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§1
Sammanträdet öppnas och val av justerare
Ordföranden Erik Edlund öppnade mötet och hälsade
deltagarna välkomna.
Gunilla Jarehult valdes att tillsammans med Erik Edlund
justera dagens protokoll.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3
Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
§4
Tema Verksamhetsplan för Norrmalms
stadsdelsnämnd 2021 och Verksamhetsberättelse för
Norrmalms stadsdelsnämnd 2020
Anna-Carin Wallin som är stadsdelsnämndens ILSsamordnare och enhetschef för Kanslienheten informerar
rådet om verksamhetsplanen (VP) och
verksamhetsberättelsen (VB) som kommer att gå upp i
stadsdelsnämnden i februari. Budgeten kom i år senare än
vanligt vilket har inneburit att VP-arbetet och VB-arbetet
sammanfallit vilket har varit väldigt ansträngt.
Året har varit präglat av Covid-19. På grund av statliga
bidrag och att personer har avstått från insatser såg
ekonomin bättre ut än förväntat. Dock har det faktum att
personer avstått från sina insatser inneburit ökade
kostnader för stadsdelen då rum har stått tomma.
Norrmalms stadsdelsområde har fortfarande en låg andel
hushåll med försörjningsstöd även om det går att se en
ökning. Samhällsvägledningen har haft fokus på att stödja
nyanlända att leta bostäder.
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Rådet anser att det behöver framgå av VB att det kan vara
skillnad att bli över 65 med en funktionsnedsättning. De
tycker att det är bra att barnperspektivet finns i VB och
individens behov.
Trygghetsvandringar har inte genomförts under året på
grund av covid-19 och att resurser har styrts om till
krisledningsarbete.
Rådet har tidigare nämnt att Odenplan känns som en
otrygg plats. Stadsdelsförvaltningen har startat upp en
platssamverkan där samarbete med polisen sker för att
stärka tryggheten i området.
Stadsdelsförvaltningen har sett att det är möjligt att öka
tryggheten med relativt små insatser. Stadsdelens
fältassistenter jobbar även dem med trygghetsfrågor och
har tillfälligt ställts om till att jobba dagtid i större
utsträckning. Medborgarundersökningen har inte kunnat
genomföras under 2020 men kommer förhoppningsvis
kunna genomföras under 2021 då det går att se om arbetet
har gett önskat resultat.
Inom förskolan har stadsdelen jobbat mycket med att ta
fram rutiner och informera barnen om covid-19. Det har
även utvecklats ett närmare samarbete med socialtjänsten
för att tidigare kunna fånga upp barn med behov av hjälp.
Under året har stadsdelen fått ställa in vissa verksamheter
då inte alla fungerar att genomföra digitalt. Restriktioner
har lett till att vissa verksamheter har varit stängda under
perioder men verksamheter som t.ex. Tre liljor kommer
snart att öppna igen.
Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) ökar bland
stadsdelens ungdomar och preventionssamordnare ser att
man behöver jobba preventivt tidigare. Trots en ökning
ligger Norrmalms stadsdelsområde bra till inom staden.
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Rådet frågar om barn med funktionsnedsättningar
uppmärksammas speciellt? Anna-Carin Wallin ber att få
återkomma med svar på frågan.
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Budget och skuldrådgivningen har ställt om till digitala
möten vilket har fått bort köerna och bättre kontakt med
de sökande.
Äldreomsorgen har under förra året varit hårt belastad.
Numera ligger stadsdelen på en överbemanning inom
äldreomsorgen, det finns skyddsutrustning och det har
tagits fram rutiner för att ta emot besök. Det har även
jobbats mycket med kost inom äldreomsorgen och
stadsdelen har anställt en dietist.
Under nästa år kommer det fortsatt att satsas
kärnverksamheten samt på platssamverkan. Stadsdelen
kommer även att jobba mot att minimera felaktiga
utbetalningar, fusk inom välfärden och stärker kontrollen
på personlig assistans och boenden.
I VP framgår att bostadsvägledning för nyanlända
fortsätter och även digital teknik och nya innovativa
lösningar lyfts fram samt miljöfrågor och hållbarhet.
Rådet frågar om staden kommer att hjälpa invånarna att
hantera IT och digitala lösningar? Stadsdelen kommer att
starta ett digitaliseringsråd med representanter från alla
avdelningar för att se över behoven av stöd med ITlösningar.
Anna-Carin Wallin kommer att skicka ut en Power Point
till rådet efter mötet.
§5
Ärenden till stadsdelsnämnden 2021-01-27
• Verksamhetsberättelse för Norrmalms
stadsdelsnämnd 2020
• Verksamhetsplan för Norrmalms stadsdelsnämnd
2021
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Rådet har tagit del av ärendena.
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§6
Information från förvaltningen
Anna-Carin Wallin informerar om att det varit ett stort
fokus på VP och VB. Snart börjar arbetet med
treårsbudgeten.
Läget med Covid-19 i samhället är allvarligt, men i
stadsdelens verksamheter är läget för närvarande stabilt.
Vissa verksamheter har återigen öppnat men med
begränsningar av närvaro och krav på föranmälan.
Isbanan i Vasaparken har öppnat igen. Stadsdelen har satt
upp vepor om att undvika trängsel. Krisledningen har
regelbunden kontakt med SLK om läget på isbanan.
§7
Övriga frågor
Rådet diskuterade skyltningar på hus angående snö och is
då skyltningen kan utgöra ett hinder för synskadade. Då
frågan ligger utanför stadsdelsnämndens rådighet kommer
rådet att ta fram en skrivelse.
Rådet diskuterade Rambolls utredning av en reform av
stadens råd för funktionshinderfrågor. I utredningen
föreslås bland annat en sammanslagning av råd för att på
ett effektivare sätt fylla platserna. Rådet uttrycker både
positiva åsikter och möjliga farhågor. Utredningen sätts
upp som en stående informationspunkt på dagordningen.
Louise Lindström ställer en fråga hur budgeten kommer
att påverkas när hjälpmedel inte längre kommer att vara
kostnadsfria från regionen. Då detta berör LSS kommer
fråga att tas upp på nästa möte.
§8
Mötets avslutande
Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.
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Nästa möte äger rum onsdag den 10 mars 2021 kl. 15:0017:00 och har tema Socialpsykiatrin och LSS

