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§4
Tertialrapport 1 - 2021
ÖST 2021/335

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1, inklusive
bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader
och intäkter om 2,8 mnkr.
3. Nämnden beslutar om att omdisponera 1,7 mnkr från
programområde äldreomsorg till programområde stadsmiljö.
3. Nämnden beslutar att överenskommelsen gällande samordnad
handläggning av ensamkommande barn och ungdomar med
Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnd samt
överenskommelsen om samordnad handläggning av familjevård
med Norrmalms stadsdelsnämnd sägs upp den 30 september 2021.
4. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
Tertialrapporter med helårsprognoser är en del av den löpande
uppföljningen. Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen en samlad
bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till
beslutade mål. I tertialrapporten redogör nämnden för uppnådda
resultat. Avvikelser för verksamhet och ekonomi analyseras utifrån
verksamhetsplanen och förväntade resultat.

Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl (V)
lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Under pandemin har stadsdelsnämndens verksamheter påverkats
mycket och många medarbetare har fått ställa om sin verksamhet
flera gånger om. Att möta helt nya utmaningar varje vecka kostar på
och medarbetarna har fått arbeta hårt under lång tid nu. De förtjänar
de bästa förutsättningar för detta arbete, bättre än vad de nu har med
den blågröna majoritetens budget. Östermalms stadsdelsnämnd har
ett prognosticerat överskott om cirka 20 miljoner kronor, vilket kan
användas för att stärka våra verksamheter under denna svåra tid.
Överskottet beror bland annat på de satsningar på statsbidrag som

Östermalms Stadsdelsnämnd

Protokoll nr 5/2021
2021-05-27

tillförts för att stötta landets kommuner under denna svåra
tid. Framöver behöver vi satsa större resurser för att förbättra
arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Det krävs även långsiktiga
kompetensutvecklingsmedel med fokus på fortbildningsbehovet i
förskola, socialtjänst, LSS och äldreomsorg.
Förskolan
Det finns mycket bra att skriva om förskolorna på Östermalm.
Personalen har utfört ett viktigt arbete med att främja barnens tidiga
utbildning trots försvårare förutsättningar. Även här har man fått
förändra arbetssätt i stor utsträckning. Det finns emellertid tydliga
problem i förskolan. Tertialen visar att målen för flera områden
inom förskolan endast är delvis uppfyllda. Det a¨r osa¨kert om vissa
a°rsma°l kommer att uppna°s. Fortfarande är antalet barn per
årsarbetare högre än KF:s mål. Detta beror delvis på att majoriteten
satsar för lite på förskolan. Den bemanningsenhet som vi har
föreslagit hade underlättat med bemanningen på Östermalm, nu när
vi ser ett ansträngt läge i verksamheten (enligt lägesbilden för
Stockholms stad 18 maj). Det vore klokt att använda en del av det
överskott som finns för att förbättra kompetensutvecklingen inom
förskolan.
Äldreomsorg
Vi vill återigen lyfta fram det viktiga arbete som utförs av
människor som arbetar inom äldreomsorgen. Vi menar att det är
högt prioriterat att ge äldre på Östermalm en god välfärd i allmänhet
och begränsa smittspridningen under Coronapandemin i
synnerhet. Samtidigt brister nöjdheten i vår stadsdel. Andelen nöjda
omsorgstagare i vård och omsorgsboenden är lägre än KF:s mål.
Det är viktigt att detta följs upp och att nämnden får återkoppling av
uppföljningen. Vidare anser vi att kontinuiteten inom hemtjänsten
behöver förbättras.
Socialtjänsten
Socialtjänsten omfattar många områden och det finns en del
områden som är värda att uppmärksamma särskilt- Under
nämndmålet 1.4 finns två nya indikatorer som tyder på att årsmålet
inte kommer att uppnås. Det gäller andel utredningar av barn och
unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling samt andel
utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas. Viktigt
att nämnden får återkoppling hur arbetet sker i dessa frågor.
Ekonomiskt bistånd
Som förvaltningen antyder ökar antalet hushåll som söker
ekonomisk bistånd på grund av arbetslöshet. Detta måste den
borgerliga majoriteten ta på största allvar och arbeta för att
människor kommer i arbete.
Feriejobb
Målet om 150 feriejobbsplatser kommer inte att nås. Den borgerliga
majoriteten misslyckas återigen med att stärka ungdomars
möjligheter till en god koppling till arbetsmarknaden i vuxen ålder.
Detta trots att arbetslösheten är en av de stora utmaningarna.
Med en annan politik hade staden kunnat utöka antalet feriejobb,
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förstärka jobbtorgen och intensifiera arbetet med unga som varken
arbetar eller studerar.
Näringslivsutveckling
Även om stadsdelsna¨mnden samverkar med polisen, lokala
fastighetsa¨gare, na¨ringsidkare och civilsamha¨llet samt andra
na¨mnder och bolag inom staden i trygghetsarbetet menar vi att
majoriteten bör anamma ett lagt förslag om att inrätta ett digitalt
näringslivsråd. Representanter från företagen kan bidra med insikter
och inspel till hur Östermalm kan bli en bättre stadsdel.
Ekologiska livsmedel och måltider
Årsmålet nås inte varför man behöver arbeta vidare på att nå målet.
Pandemin borde inte vara en orsak till att det uteblivna årsmålet.
Stadsdelen bör ytterligare stödja förskolorna vad gäller kunskap om
ekologiska måltider.
Park och miljö
Östermalm har många fina parker och grönområden. Det är bra att
förvaltningen arbetar hårt med att skapa goda möjligheter för
människor att vistas där. Det finns emellertid en del områden i norra
stadsdelen som behöver åtgärdas för att bli tryggare, säkrare och
trevligare. En bättre samordning och ansvarsfördelning mellan
Statens Fastighetsverk, Djurgårdsförvaltningen och staden skulle
också vara önskvärd.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2021/335-1 Tertialrapport 1 Östermalms
stadsdelsnämnd
 ÖST 2021/335-2 Bilaga 1 Ekonomibilaga SDN10
 ÖST 2021/335-3 Bilaga 2 Uppföljning
klimatinvesteringsprojekt
 ÖST 2021/335-4 Bilaga 3 Östermalms stadsdelsnämnds
handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2021
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