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§1
Val av justerare och dag för justering
Ordförande Christoffer Järkeborn (M) och vice ordförande
Anders Göransson (S) utsågs att justera dagens protokoll.
Justering sker den 11 februari 2014.
Den utsända dagordningen godkändes.
Anmäldes protokoll från slutna delen av sammanträdet den
12 december 2013 och 2 januari 2014.
§2
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
föräldrabalken (FB)
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§3
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
föräldrabalken (FB)
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§4
Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§5
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§6
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad
vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
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§7
Förfrågningsunderlag avseende upphandling av
sommargårdsverksamhet (kollo)
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§8
Upphandling av projektledning för Söderandan
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§9
Upphandling av skåp för läkemedelsförvaring i vård
och omsorgsboenden
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§ 10
Upphandling av sjukskötersketjänster till Hornstulls
servicehus och Nytorgsgårdens vård- och
omsorgsboende
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§ 11
Tillsynsärende
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§ 12
Tillsynsärende
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§ 13
Anmälan enligt lex Sarah i enskilt bedriven
verksamhet enligt LSS
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
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§ 14
Information om beslut i lex Sarah-ärenden i egen regi
inom sociala avdelningen
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§ 15
Information om beslut i lex-Sarah ärenden i enskilt
bedriven äldreomsorg
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
§ 16
Anmälan om lex Sarah-ärenden äldreomsorge egen
regi
Ärendet behandlas under den slutna delen av sammanträdet.
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§ 17
Verksamhetsberättelse 2013 Södermalma
stadsdelsnämnd
Dnr 395-2013-1.2.1.
Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse 2013 och överlämnar detsamma till
kommunstyrelsen och stadens revisorer
2. Nämnden begär ombudgetering om 2,0 mnkr för
investeringar som erhölls i samband med verksamhetsplanen
2013 (kv. Tömmen)
3. Nämnden begär resultatöverföring om 7,9 mnkr till 2014
avseende resultatenheter/intraprenad
4. Nämnden godkänner i övrigt ärendet
5. Beslutet förklaras omedelbart justerad
Ärende
År 2007 antog kommunfullmäktige en samlad och långsiktig
vision för stadens utveckling, visionen om Ett Stockholm i
världsklass – Vision 2030. Kopplat till visionen finns tre
inriktningsmål för olika verksamhetsområden som varit basen
för stadsdelsnämndens uppdrag under 2013. I det följande
sammanfattas på vilket sätt stadsdelsnämnden har bidragit till
respektive inriktningsmål och därmed också till visionen.




Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och
växande stad för boende, företagande och besök
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 22 februari 2014.
Dnr 395-2013-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl. (MP)
ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
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Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut om återremiss av
verksamhetsberättelsen och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra:
 ärendet avgörs idag
 ärendet återremitteras
Ordförande fann att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag och
att nämnden ställt sig bakom förvaltningens förslag.
Gunnar Ågren (V) meddelade att de inte deltar i beslutet.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån
för eget förslag till beslut.
Att stadsdelsnämnden godkänner bokslutet för 2013
Att förslaget till verksamhetsberättelse återremitteras till
förvaltningen
En verksamhetsberättelse skall ge en rättvisande bild av den
verksamhet som förs.
Detta krav är utgångspunkten för ett ställningstagande till om
verksamhetsberättelsen skall godkännas eller inte. Även om man
har skilda uppfattningar om verksamhetens innehåll och haft ett
alternativt förslag till verksamhetsplan bör verksamhetsberättelsen
godkännas om den på ett korrekt och tillräckligt utförligt sätt
beskriver den verksamhet som bedrivits.
Förvaltningens förlag till verksamhetsberättelse är, såvitt kan
bedömas korrekt, när det gäller den ekonomiska redovisningen av
verksamheten.
Däremot kan det ifrågasättas om berättelsen ger en korrekt och
rättvisande bild av verksamhetens innehåll och omfattning.
I huvudsak beskrivs verksamheten med en rad indikatorer på
delmål. Dessa indikatorer beskrivs ofta i mycket allmänna termer,
exempelvis andel barn som visar grundläggande värderingar eller
andel personer som kommit närmare arbetsmarknaden. Även om
målen är behjärtansvärda är indikatorns reliabilitet mycket låg. Hur
bedömer man ”avstånd” till arbetsmarknaden och hur skiljer man i
praktiken mellan förskolebarn barn som har respektive inte har
”grundläggande demokratiska värderingar”? Görs bedömningen på
ett enhetligt sätt i alla verksamheter?
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När det gäller de flesta indikatorer anges andelar i procent utan att
man får reda på procentbasen. I flera fall grundar sig uppgifterna på
enkätsvar utan att vare sig frågeformuleringar eller bortfall
redovisas. I något fall, som när det gäller personer med
funktionsnedsättning, redovisas att bortfallet är mycket stort.
I en del fall är själva målformuleringen tveksam. Ett mål är
exempelvis att verksamheten skall vara attraktiv för anbudsgivare.
Ett rimligare mål hade varit om anbuden tillgodoser de krav som
bör ställas på verksamheten. Hade man haft den utgångspunkten
hade inte det faktum att det funnits två allvarliga diskrepanser
mellan nämnden och privata entreprenörer (Katarinagården och
Omsorgshuset) varit förenliga med att nämndens mål helt uppfyllts.
Även om det på enskilda punkter finns sakliga och väl
genomarbetade beskrivningar av verksamheten och dess utveckling
är helhetsbilden otillfredsställande. Förslaget till
verksamhetsberättelse ger därför ingen korrekt och rättvisande bild
av verksamheten och bör därför omarbetas.
Särskilt uttalande

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik
Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:
Södermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv,
trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av
Stockholm. Det är glädjande att verksamhetsresultaten förbättrades
under 2013 och att Södermalms stadsdelsnämnd för elfte året i rad
har ett ekonomiskt överskott. Södermalm bidrog under 2013 till att
göra Stockholm bättre.
Barnomsorgsgarantin har uppfyllts och vi har under året skapat fler
platser inom förskolan. Verksamheten och kvalitén har utvecklats
och fler förskolor har fått egna tillagningskök.
Verksamheten inom äldreomsorgen har förbättrats inom flera
områden jämfört med föregående år. Framförallt upplever nu fler
äldre att omsorgen bidrar till en fungerande vardag och att de
känner sig självständiga utifrån sina förmågor.
Samtidigt saknas inte utmaningar och arbetet med att utveckla och
förbättra servicen och omsorgen måste fortsätta. Under 2014
fortsätter arbetet med att göra Södermalm till en trygg stadsdel där
alla kan växa. Vi ska erbjuda människor på Södermalm välskötta
verksamheter med hög kvalitet.
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Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Miljöpartiets förslag till budget hade inneburit en högre grundläggande
service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i
verksamheterna för både brukare och personal. Dels genom väsentliga
skillnader i de ekonomiska förutsättningarna för förvaltningen men
också i reell politik. Mer resurser, energi och tanke hade behövt läggas
på utvecklingen mot att Södermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel.
Uppföljningen av stadsdelsnämndens verksamheter baserar sig till stor
del på indikatorer som i huvudsak är fastställda av kommunfullmäktige.
Det största problemet med dessa indikatorer är att de är av väldigt olika
grader av legitimitet. Då vissa baseras på enkätsvar med låg
svarsfrekvens är det svårt att säga hur mycket hänsyn som vi kan ta till
dem. I det fall att procenttal anges är det inte alltid helt tydligt vad de är
procent av och därför blir det svårt att förstå och använda informationen
till något användbart. Det bör finnas ett sätt att i vissa fall beskriva
verksamhetens utveckling, inte bara i procent, utan även kunna ange hur
många personer det handlar om.
Dessutom verkar metoderna för att beräkna och uppskatta vilka mål som
har uppnåtts vara i det närmsta godtyckliga. Samtidigt ligger de till
grund för den redovisning som nämnden får och vi behöver därför
förhålla oss till dem i vårt uttalande.
Barngruppernas storlek i förskolor behöver minska. Det är viktigt att
tydlig information kan ges till föräldrarna om förutsättningarna på
förskolan. Alliansen har under året undvikit att ta i den här viktiga
frågan och det är väldigt tråkigt att det fortfarande inte är klart om man
tänker vidta konkreta åtgärder som syftar till att åtgärda just frågan om
barngruppernas storlek. Vi ser också att antal förskolebarn per anställd
ökar från 2012 till 2013, vilket är oroväckande men samtidigt ett resultat
av att alliansen har varit för dåligt förberedda på behovet av
förskoleplatser i stadsdelen. Förvaltningen lyfter fram bristen på
förskolelärare i allmänhet som ett problem i sammanhanget, det är
viktigt att vi politiskt arbetar för att Södermalm ska vara en attraktiv
arbetsplats för förskolelärare.
Generellt ser vi att alliansen har svårt att få ordning på ett par centrala
utmaningar. Dels vad gäller insatser med hemtjänst, där genomsnittligt
antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) minskar från
37,7 h per person och månad år 2012 till 35,9h per person och månad
2013. En redan låg nivå försämras. Men det gäller också inom den egna

