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§1
Mötets öppnande
Helena Andersson, avdelningschef öppnade mötet och hälsade
deltagarna välkomna.
§2
Val av rådets ordförande och vice ordförande
Rådet utsåg Lisbeth Lidbom till ordförande och Margareta Sjöberg
till vice ordförande.
§3
De nya ledamöterna hälsas välkomna
Ordförande hälsade alla nya ledamöterna välkomna till rådets
verksamhetsår 2020 och samtliga mötesdeltagare presenterade sig.
§4
Godkännande av dagordning
En övrig fråga om hemtjänsten anmäldes och en övrig fråga om
bussförbindelserna vid Vanadisplan anmäldes.
Dagordning godkändes.
§5
Protokoll från förgående möte
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§6
Information om Fixartjänstren
Helena Andersson informerade om Norrmalms fixartjänst. Tjänsten
utför uppdrag inom både Norrmalms och Kungsholmens
stadsdelsförvaltningar och skiljer sig inte i omfattning eller
utformning från förgående år. På Norrmalm uppgår tjänsten till 20
% av en heltid vilket motsvarar en arbetsdag i veckan. Information
om fixartjänsten finns på stadens nya hemsida (se länken nedan);
https://aldreomsorg.stockholm/stod-och-hjalpmedel/fixartjanst/
Rådet ansåg att en dag i veckan är otillräckligt tid sett till det behov
av fixartjänsten som finns bland de äldre på Norrmalm. Det är
viktigt att tjänsten förtydligas och förvaltningen bör marknadsföra
tjänsten bättre hos målgruppen till exempel genom annonsering i
den lokala tidningen ”Vi i Vasastan”
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Rådet kommer följa utvecklingen med fixartjänsten och
återkommer i frågan.
§7
Nämndärenden 2020-02-13
a) Verksamhetsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd
(NORR 2020/34)
Anna-Carin Wallin presenterade Verksamhetsberättelsen
för Norrmalms stadsdelsnämnd utifrån bland annat
måluppfyllelse, särskilda uppdrag som t ex Vision Klara och
Sommar på Sergelstorg.
Äldreomsorgen visar ett positivt resultat då resurserna inte
gått åt som förvaltningen prognostiserats utifrån
befolkningsutvecklingen på Norrmalm.
Rådet ansåg att det positiva resultatet inom äldreomsorgen
är anmärkningsvärt utifrån den upplevda
personalomsättningen och personaltätheten inom
verksamheterna.
b) Remiss Detaljplan för fastigheten Sjölejonet 3 (NORR
2019/691)
Rådet har tagit del av ärendet och har inget ytterligare att
tillägga i ärendet.
c) Detaljplan för fastigheten Kadetten
(NORR 2019/692)
Rådet har tagit del av ärendet och har inget ytterligare att
tillägga i ärendet.
d) Detaljplan Barnhusväderkvarnen 36
(NORR 2020/29)
Rådet har tagit del av ärendet och har inget ytterligare att
tillägga i ärendet.
Rådet ansåg sig inte vara i behov av att remitteras remisser som inte
direkt eller indirekt berör målgruppen äldre utan det räcker med att
remisserna sätts upp som anmälningsärenden på
föredragningslistan. Handlingar i ärendena ska inte tryckas upp eller
mailas ut i rådets kallelse.
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§8
Övriga frågor
Rådet överlämnade Thomas Drebers skrivelse om hemtjänsten och
förvaltningen tar del av ärendet. Rådet emotser återkoppling på ett
principiellt plan om hur förvaltningen arbetar för att minimera
denna typ av problematik.
Rådet ansåg att bussförbindelserna mellan Vanadisplan och till
centrala delar av Vasastan och Norrmalm saknas. Boende vid
Vanadisplan blir helt avskärmade från övriga områden i stadsdelar
då Odenplan är närmaste busshållplats och det är väldigt långt att gå
till busshållplatsen.
Förvaltningen informerade om att detta är en fråga för
trafiknämnden i första hand
§9
Information från förvaltningen
Information om den nya mat- och måltidspolicyn
Josefin Nyberg, dietist, gick igenom stadens nya mat- och
måltidspolicy som antogs av kommunfullmäktige i september.
Josefin informerade om policyns mål, omfattning och utformning
och hur förvaltningen implementerar policyn i verksamheten.
Rådet lyfte fram att målformuleringar och arbete med de äldres
tandhälsa borde ingå i policyn. På Norrmalm arbetar medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) för tandhälsfrågorna. Förvaltningen
fick i uppdrag att bjuda in MAS under våren för information om
förvaltningens arbete med tandhälsa inom äldreomsorgen.
Information om Norrmalms nya samverkansöverenskommelse
med lokala polismyndigheten
Anna-Carin Wallin informerade om Norrmalms
samverkansöverenskommelse med lokala Polismyndigheten som
revideras årligen.
Rådet har fått frågor på förhand utskickade som besvarades enligt
följande:
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Överlag upplevde rådet att Norrmalms stadsdelsområde är tryggt
men det finns några områden kring Malmskillnadsgatan, Tulegatan
och Döbelnsgatan som upplevs särskilt otrygga då de befolkas av
hemlösa utsatta kvinnor. Rådet undviker även att gå genom

Protokoll
Sida 5 (5)

Norrmalms parker kvällstid och nattetid. Det finns en rädsla för att
utsättas för äldrebrott i hemmet även hos de äldre som inte nyttjar
hemtjänsten, då de riskerar att få besök av okända personer hemma.
Även Kickbikes är ett problem då de är en trafikfara. Stadens
skyltning vid gropar, vägarbeten och andra ombyggnationer är
alltför dålig och bidrar till otrygghet i stadsmiljön.
Platser som är väl belysta och där det finns liv och rörelse i form av
kvällsöppna butiker, restauranger och serviceverksamhet upplevs
som särskilt trygga.
Rådet efterfrågade att Norrmalm tillsammans med
polismyndigheten ska anordna trygghetsvandingar på nytt och
förvaltningen tog med sig frågan.
Information om underlag för budget 2021 med inriktning 20222023
Anna-Carin Wallin redogjorde för förvaltningens arbete med
fleråringen utifrån dess syfte och innehåll, kommande
investeringsbehov och framtida utmaningar. Fleråringen tar bland
annat fasta på den demografiska utvecklingen på Norrmalm, nya
lagar och teknik, förebyggande arbete, folkhälsofrågor och psykisk
ohälsa.
Förvaltningen efterfrågar inspel från rådet och rådsledamöterna fick
i uppdrag skicka sina synpunkter till Clara Glipe som sammanställer
synpunkterna i samråd med ordförande senast den 25 februari. Mer
information skickas ut per e-post.
§ 10
Mötets avslutande
Rådet hade önskemål att införa eftermöten vid behov till kl. 12:30.
På eftermötena deltar enbart ledamöter och ersättare, förvaltningen
kan stanna kvar vid behov. Förvaltningen fick i uppdrag att förlänga
tidsbokningen för möteslokalen.
Vid nästa sammanträde planerar rådet att ta upp
kontaktmannaskapet för nytt beslut i och med de nytillträdda
ledamöterna och vill även förtydliga dess roll.
Förvaltningen fick i uppdrag att skicka ut en ny kontaktlista till
rådsledamöterna.
Nästa sammanträde äger rum måndag den 20 april.
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Mötet avslutades.

