer för utplacering
av enklare hinder på gång- och cykelvägar
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ÖST 2022/417-3 Bilaga Riktlinjer för utplacering av enklare
hinder på gång- och cykelvägar
ÖST 2022/417-4 §14 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av Riktlinjer för utplacering av
enklare hinder på gång- och cykelvägar
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§ 15
Remiss av Skyltar för sakupplysning
ÖST 2022/414

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
En remiss har inkommit till förvaltningen från kommunstyrelsen.
Remissen handlar om ett förslag på ändring av stadens Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Stockholm. Ärendet uppkom i ett
svar på ett medborgarförslag som inkom till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd. Invånaren önskade temporära skyltar för
upplysning för att uppmana hundägare att plocka upp avföring efter
sin hund. I Skarpnäcks stadsdelsnämnds svar på medborgarförslaget
beslöt nämnden att avslå förfrågan om skyltar för upplysning men
hemställa till kommunfullmäktige att ändra de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholm.
Ändringen skulle innebära att det blir ett krav även i de yttre
stadsdelsområdena i Stockholms stad att plocka upp hundbajs efter
sin hund, vilket inte är fallet idag. Förvaltningen ställer sig positiv
till Skarpnäcks stadsdelsnämnds förslag på ändring av Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Stockholm.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/414-5 Svar på remiss av skyltar för sakupplysning
 ÖST 2022/414-6 Bilaga 1. Remiss av skyltar för upplysning
 ÖST 2022/414-7 Bilaga 2. Protokollsutdrag från Skarpnäcks
stadsdelsnämnd om skyltar för upplysning
 ÖST 2022/414-8 §15 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av Skyltar för sakupplysning
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§ 16
Remiss av God tvångsvård – trygghet, säkerhet och
rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
ÖST 2022/617

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning av ärendet
Östermalms stadsdelsnämnd har ombetts besvara en remiss av
betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. I utredningen görs
en översyn av vissa frågor enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård,
LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, i syfte att stärka
barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten för personer
som tvångsvårdas.
I utredningen föreslås bland annat att barn inte ska få placeras med
vuxna, att beslut om tvångsåtgärder för att upprätthålla ordning eller
säkerhet ska kunna överklagas och att patienter ska ha rätt till daglig
utevistelse och daglig aktivitet. Vidare föreslås ändringar som
innebär stärkt säkerhet på vårdinrättningar samt utveckling av
befintliga register för effektivare tillsyn och uppföljning. Samtliga
lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
De föreslagna ändringarna avser lagstiftning som främst tillämpas
inom den hälso-och sjukvård som regionerna ansvarar för.
Förvaltningen ser positivt på utredningens ambitioner att ytterligare
stärka barns rättigheter samt att öka tryggheten, säkerheten och
rättssäkerheten för alla patienter i psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/617-8 Svar på remiss av betänkandet God
tvångsvård - trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
 ÖST 2022/617-9 Bilaga God tvångsvård - trygghet, säkerhet
och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård. SOU 2022:40
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ÖST 2022/617-10 §16 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av God tvångsvård - trygghet,
säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård
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§ 17
Remiss av serveringstillstånd för Soho House Stockholm
AB
ÖST 2022/527

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att Soho House Stockholm
AB, utifrån en social bedömning ska beviljas stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten enligt ansökan, i restauranglokal
måndag-söndag kl. 11:00 – 03:00 och på uteservering 11:00-23:00 i
restaurang Soho House.
2. Östermalms stadsdelsnämnd anför text från yrkandet.
3. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
4. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Soho House Stockholm AB ansöker om ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, i restauranglokal och
uteservering måndag-söndag mellan kl. 11:00 – 03:00. De ansökta
alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang
Soho House som är belägen på adress Majorsgatan 5. Östermalms
stadsdelsförvaltning finner inte att några sociala olägenheter
föreligger eller kan befaras uppstå inom det berörda området om ett
stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan beviljas.
Yrkanden
Andréa Hedin m.fl (M), Christina Messick m.fl (L) och
Vivianne Gunnarsson m.fl (MP) yrkar att:
1. Soho House Stockholm AB, utifrån en social bedömning ska
beviljas stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
enligt ansökan, i restauranglokal måndag-söndag kl. 11:00 –
03:00 och på uteservering 11:00-23:00 i restaurang Soho
House.
2. Att därutöver anföra:
Stockholm ska vara en levande stad där rummen mellan husen fylls
av ett rikt stadsliv. En viktig del i att åstadkomma detta är en
restaurangnäring som kan erbjuda ett varierat utbud av mat,
umgänge och dryckesservering. Stadens hantering av
serveringstillstånd är därför ett kraftfullt redskap för att stimulera
stadslivets utveckling och verka för att alkoholservering sker under
seriösa och kontrollerade former.
För oss i Östermalms stadsdelsnämnd är det av största vikt att
stadens tillståndsverksamhet dels säkerställer en ansvarsfull
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alkoholpolitik och dels håller de störningar för andra som nöjeslivet
medför inom rimliga nivåer.
Stadsdelsnämnden har till uppgift att bevaka de närboendes
intressen och därmed också göra en bedömning av eventuell risk för
störning. Då det finns boende i nära anslutning till den berörda
restaurangen/medlemsklubben och en tät kvartersstruktur med
gemensamma innergårdar finns en uppenbar risk för störningar.
Därför anser nämnden inte att ett serveringstillstånd utomhus
måndag – söndag längre än till 23:00 ska ges.
Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på yrkandet och fann att nämnden
beslutat i enligt med Andréa Hedin m.fl. (M), Christina Messick
m.fl (L) och Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) yrkande.
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S), Jaime Barrios m.fl. (V) och Göran
Ek m.fl (SD) ansluter sig till yrkandet.
Reservationer
Louise Gellin m.fl. (C) reserverar sig mot beslutet.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/527-2 Svar på remiss av serveringstillstånd för
Soho House Stockholm AB
 ÖST 2022/527-3 §17 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av serveringstillstånd för Soho
House Stockholm AB
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§ 18
Remiss av serveringstillstånd till Mad Milk Sushi AB
ÖST 2022/450