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
6 februari 2014
Blad 9

administrationen. Vad gäller nyckeltal för antalet utrikes födda chefer i
förhållande till utrikes födda medarbetare är siffran beklagligt låg, och
då är det en försämring från en väldigt låg nivå redan 2012. Med en
sänkning av kvoten från 0,22 till 0,18 mellan 2012 och 2013.’
Vi ser dramatiska försämringar enligt andra indikatorer. Ett exempel
är indikatorn ”Andel personer 18-25 år som har kontroll över sitt
alkoholmissbruk efter behandling.” där resultatet var 45,45% i
förhållande till årsmålet på 75% (och en försämring från 2012 då
verksamhetsberättelsen kunde uppvisa 76,47%. Det totala antalet
ungdomar som det rör sig om är 11 personer och förvaltningen
menar att det inte går att dra några slutsatser enligt resultatet. Vi
menar att det är en märklig syn på redovisningen, huruvida det är 11
eller 100 individer i urvalet spelar mindre roll för de 6 individer
som inte bedöms ha kontroll över sitt alkoholmissbruk efter
behandling.
För även om det enskilda området anses ha för litet underlag så är
det samma visa inom flera områden. ”Andel personer 26 år och
äldre som har kontroll över sitt narkotikamissbruk efter avslutad
behandling” sjunker från 75,44 % till 67,31%. Likaså ”Andel
personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt alkoholmissbruk
efter avslutad behandling” sjunker från 70,18 % till 51,92 %. Vidare
ser vi en försämring vad gäller ”Andel personer 18-25 år som har
kontroll över sitt narkotikamissbruk efter avslutad behandling” från
88,24 % till 54,55 %. Andra indikatorer har inte jämförelsetal 2012,
men hursomhelst borde dessa tendenser tydligt mana till att agera på
området.
På området miljö skulle såväl staden och stadsdelen vara mer
offensiva om viljan fanns hos den styrande majoriteten. Andelen
ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter var ynka 15 %
för staden 2013 och för stadsdelen 16 %. Detta trots att det finns
förskolor som klarat mycket höga nivåer för att ett intresse bland
såväl personal som föräldrar finns.
Vi är kritiska till att man dragit ned antalet personliga ombud i
staden. Att ett ombud, som nu, ska täcka behovet på Södermalm
anser vi är långt ifrån tillräckligt. Vi menar att antalet snarast måste
utökas.
Det är övergripande ett problem att uppföljning som sker till
nämnden för avtal inom äldreomsorgen inte är tillräcklig. Vi kan
konstatera att nämnden och i synnerhet den moderatledda
majoriteten förlänger avtal på bristande rapporter.
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Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:
Miljöpartiets förslag till budget hade inneburit en högre grundläggande
service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i
verksamheterna för både brukare och personal. Dels genom väsentliga
skillnader i de ekonomiska förutsättningarna för förvaltningen men
också i reell politik. Mer resurser, energi och tanke hade behövt läggas
på utvecklingen mot att Södermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel.
Uppföljningen av stadsdelsnämndens verksamheter baserar sig till stor
del på indikatorer som i huvudsak är fastställda av kommunfullmäktige.
Det största problemet med dessa indikatorer är att de är av väldigt olika
grader av legitimitet. Då vissa baseras på enkätsvar med låg
svarsfrekvens är det svårt att säga hur mycket hänsyn som vi kan ta till
dem. I det fall att procenttal anges är det inte alltid helt tydligt vad de är
procent av och därför blir det svårt att förstå och använda informationen
till något användbart. Det bör finnas ett sätt att i vissa fall beskriva
verksamhetens utveckling, inte bara i procent, utan även kunna ange hur
många personer det handlar om.
Dessutom verkar metoderna för att beräkna och uppskatta vilka mål som
har uppnåtts vara i det närmsta godtyckliga. Samtidigt ligger de till
grund för den redovisning som nämnden får och vi behöver därför
förhålla oss till dem i vårt uttalande.
Barngruppernas storlek i förskolor behöver minska. Det är viktigt att
tydlig information kan ges till föräldrarna om förutsättningarna på
förskolan. Alliansen har under året undvikit att ta i den här viktiga
frågan och det är väldigt tråkigt att det fortfarande inte är klart om man
tänker vidta konkreta åtgärder som syftar till att åtgärda just frågan om
barngruppernas storlek. Vi ser också att antal förskolebarn per anställd
ökar från 2012 till 2013, vilket är oroväckande men samtidigt ett resultat
av att alliansen har varit för dåligt förberedda på behovet av
förskoleplatser i stadsdelen. Förvaltningen lyfter fram bristen på
förskolelärare i allmänhet som ett problem i sammanhanget, det är
viktigt att vi politiskt arbetar för att Södermalm ska vara en attraktiv
arbetsplats för förskolelärare.
Generellt ser vi att alliansen har svårt att få ordning på ett par centrala
utmaningar. Dels vad gäller insatser med hemtjänst, där genomsnittligt
antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) minskar från
37,7 h per person och månad år 2012 till 35,9h per person och månad
2013. En redan låg nivå försämras. Men det gäller också inom den egna
administrationen. Vad gäller nyckeltal för antalet utrikes födda chefer i
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förhållande till utrikes födda medarbetare är siffran beklagligt låg, och
då är det en försämring från en väldigt låg nivå redan 2012. Med en
sänkning av kvoten från 0,22 till 0,18 mellan 2012 och 2013.’
Vi ser dramatiska försämringar enligt andra indikatorer. Ett exempel
är indikatorn ”Andel personer 18-25 år som har kontroll över sitt
alkoholmissbruk efter behandling.” där resultatet var 45,45% i
förhållande till årsmålet på 75% (och en försämring från 2012 då
verksamhetsberättelsen kunde uppvisa 76,47%. Det totala antalet
ungdomar som det rör sig om är 11 personer och förvaltningen
menar att det inte går att dra några slutsatser enligt resultatet. Vi
menar att det är en märklig syn på redovisningen, huruvida det är 11
eller 100 individer i urvalet spelar mindre roll för de 6 individer
som inte bedöms ha kontroll över sitt alkoholmissbruk efter
behandling.
För även om det enskilda området anses ha för litet underlag så är
det samma visa inom flera områden. ”Andel personer 26 år och
äldre som har kontroll över sitt narkotikamissbruk efter avslutad
behandling” sjunker från 75,44 % till 67,31%. Likaså ”Andel
personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt alkoholmissbruk
efter avslutad behandling” sjunker från 70,18 % till 51,92 %. Vidare
ser vi en försämring vad gäller ”Andel personer 18-25 år som har
kontroll över sitt narkotikamissbruk efter avslutad behandling” från
88,24 % till 54,55 %. Andra indikatorer har inte jämförelsetal 2012,
men hursomhelst borde dessa tendenser tydligt mana till att agera på
området.
På området miljö skulle såväl staden och stadsdelen vara mer
offensiva om viljan fanns hos den styrande majoriteten. Andelen
ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter var ynka 15 %
för staden 2013 och för stadsdelen 16 %. Detta trots att det finns
förskolor som klarat mycket höga nivåer för att ett intresse bland
såväl personal som föräldrar finns.
Vi är kritiska till att man dragit ned antalet personliga ombud i
staden. Att ett ombud, som nu, ska täcka behovet på Södermalm
anser vi är långt ifrån tillräckligt. Vi menar att antalet snarast måste
utökas.
Det är övergripande ett problem att uppföljning som sker till
nämnden för avtal inom äldreomsorgen inte är tillräcklig. Vi kan
konstatera att nämnden och i synnerhet den moderatledda
majoriteten förlänger avtal på bristande rapporter.
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A

