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§ 24
Övriga frågor
1.Ordförandeförslag om samarbetsprojekt om
trygghetsarbete
Ordförande Andréa Ström (M) lämnar ordförandeförslag enligt
följande:
Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att inleda ett
samarbetsprojekt tillsammans med föreningen Föräldravandring
Östermalm med syfte att starta vandringar i Hjorthagen och
Norra Djurgårdsstaden. Föreningen ska återkomma till
stadsdelsförvaltningen med en projektplan och kalkyl för
projektmedel. Projektmedlen tas från verksamhetsområde
Nämnd och förvaltningsadministration.
Beslut

Nämnden ställde sig bakom ordförandeförslaget.
Uttalande
Andréa Ström (M) m.fl. , Christina Schönberg Messick (L) m.fl.
Vivianne Gunnarsson (MP) m.fl., Caroline Blomberg (C) m.fl.
med instämmande av Stefan Svärd (KD) om han hade haft
rösträtt anför därutöver följande:
Östermalms stadsdelsområde ska vara tryggt och säkert att bo
och vistas i. Vi i den grönblå majoriteten arbetar för att göra
hela stadsdelsområdet attraktivt för boende, företagare och
besökare. Trygghetshöjande insatser genomförs löpande i
samverkan med medborgare, enskilda företagare,
företagarföreningar, genom lokala brottsförebyggande rådet,
polis och andra aktörer i civilsamhället.
Sedan många år tillbaka bedriver Föräldravandrarna Östermalm
ett framgångsrikt trygghetsarbete som innefattar många
engagerade föräldrar på centrala Östermalm. Närvaron har en
lugnande inverkan och uppskattas av ungdomar och andra
förbipasserande.
Till hösten öppnar en ny skola i Norra Djurgårdsstaden,
Bobergsskolan. I samband med detta vill vi från den grönblå
majoriteten pröva möjligheten att engagera fler föräldrar och
boende lokalt. Föräldravandrarna har både nätverk och
erfarenhet av att marknadsföra sin verksamhet och har möjlighet
att snabbt starta upp grupper som kan vandra varje vecka.
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Föräldravandrarna kommer även att kunna bidra i det
integrationsarbete som stadsdelen kommer att bedriva under
kommande år med anledning av boendet för nyanlända som öppnar
på Dianagården. För att lära känna området och öva svenska
kommer nyanlända personer att kunna gå med. Även närboende
utan barn är varmt välkomna att trygghetsvandra.
För att möjliggöra detta kommer Östermalms stadsdelsnämnd att
ingå ett projektsamarbete med föreningen Föräldravandring på
Östermalm. Stadsdelsnämnden anser att Föräldravandrarnas
verksamhet är positiv för stadsdelsområdets ungdomar och att de på
ett bra sätt kompletterar övrig verksamhet för ungdomar som
bedrivs i stadsdelen. Målet är att skapa en långsiktig verksamhet
som kan leva vidare över tid.
2.Deltagande i utbildning
Beslut
Nämnden beslutade att ordförande Andréa Ström ges möjlighet att
delta i utbildningen ”Sammanträdesteknik för ordförande och
presidier” som anordnas av företaget PwC den 24 september samt
att dagarvode utgår.
3.Skrivelse angående anordnande av WC vid Ekhagens
bollplan
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Marion Sundqvist m.fl. (V)
lämnar skrivelse angående anordnande av WC vid Ekhagens
bollplan.
Beslut
Nämnden tar emot skrivelsen och överlämnar den till förvaltningen
för beredning.
4.Fråga om plaskdamm i Motalaparken
Berit Nyberg (S) ställde en fråga till förvaltningen om varför inte
plaskdammen i Motalaparken är öppnad, och varför plaskdammen
öppnar senare än andra plaskdammar i stadsdelen varje år. Magnus
Björkman från parkmiljöavdelningen redogör för att förseningen i
år beror på ledningsdragningar för den intilliggande parkleken som
behöver bli klara först. Plaskdammen kommer att öppna inom kort.
Förvaltningen menar att plaskdammen i Motalaparken inte brukar
öppnas senare än andra plaskdammar i stadsdelen.
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5.Rapportering från förtroenderåd
Annika Elmlund (M) och Christina Schönberg Messick (L)
rapporterade från deltagande i förtroenderåd på Linnégården.
Marion Sundqvist (V) rapporterade från deltagande i förtroenderåd
på Rio vård- och omsorgsboende.

