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§7
Uppsägning i förtid av driftavtalet avseende vård- och
omsorgsboende, servicehus och dagverksamhet på
Vintertullen
Beslut

1. Södermalms stadsdelsnämnd godkänner den planerade
uppsägningen av driftavtalet med diarienummer
125-2153/2011. Avtalet sägs upp i förväg och avslutas
den 1 oktober.
2. Södermalms stadsdelsnämnd beslutar att begära att
kommunstyrelsen beslutar och genomför uppsägning av
avtalet.
3. Omedelbar justering.
Ärendet

Stadsdelsnämnden fattade den 17 mars 2016 beslut om att lämna
lokalerna i fastigheten Hamnvakten 7, Vintertullens vård- och
omsorgsboende samt att inte förlänga avtalet med Kosmo
AB/Norlandia Care AB från och med den 1 februari 2017.
Utflyttningen från Vintertullens vård- och omsorgsboende och
servicehus har gått i en snabbare takt än vad förvaltningen
förutsåg och kommer att vara klar senast den 30 september.
Avtalet sägs därför upp i förväg och avslutas den 1 oktober.
Dagverksamheten tas i samband med att avtalet avslutas över i
egen regi.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2016.
Dnr 808-2016-2.2.2.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
22 september 2016
Blad 9

§8
Om nedskräpning i stadsmiljön
Skrivelse från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén
(L) och Leif Kroon (KD)
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning som
svar på skrivelsen
Ärendet

Förvaltningen arbetar ständigt med att upprätthålla en god
kvalité på renhållningen i stadsdelen.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31augusti 2016.
Dnr 607-2016-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Birgitta
Sevefjord (V) lämnade ett särskilt uttalande. Michelle Jangmyr
(Fi) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom uttalandet.
Söders parker är våra gemensamma vardagsrum. Det är viktigt
att de är rena och snygga och att de känns välkomnande för alla.
Det är ett område där det krävs ett brett och idogt arbete. Under
lång tid. Därför är det olyckligt om frågan om nedskräpning
reduceras till ett tillfälle att plocka politiska poänger.
2011 skärptes lagen i miljöbalken vid nedskräpning på offentlig
plats. Den som lämnar en snabbmatsförpackning, läskburk eller
engångsgrill efter sig riskerar sedan dess 800 kronor i böter. Det
var en reform som lanserades med buller och bång. Det var
lösningen på problemet med nedskräpning. Fem år senare
tvingas vi konstatera att verkligenheten nog är mer komplicerad.