Kvalitetsgarantier 2014
Beslut

1. Nämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier inom
Södermalms stadsdelsförvaltning.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014 om samtliga enheter
inom Södermalms stadsdelsförvaltning.
Dnr 81-2014-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V)
ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

en utvärdering görs bland de verksamheter som
utformat kvalitetsgarantier om värdet av dessa,

att

därutöver anföra,

Det är mycket arbete som läggs ner på formuleringar av
kvalitetsgarantier hos alla de verksamheter som formulerar
dessa. Vi känner oss ytterst tveksamma till värdet av detta. Men
när det nu gjorts i ett antal år bör man utvärdera om vad som
varit bra och dåligt med detta. Samt efterfråga vad det i
verksamheterna finns för tankar om hur kvaliteten på bästa sätt
utvecklas.
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B

Rutiner för lex Sarah
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningen förslag till rutiner
för lex Sarah.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014 om lex Sarah rutiner
för Södermalms stadsdelsförvaltning.
Dnr 79-2014-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
1) Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
rutiner för Lex Sarah
2) Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att i samband
med tertialrapporterna samlat rapportera om alla anmälda lex
Sarah-ärenden, uppdelade efter ärendetyp och med förslag på
vilka strukturella insatser som bör göras för att undvika liknande
missförhållanden i framtiden.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Det är mycket bra med tydliga rutiner för lex Sarah och
Miljöpartiet är mycket positiva till att lagen nu gäller även
individ och familjeomsorgen.
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Vi tycker dock alltjämt att det är viktigt att på något sätt kunna
ta emot anonyma anmälningar. Även om enskilda händelser är
svårutredda på det sättet kan anmälningar om bredare systemfel
påtalas den vägen, vilket kan vara väl så viktigt. Vi är tyvärr
övertygade om att det finns personal som inte vågar anmäla
enligt lex Sarah i dagsläget.
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§ 19
Underlag för planering av parkprojekt 2015-2017
Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller stadsdelsförvaltningens förslag
och överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt
handläggning
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 januari 2014 om planering av
parkprojekt för åren 2015-2017.
Dnr 16-2014-1.2.6.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

stadsdelsnämnden delvis bifaller
stadsdelsförvaltningens förslag och
överlämnar ärendet till trafikkontoret för fortsatt
handläggning,

att

också besluta att inleda ett planeringsarbete för toppen
på berget i Tanto i syfte att ta med detta i kommande
förslag till parkupprustning,

att

också besluta att minigolfen bevaras i Lilla
Blecktornsparken,
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därutöver anföra,

Det är mycket välkommet att parkerna på Södermalm
vidareutvecklas. Att kvarteret Tömmen, fd Grimman drar ut på
tiden beklagar vi. Det kommer bli välkommet med parkyta på en
annars mycket stening och parkfattig del av Södermalm.
Vi anser att minigolfen i lilla Blecktornsparken behöver räddas.
Det är ett folkligt inslag i parken som används av människor i
olika åldrar och som vi anser behöver värnas.
När det gäller Drakenbergsparken anser vi, vilket vi tidigare
framfört i samband med ett klokt medborgarförslag, att ett
större grepp skulle behöva göras där toppen på berget i Tanto
rustas upp. I dagsläget är där en tom och tråkig vändplan.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att stadsdelsnämnden delvis bifaller stadsdelsförvaltningens
förslag samt i övrigt anför följande:
Prioriteringarna i underlaget ändras enligt följande.
Färdigställandet av Vitabergsparken tas ej bort från de
föreslagna upprustningsprojekten utan prioriteras i stället för
Reimersholme och Grimman. Upprustning av
Rosenlundsparkens västra del inkluderas i projektet, eftersom
kommunen bör avstå från att bygga en bussgata genom parken.
Stadsdelsförvaltningen återkommer med en redovisning av de
problem med markförhållandena, vilka både har försenat och
fördyrat projektet av Södermalmsallén och som enligt bilaga till
tjänsteutlåtandet har förbrukat 21 mnkr.
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§ 20
Svar på medborgarförslag om skatepark under
Ringvägen, korsningen gångvägen från
Ånghästparken
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2014 om svar på
medborgarförslag om skatepark under Ringvägen, korsningen
gångvägen från Ånghästparken.
Dnr 680-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
att

förvaltningen får i uppdrag att vidare utreda förslaget
om en skateboardyta under Ringvägen, korsningen
gångvägen från Ånghästparken utifrån nedanstående
frågeställningar,

