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§9
Om renhållning och klottersanering kring Tantolunden
Svar på skrivelse från Erik Jahn (L), Christoffer Järkeborn
m.fl.(M) och Leif Kroon (KD)
Beslut

Att genomföra en särskild städkampanj i Tantolunden under
2017.
I övrigt vill vi anföra följande:
Frågan om renhållningen i parkerna har varit uppe tidigare. På
septembernämnden 2016 skrev vi bl.a. ”…det är viktigt med en
bred approach. Rent och snyggt i parkerna innefattar fler saker
än att bara städa. Vi har skapat attraktivare parker (dansbana,
bastu och stadsodling för att ta några av våra satsningar). Men vi
behöver också vässa arbetet med att påverka attityder
(Söderandans arbete, sommarjobbande unga och städkampanjen
för att peka på ett par saker som redan görs)
I det sistnämnda fallet skulle vi vinna oerhört mycket om hela
nämnden agerade tillsammans. Vi vill därför bjuda in alla
oppositionspartier i nämnden till ett samarbete där vi
gemensamt jobbar för ett renare, tryggare och mer välkomnande
stadsdelsområde.”
Söders parker är våra gemensamma vardagsrum. Det är viktigt
att de är rena och snygga och att de känns välkomnande för alla.
Efter valet har vi satsat på fler och bättre papperskorgar,
återvinningsstationer för engångsmaterial. Vi har genomfört
städinsatser utöver entreprenadavtalen (i Tantolunden och andra
välbesökta parker). Stora insatser har gjorts av sommarjobbare (i
Tantolunden har de bl.a. målat koloniföreningarnas staket).
Årets medborgarundersökning (Undersökningen riktade sig till
ett slumpmässigt urval av boende i respektive stadsdel fördelade
efter 300 per stadsdel i åldersgruppen 18-79 år, totalt 4200
personer. 50% har svarat.) visar också att medborgarna överlag
är mer nöjda med renhållningen på Södermalm.
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2014

2015

2016

På det hela taget tycker jag att det är rent och
städat i min stadsdel.

60%

62%

66%

I den stadsdel där jag bor tar staden hand om
skötseln och städningen av parker och
grönområden på ett bra sätt.
I den stadsdel där jag bor städas nedskräpade
platser snabbt och jag ser sällan överfulla
papperskorgar som aldrig töms.

57%

64%

64%

34%

31%

41%

Förvaltningen berättade på septembernämnden att staden har samma
höga måluppfyllelse vad gäller 24 – timmarsgarantin för klotter som
tidigare. Vi förutsätter att staden kommer fortsätta att arbeta på
samma sätt framöver.
Medborgarundersökningen för Södermalm angående klotter visar på
bättre siffror än 2015 men aningen sämre än 2014.

I den stadsdel där jag bor ser jag inte mycket
klotter som jag känner mig störd av.
I den stadsdel där jag bor tas allt klotter bort
snabbt på byggnader och anläggningar, t ex
skolor och förskolor.

2014

2015

2016

62%

51%

59%

49%

43%

44%

I samband med beslutet att uppföra väggar bestämde vi också att
förvaltningen skulle genomföra mätningar av klotternivå i
närområdet.
En nyligen publicerad undersökning visar heller inget samband
mellan öppna väggar och klotter1.
Ärendet

I skrivelsen framförs att det är viktigt att se vad stadsdelsförvaltningen kan göra kring Tantolunden för att minska attraktiviteten
som plats för narkotikahandel och framför vidare att det är
viktigt att veta hur socialtjänsten bedömer situationen och hur
dess resurser ser ut. Skulle det till exempel vara möjligt att
genom uppsökande verksamhet minska missbruket. Ytterligare
städinsatser för att få bort fimpar, flaskor och engångsgrillar och

1

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6553705
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att allmänna toaletter hålls fräscha föreslås också, samt att
klottersaneringen i parken med omnejd ses över.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 26 oktober 2016.
Dnr 833-2016-1.2.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Djuna
Jangmyr (Fi) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom
förslaget.
Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfén (L) ställde sig bakom
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden beslutat enligt förslag från S, MP och V.
Reservation

Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfén (L) reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag och
lämnade ett särskilt uttalande.
Det är mycket positivt att förvaltningen föreslår att det skall
genomföras en städkampanj i Tantolunden samt att det ska
upprättas en plan för hur klottersaneringen skall kunna stärkas.
Förvaltningen föreslår att en städkampanj ska genomföras för
Tantolunden under våren 2017. Det är bra. Men det är också
viktigt att städkampanjen genomföras under sommaren då
nedskräpningen som oftast är som högst i Tantolunden. Det är
också positivt att förvaltningen föreslår att de tillsammans med
trafikkontoret ska upprätta en plan för hur klottersaneringen ska
kunna stärkas i Tantolunden så att 24-timmarsgaratin
säkerställs. Det är också positivt att stadsdelsförvaltningen
tillsammans med socialtjänsten föreslås utreda om det finns
möjlighet att genom uppsökande verksamhet från socialtjänstens
sida minska missbruket
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§ 10
Stängning av Liljeholmsbadet
Svar på skrivelse från Erik Jahn (L), Anne-Lie Elfvén (L), Leif
Kroon (KD) och Christoffer Järkeborn m.fl.(M)
Beslut

1. Stadsdelsnämnden föreslår fastighetsnämnden att
stadsdelsnämnden involveras i utredningsarbetet och informeras
om den fortsatta processen beträffande Liljeholmsbadets
framtid.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd överlämnade den 25 augusti 2016
en skrivelse om stängning av Liljeholmsbadet till förvaltningen
för beredning.
I skrivelsen föreslås sammanfattningsvis att Södermalms
stadsdelsnämnd involveras i utredningsarbetet beträffande
Liljeholmsbadets framtid. Detta mot bakgrund av att
fastighetskontoret i augusti beslutat att stänga badet då
anläggningen är i undermåligt skick.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2016
Dnr 831-2016-1.2.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) lämnade ett särskilt uttalande. Djuna
Jangmyr (Fi) ställde med sitt ersättaryttrande sig bakom
uttalandet.
Liljeholmsbadet betyder mycket för stadsdelens invånare, både
som unikt och småskaligt bad och som uppskattat inslag i
stadsmiljön.
På Fastighetsnämndens möte 2016-09-20 beslöt en enig nämnd
att uppdra åt fastighetskontoret att tillsammans med
idrottförvaltningen att utreda kostnader och planmässiga

