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§ 24
Internationell strategi för Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämar förvaltningens tjänstutlåtande till
kommunstyrelse som svar på remissen.
Ärendet

Kommunfullmäktige antog år 2008 ”Övergripande mål,
inriktning och riktlinjer för internationellt arbete (dnr 0061137/2007)”. I budgeten för 2016 anges att detta dokument ska
revideras. Stadsledningskontoret har därför tagit fram ett förslag
på reviderad strategi som lägger fast övergripande mål,
inriktning, principer samt övergripande arbetssätt och
ansvarsfördelning för hur stadens internationella arbete ska
bedrivas.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 24 augusti 2016.
Dnr 618-2016-1.5.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Birgitta
Sevefjord (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till
beslut.
Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) lade ett
eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag
till beslut. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom reservationen.
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. Att som svar på remissen från kommunstyrelsen anföra
följande
Globaliseringen ställer länder, regioner och städer inför helt nya
möjligheter och utmaningar. Nya marknader öppnar sig,

Södermalm stadsdelsnämnd

Sammanträdesprotokoll
22 september 2016
Blad 35

världshandeln expanderar och ekonomier integreras. För en
storstadsregion som Stockholm innebär denna utveckling stora
möjligheter med nya växande marknader, ökad handel och ökat
internationellt samarbete. Samtidigt ökar också konkurrensen
om företagsetableringar, investeringar, arbetskraft och besökare
från andra storstadsregioner i världen.
En internationell strategi för Stockholms stad är nödvändigt och
välkommet. Vi ställer oss dock kritiska till det faktum att strategin
inte bejakar företagsperspektivet i tillräcklig stor omfattning.
Den ökade konkurrensen ställer krav på en tydlig internationell
positionering av Stockholm. Stockholm måste attrahera
företagsetableringar, investeringar, besökare och boende till
Stockholmsregionen samt hjälpa företag att växa internationellt.
Det bör även finnas med resonemang kring valfrihet som en viktig
faktor för en högklassig och kostnadseffektiv samhällsservice
som ger stockholmarna unika möjligheter att välja mellan olika
vård- och omsorgsgivare och skolor.

Stockholm ska vara Europas ledande och hållbara tillväxtregion
med ett kunskapsbaserat och innovativt näringsliv i världsklass
och med en god och trygg livsmiljö med stora möjligheter för
alla människor.
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§ 25
Yttrande över ansökan serveringstillstånd restaurang
Bistro Sjöstad 24
Remiss från tillståndsenheten, dnr 9.1-07993/2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Bistro Sjöstad 24, Ljusslingan 24, måndag till
söndag kl. 12.00 till 03.00, för allmänheten, i restaurangen
och kl. 12.00 till kl. 22.00 i uteserveringen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan
om serveringstillstånd för restaurang Bistro Sjöstad 24,
Ljusslingan 24.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 17 augusti 2016.
Dnr 770-2016-1.5.2.
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.
I sitt svar går förvaltningen igenom stadens reviderade riktlinjer
för alkoholtillstånd. De konstaterar bl.a. att stadsdelsnämndens
roll är att bedöma lokala sociala faktorer bl.a. känd missbruks –
och ordningsproblematik. Utifrån detta perspektiv har de heller
inte funnit några invändningar. Vi vill understryka vikten av
nedanstående resonemang inför beslut om eventuellt
serveringstillstånd.
Inom stadsdelsområdet har det, under senare år, skett en kraftig
tillväxt vad gäller antalet krogar tillstånd att servera alkohol
fram till kl. 03 på morgonen. Det har vuxit fram ett antal klustret
där krogar med sena öppettider samlats, där Medborgarplatsen
med omnejd är det mest uppenbara.
Det som särskiljer i ärende 25 Bistro Sjöstad 24 och ärende 28
Österlånggatan 17 är att dessa tillstånd rör områden som idag
inte har några krogar öppna så sent (i Gamla stan har det sena
nattlivet tidigare samlats kring Kornhamnstorg).