Miljöpartiet tackar för förvaltningens utredning och en i
allmänhet positiv attityd vad gäller möjligheter för spontanidrott
på Södermalm.
Samtidigt så saknar vi svar på ett antal frågor som vi lyfte redan
förra året då förslaget först kom till nämnden. Exempelvis vill vi
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se en redovisning gällande förslagsställarens tankar om
förutsättningarna för olika typer av skateboardåkare i stadsdelen
och vilka behov som finns.
Vi vill också att förvaltningen återigen ska titta särskilt på valet
av plats och vad det kan göra för området i övrigt. Särskilt då
gällande säkerhet och upplevd trygghet i området - om förslaget
exempelvis kan bidra till mer liv och rörelse där.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen uppdrag att utreda om
möjligheten att skapa en öppen väderskyddad streetyta för
skateåkare i enlighet med det framlagda förslaget
Medborgarförslaget lyfter fram en viktig fråga: bristen på fler
offentliga och nonkomersiella platser för spontanidrott och fritid
för unga på Södermalm.
En stor fördel med medborgarförslaget ligger i att
Ånghästparken mot Tantolunden är en öppen väderskyddad yta.
Detta en fördel för skateåkare som inte kan åka om det finns snö
eller is på banan.
Det är osäkert om Drakenbergsparkens planerad
skateanläggning kommer att vara väderskyddad. De stora
ingrepp som kommer att göras i samband med
renoveringsarbeten gör också tidsplanen mer osäker.
Vänsterpartiet föreslog i juni 2013 i anslutning till ett likartat
medborgarförslag att stadsdelsförvaltningen skulle utreda
möjligheten att anlägga en öppen och offentlig fritidsanläggning
på Långholmen under Västerbron. Denna yta som idag används
som parkeringsplats för bilar skulle kunna utgöra en naturlig
väderskyddad yta för spontan idrott och fritidsaktiviteter t. ex.
en skate streetyta, pingisbord, osv.
Om det inte går att erbjuda de unga en väderskyddad streetyta
för skate på Drakenbergsparken och Tantolunden är det
önskvärd att se över möjligheten att anlägga en liknande
skatebana under Västerbron.
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Särskilt uttalande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Såväl medborgarförslaget och förvaltningens svar har ett bra
anslag och visar på kreativitet och förståelse för idébaserad
stadsutveckling. Centerpartiet delar förvaltningens hänvisning
till att en skateboardpark, som bättre möter de behov
skateboardåkare efterlyser, kommer att anläggas i
Drakenbergsparken.
Platsen som beskrivs är mycket intressant och fyller flera av de
kriterier som efterfrågas för idébaserad stadsutveckling. Att ta
tillvara på gömda platser är ett uttalat mål för såväl Södermalm
som hela Stockholm. Och genom att tillgängliggöra ytor till
förmån för medborgares initiativ bidrar också till en
demokratisering av stadsrummet. Därför är det viktigt att
förvaltningen inför kommande år fortsätter att söka medel
centralt genom de satsningar som gör på glömda platser,
exempelvis genom projektet Idéernas Stockholm.
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§ 21 A
Redovisning av tobaks- och folkölstillsynen
2013
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av tobaks- och
folkölstillsynen 2013
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 december 2013 om redovisning av
tobaks- och folkölstillsynen 2013.
Dnr 1591-2013-1.3.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 21 B
Utveckling av Aktivitetshuset
Beslut

Stadsdelsnämnd återremitterar ärendet.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 16 januari 2014 om utveckling av
Aktivitetshuset på Södermalm.
Dnr 75-2014-1.1
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) Anders Göransson m.fl. (S, Erik Malm
m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut
om att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen att
återkomma med en fördjupad analys av för- och nackdelarna
med förändringen
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Verksamheten vid Aktivitetshuset är idag den enda träffpunkt
för personer med psykisk ohälsa som drivs av stadsdelen med
snart 125 000 invånare. Tidigare verksamheter har lagts ned
under de senaste sju åren. Bl. a. hade vi inom Södermalm ett
Arbetscentrum som är nedlagt.
Socialpsykiatrin har efter psykiatrireformens införande drabbats
hårt av nedskärningar. Vi vet idag att många med psykisk ohälsa
ramlade mellan stolarna i samband med förändringarna. De
tappade inarbetade kontakter och lyckades inte skaffa nya.
Antalet sjukskrivningar med diagnosen psykisk ohälsa har ökat
kraftigt och de personer som det gäller är nu den största gruppen
bland de sjukskrivna.
När verksamheten Ny Gemenskap för en tid sedan flyttade från
innerstaden resulterade det i att många besökare inte längre
kommer till de nya lokalerna. Ett skäl är att inarbetade rutiner
för dem har brutits. Ett annat skäl är att verksamheten flyttade ut
i förorten, vilket dock inte gäller här. Men erfarenheterna av den
flytten bör vi ta med oss även om det inte är en verksamhet
under Södermalms Stadsdelsnämnd.
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När det nu krävs förändringar av Aktivitetshuset måste det ske
på ett sätt så att inte brukarna drabbas ytterligare. Att brukarna
har uttryckt stark oro måste vi ta på stort allvar. Förvaltningens
ambition att brukarna ska erbjudas att delta i ett projekt där de
får möjlighet att påverka lokalernas beskaffenhet och inredning
är positivt. Men vi upplever att det inte hjälper för att lugna dem
i dag.
Innan vi är beredda att fatta beslut i ärendet, vill vi ha svar på de
frågor som brukarna själva har ställt i ett brev som vi fått den 3
februari. Exempelvis är det viktigt att reda ut hur dessa nya
lokaler kommer att tillfredsställa brukarnas behov av trygghet
och värdefull sysselsättning samt hur uppdelningen av
verksamheterna kommer att påverka dem. Och det kanske vore
klokt av förvaltningen att redan innan beslut fattas, starta en
samverkansgrupp med brukarna för att komma med förslag till
hur verksamheten ska kunna utvecklas – inte avvecklas som de
uppfattar förslaget.
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§ 22
Svar på skrovelse om nattbemaning på vård- och
omsorgsboende, från Anders Göransson m.fl. (S)
Beslut

Nämnden godkänner svaret på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 30 december 2013 om svar på skrivelse
från Anders Göransson m.fl. (S).
Dnr 1372-2013-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) och Gunnar Ågren (V) lämnade ett
särskilt uttalande enligt följande:
Den justerade redovisningen av nattbemanningen visar på den
brist av omvårdnad som finns på flertalet av Södermalms vårdoch omsorgsboenden. Allra sämst är det på de kommunalt
drivna Katarinagården och Kulltorp. För Kulltorp redovisas tre
omvårdnadspersonal och en sjuksköterska. Idag har det
minskats ytterligare.
I den verksamhetsplan för 2014 som antogs i december 2013,
beslöt den moderatstyrda majoriteten att föra över 16 milj. kr
från äldreomsorgen till annan verksamhet. Den minskade
nattbemanningen är naturligtvis resultat av denna och tidigare
års beslut att inte använda hela budgeten för äldreomsorgen.
Totalt har de senaste åren 80 milj. kr aktivt tagits från
äldreomsorgen för att finansiera annat.
Katarinagårdens fem enheter bemannas av två
omvårdnadspersonal och en sjuksköterska. En
omvårdnadspersonal sköter plan 1-2 med 22 boenden, en annan
plan 4-5 med också 22 boenden. Sjuksköterskan sköter plan 3
men har också det medicinska ansvaret för övriga huset. Det är
helt otillräckligt.
Den 19 dec 2013 inträffade på Katarinagården en brand kl 4 på
morgonen. Då fanns en omvårdnadspersonal som hade ansvar
för två plan. Branden berodde på sängrökning. Den
omvårdnadspersonal som hade ansvar den natten gjorde allting
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rätt. Vad hade hänt om det varit en nattvikarie inhyrd från ett
bemanningsföretag?
Att evakuera minst 11 boende via två trapphus, samtidigt som
många andra måste lugnas är ju en omöjlig uppgift.
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har kritiserat vård- och
omsorgsboenden för att enheter lämnas obemannade under
nätterna. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att komma med
riktlinjer för bemanning på de särskilda boendena. Dock
kommer det att dröja med dessa riktlinjer. I avvaktan på dessa
riktlinjer avser vi att driva frågan att ingen enhet ska vara
obemannad på nätterna.
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§ 23
Inkommet medborgarförslag om giftfri miljö för alla
barn i förskolan
Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsförvaltningen ska bereda
ärendet.
Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag från 19 december 2013
om giftfri miljö för alla barn i förskolan.
Dnr 25-2014-1.2.4.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 24
Inkommet medborgarförslag om Kulturprojekt
”KRATERN” i Skinnarviksberget/parken
Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att stadsdelsförvaltningen ska bereda
ärendet.
Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag från 13 januari 2014 om
Kulturprojekt ”KRATERN” i Skinnarviksberget/parken.
Dnr 63-2014-1.2.4.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 25
Förslag till detaljplan för tobaksmonopolet 2, 6 och 7 i
stadsdelen Södermalm, SDp 2013-01617
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2014 om förslag till
detaljplan för Tobaksmonopolet 2, 6 och 7 i stadsdelen
Södermalm, SDp 2013–01617.
Dnr 1541-2013-1.5.3.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Gunnar Ågren (V) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Anders Göransson m.fl. (S) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Erik Malm m.fl. (MP) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens
beslut till förmån för eget förslag till beslut.
Att delvis bifalla förvaltningens yttrande, samt att därutöver
anföra följande:
Förslaget att placera in en ny byggnad för bostäder mellan
Tobaksfabriken och Magasinet är kreativ och värdefull.
Samtidigt, delar av Tobaksmonopolet anges i stadsmuseets
byggnadsklassificering som fastighet med bebyggelse som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt (grön). Därför är det viktigt att den
föreslagna byggnaden bättre samspelar med den existerande
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miljön. Behovet av lekutrymmen bör i första hand lösas i
markplanet.
På liknande sätt är tanken att utveckla innergården på
Tobaksfabriken, och därmed möjliggöra nya verksamheter,
intressant.
När det gäller portalbyggnaden anser vi att den lösning som
väljs antingen bör utgå från nuvarande portalbyggnad eller från
en ny där stor hänsyn tas till samspelet med omgivningen.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att

