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Motion om förbättringar av stadens
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- remiss från kommunstyrelsen, motion 2012:42

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Lars Arvidsson
Stadsdelsdirektör

Margareta Hamrén
Avdelningschef

Sammanfattning
Remissen består av en motion från Maria Hannäs (V) som föreslår att staden gör
en översyn av stadens föreningstavlor och utarbetar en policy när det gäller antalet, standarden, placeringen och underhållet.
I Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns 28 anslagstavlor för föreningsmeddelanden. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att en policy utarbetas för stadens föreningstavlor.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen. Ärendet har behandlats i
rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet och förvaltningsgruppen den 15
november 2012.
Remissen
Remissen består av en motion från Maria Hannäs (V) som lyfter fram fördelarna
med de traditionella anslagstavlorna för föreningsmeddelanden. Hon beskriver
dem som en form av massmedia med en frihet som andra media saknar. I takt med
att staden förändras behöver dock placeringar, antal och storlekar ses över. Hon
ger även exempel på hur utformningen kan förbättras och anser att den bör standardiseras. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en översyn av
stadens föreningstavlor och utarbetande av en policy när det gäller antalet, standarden, placeringen och underhållet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns 28 anslagstavlor för föreningsmeddelanden. En lista och karta över alla föreningstavlors placering finns på stadens webbplats. De är vanligtvis placerade på parkmark och stadsdelsnämnden ansvarar för
underhållet. Med några års mellanrum har förvaltningen låtit entreprenören göra
en översyn av anslagstavlorna för att byta ut ytskiktet där det behövs.
I trafikkontorets möbelprogram från 2010 finns exempel på olika typer av affischeringstavlor, men ingen närmare beskrivning av hur de bör utformas. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att en policy utarbetas för stadens föreningstavlor.

Bilaga
Remissen om motion (2012:42) om förbättringar av stadens föreningstavlor.

