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§ 17
Svar på medborgarförslag gällande
laddningsstationer på busshållplatser och
tunnelbanestationer
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har uppdragit åt stadsdelsförvaltningen att
bereda medborgarförslaget om uppförande av laddstationer på
busshållplatser och tunnelbanestationer. Förslagsställarna gör
gällande att laddningsmöjligheter för bland annat mobiltelefoner
bidrar till en ökar tryggheten och säkerhet för invånare och
besökare på Södermalm.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 18 oktober 2016.
Dnr 723-2016-1.2.4.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 18
Medborgarförslag om gratis mensskydd
Beslut

Vi vill att förvaltningen säkerställer att mensskydd för akuta
behov finns på alla stadsdelens fritidsgårdar och att detta tydligt
kommuniceras till besökarna.
I majoriteten tycker vi att det är angeläget att hbtq-perspektivet
generellt lyfts och återspeglas. När vi pratar om könsidentitet så
är det viktigt att vi inte återskapar föreställningar om kön som
osynliggör transpersoner. Många kvinnor har
mensstrautionsblödningar en gång i månaden, men män kan
också ha det. Kvinnor kan också ha samma behov av rakning
som män har. Det är viktigt att komma ihåg att de kroppar vi är
födda med inte avgör vilka kön vi är. Språket kan tyckas vara en
mindre detalj i det stora hela men samtidigt menar att det också
är något som påverkar och skapar mening. Därför vill vi
understryka behovet av att vara noggrann i arbetet med
kunskapsutvecklingen om hbtq-personer i stadens alla led.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har erhållit ett medborgarförslag om att det
ska finnas gratis mensskydd på offentliga toaletter och på
fritids- och ungdomsgårdar.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2016.
Dnr 726-2016-1.2.4.
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.