stadsdelsnämnden anför följande som svar på remissen,

Vi har förståelse för att vilja såväl utveckla som tillgängliggöra
lokalerna, men anser att detta måste göras så skonsamt som
möjligt och att hänsyn ska tas till det kulturhistoriska värde som
byggnaderna har. Vi vill att fasaden i huvudsak bevaras.
Ärendet bör även gå på remiss till Skönhetsrådet.
Den föreslagna överdäckning av gården är vi positiva till, men
att det görs på ett sätt så att det finns ett kvarstående spår av den
monumentala karaktären som är så speciell för Tobaksfabriken.
Nya verksamheter bör dock delvis kunna anläggas i markplan.
Däremot anser vi inte att det lilla tillskott som föreslås på 10 –
15 lägenheter är väl använd yta. Det pågår redan ett större bygge
med ett stort antal lägenheter i hörnet av Rosenlundsgatan och
Maria Skolgata där det tidigare fanns en mycket uppskattar
naturpark. Som kompensation och komplettering vore det
därför önskvärt att den överdäckade ytan istället för att
bebyggas kommer till användning som en fantasifull
grönyta/park att uppskatta både för boende i alla åldrar,
arbetande och passerande. Inte minst med tanke på alla de nya
boende som kommer att flytta in i kvarteret. På gården ser vi
gärna lekytor för barn och att möjligheten till ett växthus
undersöks där intresserade närboende kan hyra plats.
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§ 26
Förslag till detaljplan för Södersjukuset 10 i
stadsdelen Södermalm, SDp2013-05653
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen
2. Beslutet justeras omedelbart
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 januari 2014 om förslag till
detaljplan för Södersjukhuset 10 i stadsdelen Södermalm,
SDp 2013–05653.
Dnr 1525-2013-1.5.3.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att som svar på remissen överlämna och i huvudsak åberopa
förvaltningens tjänsteutlåtande samt därutöver anföra följande:
En utbyggnad av Södersjukhuset är mycket angelägen med
tanke på att Stockholm är kraftigt underförsörjt med
akutsjukvårdsplatser och de stora framtida sjukvårdsbehoven.
Det är dock viktigt att man vid utbyggnaden väljer
trafiklösningar som inte kommer i konflikt med kraven på en
trygg och säker miljö för de boende i närheten. I det område
som berörs bor många barnfamiljer och det finns både förskolor
och lekplatser. Man bör därför undersöka möjligheten att hitta
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en annan tillfartsväg för ambulanser, exempelvis på sjukhusets
sydsida.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi socialdemokrater delar i huvudsak förvaltningens entusiasm
för den remitterade planen. Några faktorer som vi dock anser
ytterligare bör beaktas i det fortsatt planarbetet är:
Möjligheterna att i samband med den omdisponering av
Södersjukhuset som förslaget innebär hitta lokaler för en
förskola för barn till personer med obekväma arbetstider –
populärt ”nattis” – bör ytterligare utredas. Trots att allt fler
jobbar kvällar nätter och helger har Stockholm bara ett enda
nattis. Med tanke på Södersjukhusets utomordentliga läge och
kommunikationer samt att många anställda vid sjukhuset arbetar
på oregelbundna tider lämpar sig SÖS väl för en förskola för
personer på obekväm arbetstid.
Kollektivtrafikens tänkta koppling till den nya vuxenakutintaget
– det måste vara minst lika enkelt och smidigt för
kollektivtrafikresenärer att nå den nya vuxenakuten som det är
idag. Man bör även överväga att sänka skyltad hastighet på
Ringvägen i närheten av avfarten till Tantogatan till 40 km/h.
Varje ny plan bör innehålla regler som säkrar att man vid
nybebyggelsen utnyttjar bästa möjliga tekniska lösningar för att
minimera behovet av tillförd energi för uppvärmningen. I
detaljplaner för bostäder är detta standard, men i det remitterade
förslaget diskuteras inte ens denna aspekt.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Miljöpartiet vill att det i det fortsatta arbetet med planerna för
till och ombyggnad vid Södersjukhuset också ses över hur
järnvägsspåren som separerar området från Tantoområdet kan
överdäckas med parkmark. På så sätt skulle själva övergången
till parken bli mer naturlig och området skulle få en tydligare
karaktär genom sin förstärkta koppling till parkerna i
Tantoområdet.
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§ 27
Aktualitetsprövning av Promenadstaden
Översiktsplan för Stockholm
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 14 januari 2014 om aktualitetsprövning
av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm
Dnr 1631-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
och anför för egen del följande som svar på remissen.
Rapporten Promenadstad utgör en uppföljning av
översiktsplanen för Stockholm och handlar om hur man skall
skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av staden, särskilt
med den kraftiga ökning av invånarantalet som väntas ske de
närmaste decennierna.
Tre helt nödvändiga förutsättningar för en sådan utveckling är 1)
Social hållbarhet, 2)Tillgång till hyreslägenheter med rimlig
hyra samt 3) en kollektivtrafik som binder samman kommunens
och regionens olika delar. Vidare krävs ett regionalt perspektiv
där alla länets kommuner drar åt samma hålla och tar sitt ansvar
för bostadsbyggande och en socialt allsidig utveckling.
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När det gäller den sociala hållbarheten konstaterar rapporten
med all rätt att regionen utmärks av växande sociala klyftor som
kommer att skapa framtida mycket svåra sociala problem. Några
förslag läggs tyvärr inte på hur klyftorna skall minskas utan man
nöjer sig med att tala om behovet av kartläggning.
En av de viktigaste orsakerna till de sociala klyftorna är
avsaknaden av en social bostadspolitik som lett till en allvarlig
brist på hyreslägenheter med rimlig hyra. Situationen förvärrats
av ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter och att man
försvagat de allmännyttiga bostadsbolagen.
Framförhållningen när det gäller att bygga ut kollektivtrafiken
har varit mycket dålig och de i och för sig utmärkta förslagen
om utbyggd tunnelbana kommer alldeles för sent.
Stockholm behöver en samhällsplanering med ett socialt
innehåll som omfattar hela regionen av samma modell som
fanns under 1950- och 1960-talet där man drev ett kraftfullt
byggande i allmännyttig regi och där mycket stora investeringar
i kollektivtrafik föregick byggandet av nya stora
bostadsområden som i Vällingby och Farsta.
Att som i promemorian inbilla sig att marknaden skall lösa
Stockholms framtida utvecklingsproblem är en illusion.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi socialdemokrater ansluter oss i huvudsak till förvaltningens
förslag till yttrande med följande tillägg:
En central slutsats i aktualitetsprövningen är en betydligt
starkare och mera aktiv roll för staden när det gäller byggande
och förvaltning av bostäder och offentliga miljöer än vad som
varit fallet under de senaste mandatperioderna är en
förutsättning om översiktsplanens intentioner ska kunna
förverkligas. Till de faktorer som därmed bidragit till att
försvårar planens genomförande hör således den utförsäljning av
kommunägda fastigheter och omvandling av hyreslägenheter i
de kommunala bostadsbolagen till bostadsrätter som alliansen –
med ideologiska övertoner – drivit igenom.
I dokumentet konstateras att en satsning på att hitta mindre
”gluggar” för nybyggande knappast kommer att kunna leverera
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många nya bostäder. Vår slutsats är inte att man ska avstå från
att utveckla nya områden i innerstaden, men att det kan vara
klokt att lägga mera kraft på planering av större områden än på
isolerade detaljplaner.
Rapportens diskussion om klimat- och hållbarhetsfrågor
aktualiserar förslaget i den socialdemokratiska budgetmotionen
att ansvaret för detta måste läggas på högsta politiska nivå för
att få tillräckligt genomslag.
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§ 28
Motion av Daniel Helldén (MP) om ett
sammanhängande gångstråk mellan
Medborgarplatsen och Norrtull
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2014 om svar till Daniel
Helldén (MP) om ett sammanhängande gångstråk mellan
Medborgarplatsen och Norrtull.
Dnr 1624-2013-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Miljöpartiet noterar med tillfredsställelse förvaltningens positiva
inställning till förslaget om kapacitetsstarka transportlösningar
men också att gång- och cykeltrafik prioriteras framför biltrafik.
Att dessutom förslaget med att införa bilfria söndagar mellan
Medborgarplatsen och Ringvägen är ett intressant förslag att
utreda ytterligare är något vi alla kommer att få glädje av.
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A

