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§ 16 b
Utseende av utanordnare och fullmaktsgivare för
Södermalms stadsdelsnämnden
Beslut

1. Nämnden utser från och med 2016-09-15 tillförordnad
stadsdelsdirektör Lisa Kinnari till utanordnare och
fullmaktsgivare för Södermalms stadsdelsnämnd.
2. Nämnden utser förvaltningschefen för serviceförvaltningen
Christer Edfeldt till utanordnare för Södermalms
stadsdelsnämnd.
3. Godkänna anmälan om utsedda ställföreträdande
fullmaktsgivare.
4. Från och med 2016-09-14 upphör Margareta Östrand att
vara utanordnare och fullmaktsgivare för Södermalms
stadsdelsnämnd.
Ärendet

Enligt Stockholms stads Regler för ekonomisk förvaltning 3
kap. 5 §, ska varje nämnd utse utanordnare med rätt att på
nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 15 september 2016.
Dnr 892-2016-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 17
Motion (2016:29) om en mer levande stadsmiljö under
Stockholms broar
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-456/2016
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit en remiss från kommunstyrelsen
som utgörs av en motion av Karin Ernlund (C) om en mer
levande stadsmiljö under Stockholms broar.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2016.
Dnr 501-2016-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Ersättaryttrande

Fredrik Lindstål (C) lämnade ett ersättaryttrande.
Centerpartiet välkomnar att förvaltningen i grunden är positivt
inställd till att aktivera ytor under broarna.
Vi är dock betydligt mer tveksamma till att initiativtagare ska
bära kostnaden för att tillgängliggöra ytorna. Det är brukligt att
staden bereder de ytor man hyr ut och skapar
grundförutsättningar så att platsen kan nyttjas för det ändamål
som den sökande parten önskar. Beredning av plats kan t.ex.
innebära, städning, ommålning och säkerhetsanpassning. Från
exempelvis Trafikkontoret finns idag rutiner för detta.
Motsvarande rutiner kan sannolikt nyttjas på ett sätt så att staden
kan tillhandahålla en grundläggande tillgänglighet.
Ytor under broar är ofta socialt otrygga platser. De är dåligt
belysta och är inte sällan kopplade till missbruksproblematik.
Givet att platsen aktiveras skapar man istället positiva flöden av
nya besöksgrupper som tillsammans med initiativtagaren
omdefinierar platsen. Vad som var en trasslig och död yta
vaknar till liv och skapar mervärde för staden. Det är därför av
särskilt stort intresse att uppmuntra och aktivt arbeta för att hitta
aktörer som är intresserade att bedriva verksamhet under stadens
broar.

