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§9
Om stadens 24-timmarsgaranti för klotter
Skrivelse från Anne-Lie Elfvén (L)
Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.
Ärendet

Förvaltningen redovisar aktuella uppgifter för uppfyllelse av 24timmarsgarantin som visar att den vid senaste
sammanställningen låg på den nivå som gällde 2014, 98 procent.
Trafikkontoret ansvarar för all klottersanering på stadens
anläggningar vilket innebär att förvaltningen inte har några
särskilda möjligheter att påverka mål-uppfyllelsen.
Förvaltningen bidrar dock ständigt med att anmäla klotter som
kommer till förvaltningens kännedom. I stadsdelsnämndens
avtal med upphandlad parkskötselentreprenör finns också ett
krav att entreprenören ska anmäla klotter på stadens
anläggningar.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2016.
Dnr 344-2016-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anne-Lie Elfvén (L) och Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
lämnade ett särskilt uttalande.
Vi vill börja med att tacka förvaltningen för svaret. Vi kan se att
det är väldigt fina siffror vad gäller måluppfyllelsen och det är
glädjande. Vi noterar dock också att antalet anmälningar ökar
väldigt kraftigt. Här menar vi att det krävs åtgärder från
förvaltningen i samverkan med trafikkontoret för att minska
förekomsten av klotter. Det ökade klottret, i kombination med
exempelvis den otrygga situationen i Tantolunden, bidrar till att
öka otryggheten på Södermalm, och det är vi alla mån om att
undvika.
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§ 10
Svar på medborgarförslag angående servicehus på
Södermalm
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
Ärendet

I budget 2015 beslutade kommunfullmäktige att en utredning
skulle göras för att tydliggöra hur behovet av olika bostäder för
äldre ska tillgodoses. En delrapport har nu remitterats till
Södermalms stadsdelsnämnd där det bland annat föreslås att
staden ska erbjuda tre boendeformer för äldre; trygghetsboende
med aktivitetscenter, servicehus och vård- och omsorgsboende.
Att utveckla olika sociala mötesplatser, träffpunkter och
dagverksamheter blir allt viktigare när fler väljer att bo kvar
hemma. Detta arbetar förvaltningen med under 2016. Arbetet
med att utveckla dessa kan med fördel samordnas med arbetet
med aktivitetscentran.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2016.
Dnr 360-2016-1.2.4.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