Motion av Eivor Karlsson m.fl. (MP) om ökade
möjligheter för äldre att få komma till servicehus och
andra äldreboenden. Remissvar.
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner svaret på motionen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 12 januari 2014 om remissvar till Eivor
Karlssons m.fl. (MP) motion om ökade möjligheter för äldre att
få komma till servicehus och andra äldreboenden.
Dnr 1586-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till
beslut.
Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog att
nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.
Reservation

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för
eget förslag till beslut.
att

Stadsdelsnämnden ställer sig bakom motionens förslag,

att

som svar på remissen anföra,

Motionärerna lyfter fram behovet av fler korttidsplatser, och att
äldre ska få lättare att få plats på servicehus. Detta med
anledning av att utbudet idag inte är tillräckligt, jämfört med
efterfrågan och behov i Stockholm.
Även om 57 av 107 ansökningar till servicehus har beviljats
under det föregående året, så säger det ingenting om huruvida de
återstående 40 som fått avslag nekades plats pga snäva
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ekonomiska ramar i stadsdelen eller att de faktiskt inte behövde
plats.
Problembilden blir än mer tydligt då pensionärsrådet framför att
situationen blir allt allvarligare för de äldre. Pensionärsrådet
menar att de som faktiskt beviljas boende på servicehus är i
sämre skick än tidigare när de väl kommer in. I samband med att
nästan 40% av ansökningarna avslås finns det en stor risk att
behoven inte fullt ut tillgodoses på Södermalm.
Mot bakgrund av detta menar vi att motionen är välkommen och
vi uppmanar äldrenämnden och kommunstyrelsen att arbeta med
frågan enligt motionens att-satser.
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§ 29 B
Rapport om arbetet med att motverka fallolyckor inom
äldreomsorgen på Södermalm. Svar på två skrivelser
(dnr 93-213-1.2.1. och dnr 1374-2013-1.2.1.)
Beslut

