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§ 32
Information från stadsdelsdirektören
Stadsdelsdirektör Christina Klang informerade
stadsdelsnämnden om följande.
SLK:s avstämning av förvaltningens mål och budget 2018
Stadsledningskontoret (SLK) har lämnat sin avstämning med
kommentarer och uppmaningar till nämnden och några av
kommentarerna är:
* jämställdhetsanalyserna behöver utvecklas inom olika
områden
* behov av att öka antalet platser för så kallade Stockholmsjobb
* ta fram eget nämndmål för 3.4 ”I Stockholm är det enkelt att
utbilda sig genom hela livet”
* några av indikatorerna, målvärdena och nyckeltalen har också
justerats vilket förvaltningen återkommer om i tertialrapport 1
* nämnden har blivit beviljade de medel som nämnden ansökt
om kopplade till verksamhetsplanen för 2018 – förutom för
giftfri förskola där nämnden inte har fått hela summan.
Feriejobb
Ansökningstiden för sommarferiejobb avslutades den 9 mars.
Även rekryteringen av platser avslutades formellt den 9 mars,
men det ges möjlighet att komplettera. Feriejobben är en större
utmaning i år, exempelvis Dianagårdens vård och
omsorgsboende. Målet i budgeten är 246 platser under året, både
sommar-och höstlov. I dagsläget finns närmare 220 platser
anmälda för sommarlovet. Kompletterande platser kommer att
finnas vid Kampementets vård-och omsorgsboende efter den 1
april 2018.
Ny tillfällig garantiförskola i Dianagården
Förskolan Lady Di öppnar i veckan. I dagsläget finns plats för
20 barn med garantiplats. Om behov finns kommer förskolan
finnas kvar till juni 2019.
Ingen samlokalisering av Startpunkten Hjorthagen och
Hjorthagens fritidsgård
Det blir inget av den planerade samlokaliseringen då det varit
praktiskt svårt att förena de båda verksamheterna.
Ungdomsgården har nu fler besökare. Startpunkten kommer
tillsvidare att vara kvar i Dianagården och under tiden letar
förvaltningen efter ny lokal.
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Ny broschyr Östermalms parker 2018
Parkmiljöavdelningen har tagit fram en ny broschyr som
presenterar det som händer i parkerna under året. I broschyrens
mitt finns en karta över alla parker inom Östermalms
stadsdelsnämndsområde.
Politikerträff den 26 mars 2018
Som nämnden redan fått information om äger den första träffen
som nämnden inbjudit till den 26 mars på biblioteket.
Annonseras i tidningen Mitt i, nästa vecka, affischer på
biblioteket och inbjudan även via Facebook och Twitter.
Stockholmarna får samlad information om hur staden växer
Stockholm växer mer än någonsin och inom ett par år har
Stockholm en miljon invånare. En samlad
kommunikationsinsats sker med start den 5 mars med en
nylansering av webbplatsen Stockholm växer. En nyutvecklad
dynamisk karta är kopplad till alla de cirka 500 projekten. Norra
Djurgårdsstaden är ett av områdena som presenteras med
hållbarhetsprofil. En ny fast utställning kommer att finnas i
Stockholmsrummet, Kulturhuset. Alla hushåll i Stockholms stad
fick nu i helgen, den 10 mars, ett kort från staden med en
hälsning med alla möjligheter att få mer information.
Stockholms stad uppmärksammar tillsammans med
regeringen årsdagen av terrorattacken den 7 april 2018
För att påminna om vikten att vi fortsatt ska ha ett öppet
samhälle och för att hedra offer och anhöriga, anordnas på
årsdagen en minneskonsert i Kungsträdgården. Minnesstunder
öppna för allmänheten arrangeras ibland annat Adolf Fredriks
kyrka, Sankt Jacobs kyrka vid Kungsträdgården samt i andra
kyrkor.
Inbjudningar till utbildningar
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) webbinarium den 15
mars kl. 10-11:15 gällande ”Tydliga mål kan ge bättre
strokevård”. En webb baserad utbildning som ges vid ditt
skrivbord eller annan plats som du väljer själv med en dator.
Föreningen Pappabarn håller en kongress den 16 mars 2018 kl.
09:00 – 16:15. Presidiet har bestämt att 1+1 från nämnden får
delta. Kostnad 595 kronor.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) inbjuder till en
internationell konferens ”Förbättra demokratin genom dialog
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och deltagande”, med inriktning på medborgarbudget och andra
former av deltagande för att utveckla ett demokratiskt och
socialt hållbart samhälle. Konferensen äger rum den 17-18 maj,
heldagar. Konferensen genomförs på engelska. Kostnad 2 400
kronor.
Nämnden den 19 april 2018
Då behandlar nämnden den så kallade ”Flerårsplanen”, det vill
säga underlag till budget 2019 med beräkning för åren 2020 och
2021.

