Södermalms
stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Handläggare
Agneta Pernu Olofsson
Telefon: 08-508 13 034

Tjänsteutlåtande
Dnr 868-2013-1.2.1.
Sida 1 (3)
2013-11-18

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2013-12-12

Om den begränsade rörelsefriheten och
om syftet med upprustningen av
Hornsgatans trottoarer. Svar på skrivelse
av Gunnar Ågren (V)
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till trafik- och
renhållningsnämnden för vidare handläggning och besvarande.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ted Emanuelsson
administrativa avdelningen

Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen
2013-06-18 i uppdrag att besvara en skrivelse av Gunnar Ågren
(V) om rörelsefriheten på Hornsgatans trottoarer. Skrivelsen
handlar om den breddning av Hornsgatans trottoarer som gjordes
2012, i syfte att öka säkerheten och ge gående mer plats. I
skrivelsen anges att den ökade rörelsefriheten på trottoarerna
ganska snart minskade igen på grund av att uteserveringarna på
många platser expanderar och i ökad grad tar av trottoarens
gemensamma offentliga utrymme. I skrivelsen föreslås därför att
man sätter en tydlig gräns för bredden på trottoarserveringarna.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen
Medborgarplatsen 25
Box 4270. 102 66 Stockholm
Växel 08-508 12 000
Fax 08-508 12 066
soder@stockholm.se
stockholm.se

Förvaltningen instämmer i skrivelsens synpunkter om att
upprätthålla god framkomlighet på Hornsgatans trottoarer.
Förvaltningen föreslår att skrivelsen överlämnas av
stadsdelsnämnden till trafik- och renhållningsnämnden för vidare
handläggning och besvarande.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen inom
Södermalms stadsdelsförvaltning.

Skrivelsen
Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 201306-18 i uppdrag att bereda en skrivelse av Gunnar Ågren (V) om
den begränsade rörelsefriheten och om syftet med upprustningen
av Hornsgatans trottoarer.
Skrivelsen handlar om den breddning av Hornsgatans trottoarer
som genomfördes under 2012. I skrivelsen citeras Stockholms
stads infoblad från maj 2012 angående breddningen:
”Trottoarerna breddas för att öka säkerheten och ge gående mer
plats”. Den ökade rörelsefriheten på trottoarerna som erhölls
varade dock en mycket kort tid menar skrivelsens författare.
Orsaken anges vara att små cafébord tenderar att ersättas av
dubbla eller flerradiga bord på flera platser. Uteserveringarna
”äter upp” trottoarens gemensamma offentliga utrymme enligt
skrivelsen, vilket medför att gångtrafikanter tvingas fortsätta att
trängas och försöka ta sig fram mellan uteserveringar på ena
sidan och cykelparkeringar på andra sidan.
I skrivelsen framhålls att en så dyr upprustning finansierad av
staden inte bör vara till nytta enbart för en mindre grupp
restaurangägare utan för alla, särskilt för personer med någon
form av funktionshinder. I skrivelsen föreslås därför
- att man sätter en tydlig gräns för bredden på trottoarserveringarna.
- att Södermalms stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen att
arbeta för att Södermalms gemensamma och icke kommersiella
ytor, i synnerhet Hornsgatans trottoar, respekteras och bevaras
som offentliga och tillgängliga för alla och inte bara för dem
som kan betala för sin plats.
Skrivelsen bifogas som Bilaga.

Förvaltningens synpunkter och förslag
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Förvaltningen instämmer i de synpunkter som förs fram i
skrivelsen om att en god framkomlighet ska upprätthållas för alla
gångtrafikanter på Hornsgatans trottoarer, i enlighet med den
målsättning som finns för gatans omdaning. Ansvaret för
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gaturummet och upplåtelser på gatumark, för bland annat
uteserveringar, ligger dock idag hos trafik- och
renhållningsnämnden. Förvaltningen föreslår därför att skrivelsen
överlämnas av stadsdelsnämnden till trafik- och
renhållningsnämnden för vidare handläggning och besvarande.

Bilaga
”Om den begränsade rörelsefriheten och om syftet med
upprustningen av Hornsgatans trottoarer”. Skrivelse av Gunnar
Ågren (V).
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