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§ 1 Dagens gäster
Therese Rosen, avdelningschef och Mattias Kelepeisz, parkingenjör
från parkmiljöavdelningen besöker rådet. Parkmiljöavdelningen är
gemensam för de tre stadsdelarna Norrmalm, Östermalm och
Kungsholmen.
Therese informerar om att avdelningen i huvudsak har tre ben:

• parkdrift och underhåll
• upphandlade driftentreprenörer och parkinvesteringar
• samhällsplanering

Avdelningens arbete innebär mycket samplanering och gränssnitt
med och gentemot andra aktörer, bland annat trafikkontoret, idrotts
förvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Till exempel sköter tra
fikkontoret all belysning även i parkerna, medan gatumark i alleerna
städas av parkmiljöavdelningen även om det är gatumark.

Östermalm är en grön stadsdel med många parkägare, till exempel
Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Akademiska hus och Statens fas
tighetsverk.

Renhållning och snöröjning i parkerna sköts av upphandlade entre
prenörer och följs upp löpande av parkmiljöavdelningen. Pappers
korgar töms enligt schema och skräp plockas kontinuerligt.

Therese och Mattias informerar om stadens app "Tyck till" där man
kan anmäla fel och synpunkter. Den är gemensam för flera olika
förvaltningar så den som anmäler behöver inte veta vilken aktör
som "äger frågan".
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Planerade investeringar i parkmiljöerna är bland annat:
• Upprustning av Ruddammsparken med tillhörande lekpark
• Humlegården- flera projekt är på gång, bland rustas parkle-

ken, det lilla lusthuset rustas, stenbeläggning förnyas.
• Nobelparken- naturlek planeras
• Tessinparkens parklek- ska rustas med någon form av tema.
• Hjorthagens innergårdar- fräschas upp

Tillgänglighet i parkmiljöerna styrs av föreskrifter. Det ska vara till
gängligt, inbjudande och öppet för alla. Det ska vara lätt att ta sig
fram och det ska vara tydligt och väl markerat, till exempel i trap
por. Det är också viktigt med möblernas utformning. Rådet framför
att det inte ska vara soffor utan armstöd.
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Rådet framför följande frågor och synpunkter:
• Är råttorna och kaninerna parkmiljöavdelningens ansvar?

Nej, det hör till skadedjursavdelningens ansvarsområde.

• Vem ansvarar för toaletterna i parkerna?
Trafikkontoret ansvarar för i princip alla toaletter.

• Det har blivit mycket mer organiserade aktiviteter, även av-
giftsbelagda, i parkerna under pandemin. Är det tillåtet?

Evenemang ska ha tillstånd från trafikkontoret. Som evenemang rä
knas om det finns ljudanläggning, olika bord med mera. Tips är att
anmäla/ställa fråga i Tyck till- appen om det är en aktivitet som
stör.

Parkmiljöavdelningen har dialog med vissa aktörer, till exempel om
det sker regelbunden organiserad aktivitet på yta avsedd för spon
tanidrott.

• Gruset på gångarna kan ibland vara svårt att gå på med rol-
lator eller rullstol.

Problemet med för mjuka gångar kan uppstå om det krossade
materialet separerar sig. Det ska ses över med nya arbetssätt som
förhoppningsvis kan förhindra detta.

• Det behövs generellt fler soffor och bänkar i parkerna.
Therese och Mattias tar med sig synpunkten.

• Angående belysningen i parkerna så finns det mörka delar i
Tessinparken som skulle behöva åtgärdas. Dels ett hörn i
övre delen av parken (mot Askrikegatan) och dels i mitten
av parken där belysningen är på skulpturen och på träden
men inte på marken.

Therese och Mattias tar med frågan till möte med trafikkontoret.
Det är också bra om rådet anmäler detta i Tyck till- appen.

• Information om Tyck till appen borde ingå i dokumentet
Äldreomsorgens A till Ö.

Cecilia skickar informationen till förebyggandeenheten som ansva
rar för att uppdatera dokumentet.

Det finns en broschyr om Östermalms parker, den delas ut på sam
manträdet idag och Therese ska mejla PDF version till Cecilia för
vidarebefordran till rådet.
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Rådet tackar Therese och Mattias för deras medverkan och för att
stadsdelens parker är så fina.

Therese och Mattias presentation biläggs protokollet, bilaga 1.

§ 2 Val av protokolljusterare
Rådet beslutar att Yvonne Wendt och Viveca Höög Peterson juste
rar protokollet.

§ 3 Tid för protokolljustering
Protokollet justeras onsdag 6 oktober kl. 11 :30 på stadsdelsförvalt
ningen. Protokollet e-postas till medlemmarna inför justering.

§ 4 Föregående protokoll
Rådet har tagit del av protokollet från den 30 augusti. Rådet önskar
återkoppling kring namnfrågan för den sociala dagverksamheten.
Marianne informerar om att verksamheten antagit namnet Husargår
den och vill framföra sitt tack till rådet för förslaget. Protokollet
läggs till handlingarna.

