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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.
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Reservation

Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfén (L) reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag.
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§ 19
Svar på medborgarförslag angående alkoholförbud i
Drakensbergsparken, Dalslandstrappan och Sofia
kyrka
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på medborgarförslaget.
Ärendet

Förvaltningen har tagit emot flera medborgarförslag med i
huvudsak samma innehåll och förslag, varför de behandlas
tillsammans i detta ärende. Medborgarförslagen handlar om att
införa alkoholförbud på vissa platser på Södermalm till följd av
ordningsstörningar, missbruk och alkoholförtäring. Skribenterna
beskriver känsla av otrygghet, nedskräpning och störningar. För
att öka trygghet föreslår de att alkoholförbud.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från
Dnr 583, 625, 633, 646, 763, 953-2016-1.2.4.
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.
De förhållanden som skildras i medborgarförslag är inte
acceptabla. Vi är angelägna om att försöka komma tillrätta med
dessa olägenheter.
Av ett antal olika tänkbara åtgärder tar medborgarförslagen upp
en, nämligen alkoholförbud. I likhet med förvaltningen och
polisen är dock vår bedömning att de föreslagna förbuden inte
löser problemen.
Att säga nej till alkoholförbud löser dock inga problem. Vi
måste göra annat för att skapa en fin stadsmiljö för alla.
Vissa åtgärder vi besluta om lokalt: förbättrad renhållning,
förändringar i det gemensamma rummet, sociala insatser. Annat
är rena polisfrågor eller stadsövergripande. Alla alternativ måste
prövas.
Beträffande möjligheten att dricka alkohol i park finns ett
alternativ till tillåtelse/förbud: att det är tillåtet under