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande om att Mad Milk Sushi AB utifrån en social
bedömning bör beviljas ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten enligt ansökan, i uteservering på Engelbrektsplan
måndag-söndag kl. 11:00 – 23:00, årligen under perioden 1 april –
15 oktober. Uteserveringen tillhör restaurang Black Milk Sushi
som är belägen på Engelbrektsgatan 3.
2. Nämnden överlämnar yttrandet till
tillståndsenheten/socialnämnden.
3. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Mad Milk Sushi AB ansöker om serveringstillstånd till allmänheten,
i uteservering på Engelbrektsplan måndag-söndag mellan kl. 11:00
– 23:00, årligen under perioden 1 april – 15 oktober. Uteserveringen
tillhör restaurang Black Milk Sushi som är belägen på
Engelbrektsgatan 3. De ansökta alkoholdryckerna avser spritdryck,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Östermalms
stadsdelsförvaltning finner inte att några sociala olägenheter
föreligger eller kan befaras uppstå inom det berörda området om ett
stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan beviljas.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/450-7 Svar på remiss av serveringstillstånd till
Mad Milk Sushi AB
 ÖST 2022/450-8 §18 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Remiss av serveringstillstånd till Mad Milk
Sushi AB

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 9/2022
Sida 34 (39)
2022-08-25

§ 19
Ekonomiska månadsrapporter för år 2022
ÖST 2022/3

Beslut
Östermalms stadsdelsnämnd tar del av redovisningen och lägger
den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott
om 16,5 mnkr. Nedan visas nettobudget per avdelning, beräknat
utfall och beräknat resultat samt bokslut för 2021.
Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 7,8
procent högre än nettoutfallet 2021. Inom förskoleverksamheten
prognostiseras budgetjustering för höga hyror om +8,4 mnkr,
barnomsorgsgaranti +2,0 mnkr samt barnantalsförändring om -12,1
mnkr, netto -1,7 mnkr. Inom omsorg om funktionshindrade
prognostiseras budgetjustering om +12,8 mnkr. Nämnden har
beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,5 mnkr för
trygghetsinvesteringar och i verksamhetsberättelse begärd
ombudgetering om 6,5 mnkr för skyfallsåtgärder i Humlegården.
I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget
2022 fördelades till stadsdelen 0,7 mnkr för miljösamordnare, 2,2
mnkr för platssamverkan, 2,0 mnkr för aktivitetscentra, 0,5 mnkr
för klimatsmart förskola, 2,3 mnkr för klimatinvesteringar samt 1,2
mnkr för upprustning av lekparker. I samband med tertialrapport 1
justerades budgeten med 0,5 mnkr för sommarkollo.
Nettokostnaderna uppgår per juli till 893,2 mnkr (826,8) mnkr år
2021).
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/3-18 Månadsrapport per juli 2022
 ÖST 2022/3-13 Bilaga 1. Verksamhetstal
 ÖST 2022/3-14 Bilaga 2. Personalkontinuitet hemtjänst
 ÖST 2022/3-15 Bilaga 3. Barnantal per årsanställd förskola
 ÖST 2022/3-22 §19 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Ekonomiska månadsrapporter för år 2022
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§ 20
Anmälan av promemoria med förteckning av inkomna
brev, skrivelser med mera
ÖST 2022/5

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 2022/5-31 Anmälan av promemoria med förteckning av
inkomna brev, skrivelser med mera
 ÖST 2022/5-32 Bilaga Skrivelse till ledamöter och ersättare i
Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms stads
kulturnämnd om Föreningslokaler Östermalm
 ÖST 2022/5-30 Svar på frågor ställda till Östermalms
stadsdelsnämnd 2022-04-25 beträffande upprustning av
parker och gröna ytor år 2022.
 ÖST 2022/5-36 §20 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av promemoria med förteckning
av inkomna brev, skrivelser med mera
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§ 21
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för
pensionärsfrågor
ÖST 2022/7

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 8 augusti 2022.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/7-18 Anmälan av Pensionärsrådets protokoll 8
augusti 2022
 ÖST 2022/7-19 Bilaga Pensionärsrådets protokoll 8 augusti
2022 presentation MAS
 ÖST 2022/7-20 §21 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av protokoll från
stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor
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§ 22
Anmälan av delegerade beslut
ÖST 2022/6

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

Sammanfattning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut fattade utifrån delegationsordningen.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/6-17 Förteckning över delegeringsbeslut 7 juni till
10 augusti 2022
 ÖST 2022/6-18 §22 den 25 augusti 2022, Östermalms
Stadsdelsnämnd Anmälan av delegerade beslut
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§ 23
Informationspunkter från stadsdelsdirektören till möten
med Östermalms stadsdelsnämnd
ÖST 2022/21

Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/21-12 Informationspunkter från
stadsdelsdirektören till möte med Östermalms
stadsdelsnämnd den 25 augusti 2022
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Övriga frågor
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