Nämnden godkänner rapporten och svar på skrivelserna.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 januari 2014 om rapport om arbetet
med att motverka fallolyckor inom äldreomsorgen på
Södermalm.
Dnr 93-2013-1.2.1. och 1374-2013-1.2.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP) och
Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom förvaltningens förslag till
beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) lade ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP), Gunnar Ågren (V) och Anders
Göransson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Att uppdra till förvaltningen att lägga förslag till en
handlingsplan för att motverka fallolyckor bland äldre på
Södermalm
Att skrivelserna från Erik Malm m.fl. (MP), ”Fallprevention”,
som inkom till nämnden den 17 januari 2013, och från Gunnar
Ågren (V) och Juliana Gristelli (V) ”Utarbeta ett program för att
färre fallolyckor på Södermalm”, som inkom till nämnden den
24 oktober 2013, därmed anses besvarade.
Det är utmärkt att det bedrivs informationsarbete beträffande
fallolyckor och att den ”fixar”-tjänst som finns utnyttjas väl.
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Problemet med det ökande antalet fallolyckor och dess
allvarliga konsekvenser kräver dock men mer ambitiös strategi.
En hörnsten i en strategi för att förebygga fallolyckor måste vara
ett mer utvecklat samarbete mellan stadsdelsnämnden och
landstinget, särskilt när det gäller äldre som har en nedsatt
psykisk och fysisk funktionsförmåga. Samarbetet bör innefatta
kostfrågor, hur man skall uppmuntra till och ge möjligheter till
fysisk aktivitet och medicinska insatser som medicinering och
annan behandling. Det bör noteras att också kommunen har ett
medicinskt ansvar för personer inom äldreomsorgen.
Ett stort problem när det gäller att organisera ett bra samarbete
utgörs av den splittrade organisationen med ett stort antal
utförare inom hemtjänst och äldreomsorg på den kommunala
sidan och bland annat 11 vårdcentraler med varierande ansvar
inom äldresjukvård på landstingssidan.
Ett förbättrat samarbete kring fallolyckor kräver därför en
genomtänkt handlingsplan där man förbättrar samarbetet mellan
olika aktörer. Detta kan förefalla vara en utmaning men de
humanitära och ekonomiska vinsterna av en förbättrad
fallprevention är mycket stora.
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§ 30
Genomlysning av verksamhet Personliga ombud i
stadsdelen Södermalm
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 januari 2014 om skrivelse från Erik
Malm (MP) m.fl. Anders Göransson (S) m.fl. och Gunnar Ågren
(V) om genomlysning av verksamhet personliga ombud.
Dnr 1371-2013-1.2.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Personliga ombud fyller en viktig funktion i staden. Att
kontakten med myndigheter underlättas är central för ett
demokratiskt samhälle och ligger till grund för det förtroende
man har för beslutsfattare. Att förvaltningen upplever att
behovet för Personliga Ombud är fyllt är förvisso positivt, men
tjänstens syfte bör inte hamna i glömska. Centerpartiet ställer
sig positivt till att dessa behov kan tillgodoses genom personer i
andra befattningar på förvaltningen, men det hårda tryck som
idag vilar på handläggare får inte pårveka de som är i behov av
hjälp, negativt. Frågan om Personliga Ombud är
stadsövergripande och mångbottnad i sin natur och bör därför
lyftas centralt. Och vi ser framemot att arbeta internt för att lyfta
frågan i ett brett perspektiv och få en tydlig bild av behovet av
personliga ombud. I slutändan handlar det om människor som
behöver hjälp med att känna sig trygga i sin kontakt med stadens
myndigheter och instanser.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:
Vi delar inte förvaltningens svar att det är fullt tillräckligt med
ett personligt ombud för Södermalm med placering på
Östermalm. Det huvudsakliga skälet till detta är att vi inte är
överens om vilken personkrets som skall ges möjlighet till
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personligt ombud. Enligt Regeringens förordning SFS 2013:522
skall verksamheten med personligt ombud rikta sig till personer
som är 18 år eller äldre, som har psykiska
funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter
att utföra aktiviteter på olika livsområden.
Tidigare var de personliga ombuden placerade på
Aktivitetshuset och alltså nära den berörda personkretsen.
Självklart var det då fler som efterfrågade PO.
Brukarorganisationerna har uttryckt oro över antalet PO. Vi kan
konstatera att i jämförelse med andra kommuner, så ligger
Stockholm sämst till. Kommuner med betydligt mindre
invånarantal än Södermalm har flera PO.
Den moderatstyrda majoriteten i Södermalms stadsdelsnämnd
har hittills varit nöjd med ett personligt ombud med placering på
Östermalm. Vi vill därför markera att vid ett majoritetsskifte
kommer vi att utöka antalet ombud. Vi vill också placera dem
på Södermalm.
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§ 31
Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i
Stockholms stad 2014-2019
Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 10 december 2013 om remissvar
gällande förslag till strategi för att motverka hemlöshet i
Stockholms stad 2014-2019, remiss från kommunstyrelsen dnr
325-1801/2013.
Dnr 1561-2013-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Gunnar Ågren (V) lade ett eget förslag till beslut och föreslog
att nämnden skulle ställa sig bakom det.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Gunnar Ågren (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar i huvudsak
förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför därutöver följande
som svar på remissen.
Strategin har klara förtjänster i och med att man klart tar upp
bostadsfrågan som den viktigaste faktorn när det gäller att
motverka hemlöshet. Med denna utgångspunkt är tillgången på
försökslägenheter helt otillräcklig.
Man berömmer sig av en viss minskning av antalet hemlösa i
Stockholm. Tyvärr är det mycket sannolikt att detta till stor del
beror på en minskad rapportering. Antalet hemlösa som
rapporteras från frivilligorganisationer förefaller mycket lågt
jämfört med den verksamhet som man känner till att dessa
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bedriver där man vet att hemlösa med tung sociala och
psykiatrisk problematik ofta hänvisas till dessa verksamheter.
Tyvärr har Alliansen lagt ut också rapportering av hemlöshet på
entreprenad till ett privat företag vilket innebär att även de data
som den kommunala planeringen skall bygga på undandras
offentlig insyn.
Det är anmärkningsvärt att strategin inte tar upp hemlösheten
bland EU-medborgare som vistas i Stockholm. Om stora
grupper måste vistas i tältläger eller hänvisas till ytterst
tillfälliga boendealternativ undermineras också arbetet med en
samlad hemlöshetsstrategi för Stockholm.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi tycker att det är mycket bra att en hemlöshetsstrategi har
tagits fram. Arbetet kan förhoppningsvis förändra situationen till
det bättre för många hemlösa. Miljöpartiet tycker dock att
planen inte är tillräckligt offensiv på några områden. När det
gäller barnfamiljer behövs det ett mål om att barn inte ska
vräkas. I strategin finns delmål som säger: ” I samband med att
en familj eller vårdnadshavare ska avhysas görs en
barnkonsekvensanalys som dokumenteras”, och delmålet om att
en familj eller vårdnadshavare där barn är berörda efter en
avhysning ska erbjudas en återbesökstid inom 5 dagar efter
verkställighet för en uppföljning av hur deras situation ser ut.
Detta känns långt ifrån tillräckligt.
Det är självklart för oss att barn mår dåligt av att avhysas från
sin lägenhet och av att föräldrarna hamnar i en förödmjukande
situation. Hela tiden innan en avhysning, under och efter innan
en ny stabil situation blir en tid av oro för varje barn. Det
innebär i sin tur svårighet att kunna koncentrera sig i skolan
mm.
Unga som är familjehemsplacerade, och ensamkommande
flyktingbarn behöver särskilt stöd efter 18. Det gäller för hela
gruppen på grund av den ökade sårbarhet som finns när man inte
har föräldrar att ta avstamp ifrån ut i vuxenlivet. Miljöpartiet
anser att tiden för socialförvaltningens ansvar behöver utökas,
och det kan Stockholm fatta beslut om på egen hand att göra.
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Vi anser också att bostad först behöver utvecklas mer, men
parallellt med case management och tillgång till arbete, t ex
supported employment. I Finland har genom den så kallade yfonden lägenheter köpts över landet och tydliga handlingsplaner
för resurspersoner runt en person görs och ska fungera. I Sverige
läggs fortfarande för mycket krav på den enskilde att bevisa att
den är redo att beviljas ett boende. Samma tänkandet finns när
det gäller försökslägenhet och tanken om boendetrappa. Vi vill
vända på resonemanget.
Vi vill också nämna vikten av att det finns billigare mindre
hyreslägenheter att tillgå. I takten med gentrifiering, höjda hyror
och ombildningar till bostadsrätter blir det allt svårare för
grupper med små ekonomiska resurser att klara sig.
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§ 32
Återrapport av utvecklingsmedel 2013 och ansökan
om nya utvecklingsmedel 2014
Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner återrapport om
utvecklingsmedel för 2013 till Socialstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel
för 2014 till Socialstyrelsen
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 januari 2014 om återrapport av
utvecklingsmedel 2013 och ansökan om nya utvecklingsmedel
201, Socialstyrelsen dnr 6.2.4-53074/2012.
Dnr 1498-2013-1.6.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 33
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.
Café Vero
Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Café Veros ansökan
om serveringstillstånd till allmänheten i restaurang måndagsöndag kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndag-söndag
kl. 11.00–22.00.
2. Omedelbar justering av beslut.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 9 december 2013 om yttrande över
ansökan om serveringstillstånd för Café Vero, remiss från
tillståndsenheten, dnr 9.1-10880/2013.
Dnr 1563-2013-1.5.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
6 februari 2014
Blad 46

§ 34
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.
STIM
Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Flavors Catering o
Events ansökan om serveringstillstånd till allmänheten i
restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00 och i
uteservering måndag-söndag, kl. 11.00–22.00.
2. Omedelbar justering av beslut.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 13 december 2013 om yttrande över
ansökan om serveringstillstånd för Flavors Catering o Events,
remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1–10982/2013.
Dnr 1579-2013-1.5.2.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindstål (C) och Anders Göransson m.fl. (S) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar Ågren (V) föreslog att
remissen avslås eftersom STIM:s lokaler ligger nära
gymnasieskolan Globala gymnasiet.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Erik Malm m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag till beslut.
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§ 35
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.
Primo Ciao Ciao Bondegatan
Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Primo Ciao Ciaos
ansökan om serveringstillstånd till allmänheten i restaurang
måndag-söndag kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndagsöndag kl. 11.00–22.00.
2. Omedelbar justering av beslut.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 december 2013 om yttrande över
ansökan om serveringstillstånd för Primo Ciao Ciao, remiss från
tillståndsenheten, dnr 9.1-11167/2013.
Dnr 1627-2013-1.5.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 36
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.
Nytorgsgatan 30
Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Bockholmen
Gruppen ABs ansökan om serveringstillstånd till
allmänheten i restaurang måndag-söndag kl. 11.00–01.00
och i uteservering måndag-söndag kl. 11.00–22.00.
2. Omedelbar justering av beslut.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 december 2013 om yttrande över
ansökan om serveringstillstånd för Bockholmen Grupp AB,
remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-10609/2013.
Dnr 1535-2013-1.5.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 37
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd.
Blusebaren
Beslut

