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Sammanfattning
Stadsledningskontoret föreslår i ett tjänsteutlåtande att riktlinjer
för idéburen stadsförbättring ska fastställas. Idéburen
stadsförbättring innebär att staden ska ta tillvara relevanta förslag
gällande stadsmiljön som inkommer till nämnder och styrelser i
dialog med stockholmarna.
Förvaltningen stödjer förslaget till riktlinjer som ger tydliga
utgångspunkter för nämndernas och bolagens förhållningssätt,
hantering och rutiner på området. Det är positivt att staden med
riktlinjerna avser att säkerställa att stockholmarnas idéer, i dialog
med berörda nämnder och styrelser, tas tillvara för att utveckla
staden och det offentliga rummet.
I övrigt framhåller förvaltningen att staden kan dra nytta av
internationellt utbyte på området.
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom administrativa
avdelningen
Ärendet har behandlats på förvaltningsgruppen 2013-12-10.
Bakgrund
Stadsledningskontoret föreslår i ett tjänsteutlåtande att riktlinjer
för idéburen stadsförbättring ska fastställas.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till servicenämnden m fl
för yttrande senast 2013-12-20
Sammanfattning av remissen
Kommunstyrelsen gavs i budget 2013 uppdraget att ta fram
riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring ”tactical urbanism”,
ska implementeras i stadens nämnder och styrelser.
Idéburen stadsförbättring innebär att staden ska ta tillvara
relevanta förslag gällande stadsmiljön som inkommer till
nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Kanaler för
att fånga upp förslag är exempelvis boendedialoger,
planprocesser och samråd samt direktkontakter med berörda
förvaltningar.
Staden ska ta stockholmarnas idéer till förbättring på allvar.
Därför är det viktigt att staden agerar enhetligt med en
problemlösande attityd och positiv inställning. Förvaltningarna
ska agera på ett vägledande sätt och det ska vara lätt för
stockholmarna att följa sina idéer samt att man ges snabb
återkoppling.
Som vägledande principer för prioritering av idéer och projekt
anges att förslagen ska komma som idé från stockholmarna eller i
dialog med stockholmarna. Projekten ska vara nydanande, syfta
till att utveckla förbisedda delar av den gemensamma stadsmiljön
och bidra till att öka tryggheten, till försköning eller till att göra
staden mer upplevelserik. Vidare ska projekten bidra till
uppfyllelse av stadens mål samt genomföras inom ansvarig
nämnds/ bolags ordinarie budget eller med stöd av extern
finansiering. Projekten ska vara tydligt avgränsade i tid och
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budget och ska beslutas, planeras, följas upp etc i enlighet med
respektive nämnds delegationsordning och rutiner.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen stödjer förslaget till riktlinjer för idéburen
stadsförbättring. Dessa riktlinjer utgör tydliga utgångspunkter för
nämndernas och bolagens förhållningssätt, hantering och rutiner
vad avser den idéburna stadsförbättringen.
Det är positivt att staden med riktlinjerna avser att säkerställa att
stockholmarnas idéer, i dialog med berörda nämnder och
styrelser, tas tillvara. På så sätt kan medborgarna bidra till att
förbisedda delar av den gemensamma stadsmiljön kan utvecklas,
exempelvis genom att oanvända gräsytor kan förskönas eller
användas för odling, att tillfälligt tomma lokaler kan användas
som gallerier, scener eller liknande. Enskilda initiativ kan
medverka till att staden och det offentliga rummet utvecklas
genom en mångfald av miljöer, kulturella och konstnärliga
uttryck samt tillskapande av sociala mötesplatser. Vidare kan
företagande och kommersiell verksamhet underlättas.
I stadsledningskontorets tjänsteutlåtande redovisas exempel på
projekt för idéburen stadsförbättring som redan har genomförts
inom staden samt flera internationella exempel. Det ska
framhållas att staden i dessa frågor kan dra nytta av det
internationella utbyte som flera förvaltningar har etablerat.
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