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Målet med idéburen stadsförbättring är att använda stadsrummet
mer, genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår
gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i
begränsad skala. Förvaltningen instämmer i att det är angeläget
att staden tar tillvara relevanta idéer och förslag till
stadsförbättring från stockholmarna.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande överlämnat
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande om riktlinjer för idéburen
stadsutveckling. Remisstiden går ut 20 december 2013.
Ärendet har även remitterats till samtliga stadsdelsnämnder,
samtliga facknämnder och Stadshus AB.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom administrativa
avdelningen.

Ärendet
Staden bedriver genom sina nämnder och bolag många olika
verksamheter. Dessa verksamheter tar emot idéer och förslag från
stockholmarna om hur man kan förbättra sin närmiljö. Målet med
idéburen stadsförbättring är att använda stadsrummet mer, genom
att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma
stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad
skala. Riktlinjerna har utformats utifrån detta förhållningssätt.
Stadens riktlinjer för idéburen stadsförbättring är framtagna på
uppdrag av kommunfullmäktige. Riktlinjerna ska vara ett stöd i
arbetet med att säkerställa att stockholmarnas idéer i dialog med
berörda nämnder och bolag tas tillvara.
Riktlinjerna gäller alla stadens nämnder och styrelser.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i att det är angeläget att staden tar
tillvara relevanta idéer och förslag till stadsförbättring från
stockholmarna. Det är viktigt att stadens invånare känner
delaktighet i stadens utveckling och att det kan göra skillnad om
man framför idéer som enligt förslaget till riktlinjer kan öka
tryggheten, försköna staden eller göra den mer upplevelserik.
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Det finns begränsade förutsättningar att påverka stadsmiljön
inom socialnämndens ansvarsområde. Inom socialnämndens
verksamheter tar man idag framför allt vara på de synpunkter
som framkommer från brukare/klienter som kan förbättra
innehållet i verksamheten. Förslaget till riktlinjer för idéburen
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stadsförbättring ger dock förutsättningar för att ytterligare vidga
perspektivet och ta tillvara idéer som handlar om miljö och
fastigheter.
Ett perspektiv som är viktigt att ha med i all stadsutveckling är
tillgänglighet. Staden har ambitiösa mål för att skapa delaktighet
för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen föreslår att
en punkt om vikten av att tillgänglighetsperspektivet beaktas ska
finnas med i de vägledande principer för prioritering av ideér som
föreslås gälla i Riktlinjer för idéburen stadsutveckling.
Förslaget att beslut om genomförande av idéer om idéburen
stadsförbättring ska fattas i enlighet med fastställd
delegationsordning är bra. Det ger möjlighet att snabbt ta
ställning till ett förslag och bedöma om det är möjligt att
genomföra. Den enskilde förslagsställaren kan då också få snabb
respons på sin idé.

_______________________

Bilagor
1. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande om riktlinjer för
idéburen stadsutveckling
2. Riktlinjer för idéburen stadsutveckling
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