1. Nämnden har inget att erinra avseende Bluesbarens ansökan
om serveringstillstånd till allmänheten i restaurang måndagsöndag kl. 11.00–01.00 och i uteservering måndag-söndag
kl. 11.00–22.00.
2. Omedelbar justering av beslut.
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 3 december 2013 om yttrande över
ansökan om serveringstillstånd för Bluesbaren, remiss från
tillståndsenheten, dnr 9.1-09559/2013.
Dnr 1483-2013-1.5.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 38
Kartläggning av den fysiska tillgängligheten vid
hemgårdar och fritidsgårdar inom Södermalms
stadselsområde
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en
anmälan från den 10 december 2013 om kartläggning av den
fysiska tillgängligheten vid hemgårdar och fritidsgårdar inom
Södermalms stadselsområde.
Dnr 1587-2013-1.2.1.
Särskilt uttalande

Erik Malm m.fl. (MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt
följande:
Vi välkomnar verkligen att kartläggningen har gjorts så konkret.
Ofta kan man såväl personal som beslutsfattare tro att lokaler är
tillgängliga, medan man i själva verket inte tänkt igenom alla
moment. Uppenbarligen har även denna kartläggning satt fingret
på problem, både de som kan fixas relativt enkelt, men också
mer omfattande åtgärder. Vi hoppas att dessa snarast kan
åtgärdas och att fler undersökningar av tillgänglighet i
stadsdelen kan göras på detta sätt.
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A

Uppföljning av LOV-upphandlad verksamhet
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en
anmälan från den 27 december 2013 om LOV-upphandlad
verksamhet som Södermalms stadsdelsnämnd har
uppföljningsansvar för.
Dnr 1689-2013-1.2.1.
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B

Anmälan av tillförordnad förvaltningschef
140130-140203
Ärendet

Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i en
anmälan från den 24 januari om att Denise är tillförordnad
förvaltningschef från och med torsdagen den 30 januari kl.
16.50 till och med måndagen den 3 februari kl. 19.00.
Dnr 123-2014-1.3.1.

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
6 februari 2014
Blad 53

§ 40
Anmälan av förteckning över inkomna diarieförda
handlingar
Anmäldes diarieförda handlingar inkomna mellan den
28 november 2013 till 9 januari 2014.
§ 41
Anmälan av sociala delegationens protokoll
Anmäldes sociala delegationen protokoll från den 17 december
2013, 30 december 2013, 8 januari 2014, 14 januari 2014 och 28
januari 2014.
§ 42
Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens
pensionärsråd
Protokoll nr 1 från den 27 januari 2014.
§ 43
Anmälan av protokoll från rådet för
funktionshinderfrågor
Protokoll nr 1 från den 27 januari 2014.
§ 44
Anmälan av balanslista
Anmäldes balanslista över kommande ärenden till
stadsdelsnämnd daterad 2014-02-06.
§ 45
Anmälan av protokoll från förtroenderåden
Protokoll Vintertullens förtroenderåd den 9 september 2013.
Protokoll Vintertullens förtroenderåd den 9 september 2013.
Protokoll Hornstulls servicehus den 25 november 2013.
Protokoll Vindragarens anhörigrådsmöte den 11 november
2013.
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§ 46
Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på
delegation
Sociala avdelningen

Yttrande till Lotteriinspektionen angående värdeautomater
(automatspel) 2013-01-31 – 2013-12-09
Administrativa avdelningen

Avtal om avgångsersättning
Dnr 1621-2013-2.3.4.
Dnr 1623-2013-2.3.4.
Dnr 1622-2013-2.3.4.
§ 47
Information från förvaltningen
Ingen information förelåg.
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§ 48
Övriga frågor
Undersök möjligheterna till skridskobana på
Mosebacke terrass
Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om att undersök
möjligheterna till skridskobana på Mosebacke terrass.
Dnr 204-2014-1.2.1.
Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Skrivelse

Mosebacke terrass, en av Stockholms vackraste platser används
mycket sommartid. På vintern är det dött.
Platsen vore fantastisk för en skridskobana. Det är i det
närmaste magiskt när mörkret faller och staden glimrar
nedanför. Att kunna åka skridskor här, gärna till musik, och
varför inte live då och då från utescenen vore ett mycket trevligt
tillskott på Södermalm och för den delen även till staden.
Kanske lite försäljning av varma drycker och något att äta.
Vi gissar också att det skulle bli en given turistmagnet för de
som besöker Stockholm vintertid, och finnas med i de flesta
guideböcker.
Södra teatern vill själva gärna att det ska bli möjligt. Förvaltare
av lokalen är dock Riksteatern som vid kontakt varit tveksamma
till om det är möjligt och att det i så fall skulle bli dyrt. Vi skulle
vilja att stadsdelen tar initiativ att tillsammans med Riksteatern
och andra experter utreda frågan. Vad krävs för att det ska bli
möjligt, givetvis på ett säkert sätt och till vilken kostnad. Vilken
kostnad kan Riksteatern stå för och vad skulle åligga stadsdelen
eller staden?
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§ 48 forts.
Övriga frågor
Södermalm ska bli bäst på sopor
Erik Malm m.fl. (MP) lade en skrivelse om att Södermalm ska
bli bäst på sopor.
Dnr 205-2014-1.2.1.
Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Skrivelse

Varje sommar slängs en mängd sopor som egentligen är
återvinningsbara, och stadsdelsnämndens kostnader för
insamling är onödigt höga. Att ett utvecklingsprojekt pågår är
bra. Vi anser att Södermalms stadsdel med fördel skulle kunna
bli ett testområde för nya lösningar som gör det enklare för
medborgarna att sopsortera.
Stadsdelsnämnden har sedan tidigare fått in medborgarförslag
och vi tror att det är en bra utgångspunkt för att fortsätta
utveckla arbetet. Det är alltid roligt att se kreativa lösningar på
problem som vi stöter på i vardagen. Sopsortering är annars
något som för många är en alldeles för omständlig historia –
finns inte grovsoprum eller återvinningshantering nära till
lägenheten kan det bli att man hellre struntar i det.
Med anledning av detta vill vi att förvaltningen får i uppdrag att
planera och genomföra:
att

en fördjupad medborgardialog kan hållas på temat hur
vi kan göra det enklare att sopsortera,

att

till kommunen föreslå att Södermalms stadsdel ska bli
testområde för nya lösningar gällande källsortering av
sopor på offentliga platser inklusive parker
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§ 48 forts.
Övriga frågor
Möjlighet till biståndsbedömning
Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) lade en skrivelse om möjlighet till
biståndsbedömning under jul- och nyårshelgen.
Dnr 206-2014-1.2.1.
Beslut

Nämnden lämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Skrivelse

Under den gångna jul- och nyårshelgen har det varit många s k
röda dagar med mellanliggande klämdagar. Det har inneburit att
vårdplaneringarna på akutsjukhusen har stoppats upp eftersom
många biståndshandläggare har passat på att ta en välförtjänt
ledighet.
Resultatet har blivit att t ex Södersjukhuset haft en hård
belastning av alltför många äldre patienter som varit
färdigbehandlade, men inte kunnat skrivas ut från sjukhuset.
Vi önskar en redovisning hur beredskapen sett ut för
biståndsbedömarna under jul- och nyårshelgerna.
Vilken samverkan har skett med landstinget för att
vårdplanering ska kunna ske även under långhelger?
Eftersom även nästa jul- och nyårshelger kommer att ha få
vardagar, så önskar vi veta på vilket sätt förvaltningen kommer
att organisera verksamheten så att vårdplanering kan ske även
helg- och klämdagar.

