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Status pågående trygghetsarbete
I det förebyggande arbetet kring barn och unga, som sker i
samarbetet med Norrmalms stadsdelsförvaltning, polisen och
utbildningsförvaltningen, är mötesstrukturen klar och arbete kring
innehållet under hösten pågår. Hittills finns ett gemensamt tema,
våldsbejakande extremism, för att öka personalens kompetens.
Förvaltningen förstärker med två fältassistenter under perioden
juni–augusti för att ha en god bemanning under hela sommaren.
Fältassistenterna i innerstaden samarbetar med varandra och
fältassistenterna på Östermalm samarbetar med föräldravandrarna
för att ha en heltäckande organisation som möter ungdomarnas
behov på bästa sätt.
Platssamverkan kring Östermalmstorg/Stureplan fortsätter med att
identifierade områden där det finns behov av samverkan.
Förberedelser pågår inför beslut om förlängda öppettider på krogen.
Utifrån den tillfälliga platssamverkan kring Strandvägen arbetar
trafikkontoret nu med farthinder i form av målade streck och
reglering av trafikljusen till röd våg under kvällar och nätter.
Arbetet kring den tillfälliga hundrastgården fortsätter. Andréa Hedin
kommer att bjuda in alla boende längs Strandvägen till ett digitalt
dialogmöte den 17 juni.
När det gäller arbetet med särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
har både funktionshinder- och pensionärsråden involverats i arbetet.
Till hösten, eller när pandemin tillåter, kommer förvaltningen att
genomföra fokusgrupper med representanter ur båda grupperna med
intervjuer och diskussioner kring trygghet/otrygghet för att komma
närmre svaret varför de är otrygga och vad det beror på.
Samarbete med Omsorgsförmedling
Älderomsorgsavdelningen är en av de första i landet med att testa
Omsorgsförmedlingen, en ny modell för att locka unga till
äldreomsorgen. Omsorgsförmedlingen är ett traineeprogram för
unga i äldreomsorgen. I ett gemensamt pilotprojekt förmedlar
Omsorgsförmedlingen tre sommarvikarier till hemtjänsten och två
till förebyggandeenhetens dagverksamhet. Deltagare får ta del av en
digital akademi som förbereder och stöttar i uppdraget och under
traineeperioden får de löpande personlig handledning.
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Sommaraktiviteter för barn och unga
I sommar är utmaningarna de samma som förra året, att erbjuda
barn och unga meningsfulla aktiviteter på ett coronaanpassat sätt.
Utöver den ordinarie verksamheten bjuder både fältassistenterna
och Humlanhuset in till särskilda aktiviteter under hela sommaren
som kajakpaddling, cykling, frisbeegolf, klättring och gemensamma
besök på Gröna Lund. I samarbete med sina kollegor på
Kungsholmen, Norrmalm och i Bromma anordnar de aktiviteter för
ungdomar som identifierar sig som hbtqi+ på Humlanhuset.
Fältassistenterna och Humlanhuset med ungdomsparken är igång
hela sommaren. Alla aktiviteter kommer att finnas på stadens
gemensamma sommarsajt upplev.stockholm. Lansering planeras till
vecka 22.
Hjorthagens ungdomsgård anordnar inga särskilda aktiviteter. De
har ordinarie öppettider utom i juli då verksamheten är stängd.
Parklekarna är öppna som vanligt hela sommaren. Parkleken i
Hjortgläntan är nu öppen med utomhusaktiviteter. Parklekarna
marknadsför inga särskilda aktiviteter beroende på risk för trängsel.
Nybrogatan – åter sommargågata
Staden fortsätter sin satsning på sommargågator och pop up-parker.
Även i år är Nybrogatan, mellan Linnégatan och Karlavägen, bilfri
sommargågata med planteringar, sittmöbler och uteserveringar.
Informationsmöte om sprängningar i Hjorthagsberget
9 juni
Till hösten kommer en tunnel att sprängas i Hjorthagsberget, från
tunnelmynningen vid Ropstens tunnelbanestation och in mot delar
av Dianavägen och Rådjursstigen. Bergarbetena kommer att bullra,
både vid borrning i berget och sprängning.
Sprängningsarbetena påbörjas tidigast i oktober 2021, och beräknas
pågå i 3–4 månader. Därefter färdigställs tunneln. De arbetena
bullrar inte i samma utsträckning som sprängningarna och beräknas
vara klara under våren 2023.
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För att informera alla boende i området har exploateringskontoret
via post skickat ut information och bjudit in till ett digitalt
informationsmöte den 9 juni kl. 19.00.
Anmäl dig genom att e-posta till:
norradjurgardsstaden@stockholm.se
Läs om de planerade sprängningarna
Ny avdelningschef för HR-avdelningen
Havva Ilhan har anställts som chef för HR-avdelningen. Havva
arbetar idag som biträdande personalchef i Upplands-Bro kommun.
Före dess var hon personalspecialist på samma ställe. Havva Ilhan
tillträder sin anställning den 16 augusti.

