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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått
riktlinjer för idéburen stadsförbättring på remiss. I
kommunfullmäktiges budget för 2013 fick kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring ska
kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är
att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar förbisedda
delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för
utvecklingsprojekt i begränsad skala.
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Förvaltningen tycker att förslaget med idéburen stadsförbättring
är ett bra sätt att stärka möjligheterna för stockholmarna att med
sina idéer bidra till förbättringar i stadsmiljön. Förvaltningen
efterlyser dock att riktlinjerna tar upp hur stadsdelsnämnderna
ska hantera inkomna stadsförbättringsidéer i relation till de
medborgarförslag som stadsdelsnämnderna behandlar idag enligt
fastställda rutiner.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen inom
Södermalms stadsdelsförvaltning.

Remisshantering
Kommunstyrelsen har remitterat riktlinjer för idéburen
stadsförbättring till Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande
senast den 20 december 2013. Riktlinjerna har remitterats till
samtliga stadsdelsnämnder och facknämnder samt Stadshus AB.

Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget för 2013 ges kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring,
”tactical urbanism”, ska kunna implementeras i stadens nämnder
och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att
staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma
stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad
skala.
I budgeten anges att idéburen stadsförbättring kan innebära att
förslag kommer från nämnder och styrelser i dialog med
stockholmarna som därmed ges ökad möjlighet att påverka sin
närmiljö. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan
fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används
som gallerier eller scener eller att ogästvänliga betong- och
asfaltytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas
som offentliga platser.
Riktlinjer för idéburen stadsförbättring bifogas som Bilaga.

Föreslagna riktlinjer
Idéburen stadsförbättring innebär att staden ska ta till vara
relevanta förslag som inkommer till nämnder och styrelser i
dialog med stockholmarna. Stockholmarna ska ges möjlighet att
påverka sin närmiljö. Idéburen stadsförbättring är förslag som
förväntas öka nyttan för stadens medborgare och besökare.
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Det är enligt riktlinjerna viktigt att staden hanterar inkomna
förslag på ett enhetligt sätt och har en positiv inställning i
mottagandet. Stadens förvaltningar ska vägleda och lotsa
stockholmarna i stadens olika rutiner. Det ska vara lätt för
stockholmarna att följa sina idéer och snabbt få återkoppling.
Staden ska, så långt det är möjligt, sträva efter gemensamma
rutiner för hur idéer tas emot, bedöms, utförs och följs upp.
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Om förslagen berör flera förvaltningar, bolag och externa aktörer
fördelas kostnaderna på de involverade parterna.
Riktlinjerna ska vara ett stöd i arbetet med att säkerställa att
stockholmarnas idéer i dialog med berörda nämnder och bolag tas
tillvara. Riktlinjerna föreslås gälla alla stadens nämnder och
styrelser.
Kommunikation
Befintliga och nya kommunikationskanaler ska användas för att
uppmuntra stockholmarna att komma med förslag till idéburen
stadsförbättring. Några exempel är boendedialoger, planprocesser
och samråd samt genom direktkontakt med berörda förvaltningar.
Idéer som på detta sätt uppkommit i till exempel boendedialoger
eller planprocesser ska sedan brytas ut och formas till ett eget
projekt.
Vägledande principer för prioritering av idéer
Följande principer ska enligt stadsledningskontoret gälla vid
beslut om idéburen stadsförbättring. Projekten ska:
 Bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål.
 Genomföras inom ansvarig nämnds eller bolags ordinarie
budget eller med stöd av extern finansiering.
 Utveckla förbisedda delar av den gemensamma
stadsmiljön och fastigheter.
 Komma som idé från stockholmarna eller i dialog med
stockholmarna.
 Bidra till ökad trygghet, försköning eller göra staden mer
upplevelserik, eller skapa nya levande mötesplatser.
 Vara nydanande. Med nydanande menas ny verksamhet
eller nytänkande för att förbättra, aktivera eller
levandegöra offentliga platser eller lokaler. Projekten ska
kunna spridas till övriga delar av staden.
 Vara tydligt avgränsade i tid och budget.
 Beslut om projekt ska prioriteras utifrån genomförande av
andra projekt.
 Planeras, genomföras, följas upp och redovisas i enlighet
med ansvarig nämnds interna rutiner.
Beslut och finansiering
I riktlinjerna anges att beslut om genomförande av idéer om
idéburen stadsförbättring fattas i enlighet med fastställd delegationsordning för ansvarig nämnd eller bolag. Prioritering sker
inom befintlig budget. Extern finansiering och samfinansiering
uppmuntras.
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Dokumentation och uppföljning
Berörda nämnder och bolag ska i verksamhetsberättelsen
redovisa genomförda projekt under året.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tycker att förslaget med idéburen stadsförbättring
är ett bra sätt att stärka möjligheterna för stockholmarna att med
sina idéer bidra till förbättringar i stadsmiljön.
Idag är det möjligt för medborgarna att lämna in
medborgarförslag för beredning och beslut i stadsdelsnämnderna.
Idéburen stadsförbättring innebär en utökad möjlighet för
medborgarna att få sina förslag prövade eftersom samtliga bolag
och nämnder i staden föreslås omfattas av riktlinjerna.
Förvaltningen efterlyser att de föreslagna riktlinjerna tydligare
beskriver hur stadsdelsnämnderna ska hantera inkomna
stadsförbättringsidéer i relation till de medborgarförslag som
stadsdelsnämnderna behandlar idag enligt fastställda rutiner.
Inom Södermalms stadsdelsnämnd behandlas exempelvis alla
inkomna medborgarförslag genom att ett ärende tas upp i
nämnden. Undantagna är medborgarförslag som berör annan
nämnd i staden, vilka skickas direkt till berörd nämnd. I förslaget
till riktlinjer för idéburen stadsförbättring anges att beslut om
genomförande av förslag fattas i enlighet med fastställd
delegationsordning. För Södermalms stadsdelsnämnd skulle det
innebära att beslut om projekt upp till ett belopp av 1 mnkr fattas
av förvaltningschefen på delegation.
Södermalms stadsdelsnämnd arbetar också mycket med
brukarmedverkan, som ger medborgare möjlighet till inflytande
över sin närmiljö. För denna verksamhet finns etablerade rutiner.
I stadsdelsnämndens rutiner för medborgarförslag anges att
endast boende i stadsdelsområdet och lokala föreningar kan
lämna medborgarförslag som rör stadsdelsområdet. I föreslagna
riktlinjer för idéburen stadsförbättring berörs överhuvudtaget inte
frågan var förslagsställaren ska bo eller ha sin verksamhet i
relation till det geografiska område förslaget gäller.
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Mot bakgrund av ovanstående ser förvaltningen att det kan
uppstå oklarheter på vilket sätt olika förslag från medborgarna
ska behandlas om det inte i riktlinjerna tas hänsyn till att det finns
befintliga system för hantering av medborgarförslag. Det vore
olyckligt om det skulle uppstå två parallella rutiner som bägge
handlar om att hantera inkomna förslag från medborgare om
stadsmiljöfrågor.
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Vad beträffar kommunikation efterfrågar förvaltningen ett
förtydligande om hur och vem/vilka i staden som ska
kommunicera budskapet om möjligheterna för stockholmarna att
komma med förslag till idéburen stadsförbättring.

Bilaga
Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

________________
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