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§ 15
En jämlikhetsanalys över snöröjningen för vintern
2013/2014. Svar på skrivelse från Erik Malm m.fl. (MP)
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen
2013-12-12 i uppdrag att bereda en skrivelse av Erik Malm
m.fl. (MP) om att genomföra en jämlikhetsanalys över
snöröjningen för vintern 2013/2014.
På det sätt som snöröjningen idag bedrivs kan slutsatsen dras
att en jämlik snöröjning till stora delar kan uppnås vid normalt
snöfall eftersom bussgator, gång- och cykelbanor prioriteras.
Vid kraftigt snöoväder måste dock trafikleder, tillsammans med
bussgator, prioriteras framför gång- och cykelbanor för att
säkerställa fram-komligheten för flest antal människor.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 2 september 2014.
Dnr 1594-2013-1.2.1.
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.
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§ 16
Skrivelse om Liljeholmsbadet. Svar på skrivelse från
Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till idrottsnämnden för
vidare handläggning och besvarande.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen 201406-12 i uppdrag att bereda en skrivelse av Anna-Klara Müntzing
m.fl. (MP) om Liljeholmsbadet. I skrivelsen beskrivs badets
kulturhistoriska värden och den värdefulla verksamhet som
bedrivs där. Miljöpartiet vill att det undersöks om badet, som nu
är gulklassat enligt stadsmuseets skala kan bli grönklassat, och
att en plan görs för hur verksamheten ska kunna värnas och
fortsätta i samma anda som nu.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 1 september 2014.
Dnr 672-2014-1.2.1.
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) ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

