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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

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
6 februari 2014
Blad 57

§ 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.

