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tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Margareta Östrand
stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har erhållit en remiss från kommunstyrelsen som
utgörs av en motion av Karin Ernlund (C) om en mer levande
stadsmiljö under Stockholms broar.
I motionen framförs att de flesta utrymmen under Stockholms broar
står tomma. Om staden är generös med tillstånd och subventionerar
upplåtelser under stadens broar kan de dock gå från döda ytor till
levande inslag i stadsmiljön. I motionen anges att om detta skall
kunna bli verklighet krävs följande förändringar:
- Se över upplåtelseavgifterna så det blir billigare att använda
platserna
- Se över regelverket för tillstånd vad gäller servering av mat,
dryck och alkohol
- Bidra med vissa mindre investeringar för att tillgängliggöra
platserna
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Stadsdelsförvaltningen instämmer i motionens intentioner om en
mer levande stadsmiljö under broarna. Dock utgör merparten av
förslagen platser som inte berör Södermalms stadsdelsområde.
Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget att staden ska bidra
med investeringsmedel för att tillgängliggöra platserna. Projekten
bör vara självfinansierade.

Tjänsteutlåtande
Dnr 501-2016-1.5.1.
Sida 2 (3)

Bakgrund
Stadsdelsnämnden har erhållit en remiss från kommunstyrelsen som
utgörs av en motion om en mer levande stadsmiljö under
Stockholms broar. Motionen har förutom till stadsdelsnämnderna på
Södermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen och
Bromma remitterats till exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden,
stadsledningskontoret och Visita Stockholm
Remisstiden sträcker sig till den 30 september 2016.
Ärendet
I motionen framförs att de flesta utrymmen under Stockholms broar
står tomma. Vidare framförs att om staden är generös med tillstånd
och subventionerar upplåtelser under stadens broar kan de gå från
döda ytor till levande inslag i stadsmiljön.
Motionären uttrycker också att det inte är staden som ska bestämma
vilken typ av verksamhet som skall bedrivas. Staden skall istället
bidra med förutsättningarna för att kulturutövare, entreprenörer och
föreningar ska använda platserna och öppna dem för allmänheten.
Vidare anges i motionen att om detta skall kunna bli verklighet
krävs följande förändringar:
-

Se över upplåtelseavgifterna så det blir billigare att använda
platserna
Se över regelverket för tillstånd vad gäller servering av mat,
dryck och alkohol
Bidra med vissa mindre investeringar för att tillgängliggöra
platserna.

Motionären yrkar därför att staden tar fram ett brofästeprogram med
subventionerade upplåtelseavgifter och förenklade regler för matoch alkoholservering, att staden anlägger en sandstrand längs med
Klara strand och Stadshusbron och Klarabergsviadukten samt att
staden gör en av bropelarna under Tranebergsbron till
projektionsduk. Som sista yrkande framförs att samtliga brofästen i
Stockholm har minst en laglig graffittivägg.
Ärendets beredning
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Ärendet har beretts av stadsdelsdirektörens stab inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 13 september, i pensionärsrådet den 12 september och i rådet
för funktionshindersfrågor den 13 september 2016.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen instämmer i motionens intentioner om en
mer levande stadsmiljö under broarna. Dock utgör merparten av
förslagen platser som inte berör Södermalms stadsdelsområde.
En viktig synpunkt vid uppförande av graffittiväggar vid stadens
broar är att hänsyn tas till den kulturhistoriska platsen samt till
stadsbilden i övrigt.
En förutsättning för att ha verksamhet under stadens broar är att
brandskyddet är säkrat.
Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget att staden ska bidra
med investeringsmedel för att tillgängliggöra platserna. Projekten
bör vara självfinansierade.
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