Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
28 augusti 2014
Blad 19

§ 27
Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i
världsklass
Remiss från kommunstyrelsen dnr 025-634-2014
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har fått ”Förslag till reviderad
Vision för Stockholm år 2030” på remiss från kommunstyrelsen.
Sedan stadens gemensamma vision om Ett Stockholm i
världsklass 2030 togs fram år 2007, har omvärlden förändrats
och därmed också stadens långsiktiga förutsättningar. Därför har
kommunstyrelsen nu föreslagit en reviderad vision.
Förvaltningen har några mindre förslag till förändringar, men är
överlag mycket positiv till den reviderade visionen.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 8 augusti 2014.
Dnr 626-2014-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Anders Göransson m.fl. (S) meddelade att de inte deltar i
beslutet.
Erik Malm m.fl. (MP) meddelade att de inte deltar i beslutet.
Särskilt uttalande

Juliana Gristelli (V) lämnade ett särskilt uttalande.
En ny vision med målet att skapa ett demokratiskt, socialt och
ekologiskt hållbart Stockholm måste omarbetas. I detta arbete
bör man säkra ett brett deltagande, vilket ej har skett i det
nuvarande visionsarbetet.
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§ 28
Program för HBTQ-frågor 2014-2017
Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-184-2014
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har fått ”Program för HBTQfrågor 2014-2017” på remiss från kommunstyrelsen. I ett
följebrev till remissen efterfrågar finansborgarrådet och
socialborgarrådet konkreta förslag till hur den bästa tänkbara
HBTQ-policy kan formuleras. Målsättningen är att policyn ska
vara övergripande och enkel att ta till sig. Förvaltningen ser
programmet som ett bidrag till formulering av en vision med
mål och lämnar förslag till underlag för en HBTQ-policy.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 11 augusti 2014.
Dnr 618-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Per Henriksson (FP), Fredrik
Lindström (C), Anders Göransson m.fl. (S) och Erik Malm m.fl.
(MP) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Juliana Gristelli (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

Juliana Gristelli (V) reserverade sig mot nämndens beslut till
förmån för eget förslag.
1. Stadsdelsnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag
till yttrande.
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Äntligen får vi på remiss ett förslag till program/policy för
HBTQ-frågor. Oppositionspartierna har under mandatperioden
motionerat till kommunfullmäktige i frågan. I Södermalms
stadsdelsnämnd har Vänsterpartiet lyft upp frågan som ett