§ 5 Ärenden till stadsdelsnämnden
• ÖST 2021/661 Skrivelse om användning av budgetöverskot-

tet
Rådet har tagit del av handlingen och framför följande synpunkter:
Pensionärsrådet föreslår att stadsdelsförvaltningen ska kraftsamla
för att genomlysa hur de äldre i stadsdelen har det. Förslagsvis kan
en anställning göras för att personligen ta kontakt med enskilda och
genomföra informationsmöte. Särskilt intressant skulle det vara med
en undersökning riktad till äldre över 90 år, eventuellt i samarbete
med innerstadsstadsdelarna.

Det skulle också vara bra om det kunde köpas in datorer, surfplattor
med mera och ta in personal som kan hålla grundkurser för seniorer
i digitala verktyg. Det finns ett stort intresse och det är för lång vän
tetid till den digitala fixartjänsten.

Rådet ställer fråga om bakgrunden till överskottet och Marianne be
skriver att det har sitt ursprung i att antalet köpta platser på vård
och omsorgsboenden varit lägre än beräknat under pandemin.

Rådet ställer fråga om vilken planering som görs framöver och Ma
rianne informerar om att det planeras olika aktiviteter inom området
digitalisering. Bland annat utvecklingsarbetet tillsammans med Ens
kede-Årsta-Vantör SDF och uppstarten av Digicenter. Inom kort
kommer lokalen att bli ledig men en ytskiktsrenovering måste göras
innan den kan tas i bruk. Därefter kommer det att kunna anordnas
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kurser med mera i lokalen. Det finns även planering för att komplet
tera den digitala fixartjänsten med ytterligare resurser för att möta
efterfrågan.

Övriga satsningar är bland annat anställning av SFI lärare och att en
fysioterapeut anställts för att arbeta med ergonomi och förflytt
ningsteknik för medarbetare. Under våren planeras det också för att
öppnas ytterligare ett aktivitetscenter i anslutning till Dianagårdens
seniorboende. I samband med det kommer också möjligheten att
hålla öppet på helger att ses över.

• ÖST 2021/671 Tertialrapport 2 2021 för Östermalms stads-
delsnämnd

Rådet har tagit del av ärendet och framför synpunkt att det faktum
att Östermalms föreningsråd sannolikt kommer att upplösas från
och med årsskiftet riskerar att motverka förvaltningens ambition att
motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. För det arbetet är det
mycket viktigt att det finns lokaler för föreningar.

Cecilia informerar om att det pågår en utredning angående lokaler
för föreningar på förvaltningen. Cecilia ska kontakta utredare för att
få återkoppling kring tidplanen för det ärendet.

Rådet utser Anders, Sten och Ulla att formulera en skrivelse angå
ende föreningslokalerna i Fältöversten. Om rådet önskar är Cecilia
behjälplig med expediering av skrivelsen.

§ 6 Övriga utskick
• Micasas svar på skrivelse med gestaltningsbilaga.

Rådet har tagit del av handlingen.

• Protokoll från KPRs sammanträde 21 september 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

• Protokoll från rådet för funktionhindersfrågors sammanträde
2 september 2021
Rådet har tagit del av handlingen.

• Minnesanteckningar från arbetsgruppen för att motverka
ofrivillig ensamhet 25 augusti.
Rådet har tagit del av handlingen.

• Minnesanteckningar från projektgruppsmöte 23 augusti.
Rådet har tagit del av handlingen.
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§ 7 Rapport från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)
Ingen rapport på dagens sammanträde.

§ 8 Rapport från rådets medlemmar
Inga förtroenderåd har genomförts sedan senaste sammanträdet.

§ 9 Rådets synpunkter på inkomna remisser
Inga inkomna remisser.

§ 10 Rapport från förvaltningen
Förvaltningen informerar om att det inkommit ett antal klagomål
angående Kampementets vård- och omsorgsboende vilket föranlett
oannonserade besök, komplettering av handlingsplaner och ett fler
tal möten med inblandade samt även anmodan om rättelse. Förvalt
ningen arbetar tillsammans med stadsledningskontoret. Rådet kom
mer att hållas informerat i frågan.

Rådet framför synpunkt att det kan vara svårt att veta vilken roll de
har vid förtroenderådsmöten. Frågan ska tas upp vid nästa samman
träde.

§ 11 Övriga frågor
Rådet ställer fråga angående platser på dagverksamheten med in
riktning demens, är det kö eller finns lediga platser? Förvaltningen
ska undersöka detta och återkoppla vid nästa sammanträde.

§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde är måndagen 1 november kl. 13:30 -15:00. Mö
tesform meddelas senare, men troligen på stadsdelsförvaltningen,
lokal Humlegården.

Sekreterare: Cecilia Werge (cectlia.werge@stockholm.se)

Bilagor:

1. Parkmiljöavdelningens presentation
2. Kompletterande information från förvaltningen.
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