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§ 13
Utveckling av förskolan Kastanjen med tullhörande
utegård, kv Hållkarlen 2
Inriktningsärende
Beslut

Stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.
Ärendet

Förskolan Kastanjen är inrymd i en fristående fastighet som är
belägen vid Fatbursgatan 36. Byggnaden har inte genomgått
någon större ombyggnad eller upprustning sedan huset
uppfördes i slutet på 1970-talet och fastigheten uppfyller inte
dagens krav på energianvändning, hälsa och miljö.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 1 september 2014. Dnr 898-2014-1.2.1.
Förslag till beslut

Thorwald Nilsson (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik
Lindström (C) anmälde att de inte deltar i beslutet.
Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) föreslog att ärendet bordläggs.
Beslutsgång

Nämnden beslutade bordlägga ärendet.
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§ 14
Dags för en jämställd sandning av trottoarer
Svar på skrivelse från Gunnar Ågren (V)
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen
2013-12-12 i uppdrag att bereda en skrivelse av Gunnar Ågren
(V) om jämställd sandning av trottoarer. I skrivelsen uppges att
sandning av stadsdelsområdets trottoarer uteblev i samband med
att ett oväder drog in över staden den 6 december 2013 och att
sandning inte utfördes förrän den 7 december. Med anledning av
den uteblivna sandningen den 6 december 2013, föreslås att en
utredning görs om ansvaret för trottoarernas underhåll och
varför sandningen uteblev.
Den fråga som ställs i skrivelsen om vilken/vilka förvaltningar i
staden som bör ansvara för snöröjning och sandning av
trottoarer ligger enligt stadsdelsförvaltningen utanför
förvaltningens uppdrag att utreda.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 september 2014.
Dnr 1598-2013-1.2.1.
Förslag till beslut

Thorwald Nilsson (M), Per Henriksson (FP) och Fredrik
Lindström (C) anmälde att de inte deltar i beslutet.
Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Gunnar
Ågren (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

