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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

