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§ 22
Motion (2016:95) om att rädda Liljeholmsbadet
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1336/2016
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion om att rädda Liljeholmsbadet. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige uppdrar till fastighetsnämnden att
genomföra vissa utredningar beträffande Liljeholmsbadet.
Södermalms stadsdelsförvaltning föreslår att nämnden tillstyrker
förslaget.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 20 oktober 2016.
Dnr 1042-2016-1.5.1.
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
förutsättningarna för Liljeholmsbadets framtid till en
utredningskostnad om maximalt en miljon kronor.
Vidare skulle Fastighetskontoret tillsammans med
idrottsförvaltningen utreda förutsättningar och intresse för en
avyttring av Liljeholmsbadet.
Vi tycker det är en klok strategi och gläds över den politiska
samstämmigheten.
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Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén mfl. (L) lämnade ett
särskilt uttalande.
Det är mycket glädjande att majoriteten nu verkar ha svängt i
frågan om Liljeholmsbadets framtid med tanke på det som sades
på idrottsnämnden i september.
Liljeholmsbadet är ett oerhört omtyckt bad med gamla anor, och
dessutom råder det redan stor brist på bad och simhallar i
Stockholm. Frågan om Liljeholmsbadets framtid måste utredas
noga, i en utredning där kostnaderna både för renovering och för
ett nytt bad på samma plats belyses.
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§ 23
Motion (2016:86) om sommarlovsberedskap mot
tvångsäktenskap
Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Lotta
Edholm (L), dnr 106-1122/2016
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en
remiss gällande en motion av Lotta Edholm (L) om
sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap. Lotta Edholm vill
att staden söker ett samarbete med Swedavia/Arlanda flygplats
för att sätta upp och ansvara för information om vart man kan
ringa eller vad man kan göra för att slå larm om en förestående
resa till ett påtvingat äktenskap. Vidare vill Lotta Edholm att
staden ser över sin organisation vad gäller till exempel skyddat
boende för att se till att de ungdomar som i sommar slår larm
möts av ett adekvat stöd och skydd från dag ett.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 24 oktober 2016.
Dnr 927-2016-1.5.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) ställde sig bakom förvaltningens
förslag till beslut. Djuna Jangmyr (Fi) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Filip Solsjö 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.

