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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.
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Reservation

Filip Solsjö 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 tillstyrka motionen.
2. Att i övrigt anföra följande.
Hedersvåld och –förtryck är en av de största kränkningarna av
mänskliga rättigheter i Stockholm idag. En del av detta förtryck
är tvångsäktenskap. Ungdomar som riskerar att bli utsatta för
tvångsäktenskap måste få hjälp och stöd att undvika att bli
bortgifta.
Vi tror att det hade varit möjligt att genomföra idén om en
informationskampanj på Arlanda redan i somras. Liknande
informationskampanjer genomfördes på tre andra flygplatser.
Swedavia meddelade att de var positiva men idén föll mellan
stolarna. Swedavia väntade på initiativ från staden, som inte
kom. Vi kan bara beklaga att staden och Swedavia inte lyckades
etablera ett samarbete.
Sommarlovsberedskap omfattar dock mer än bara kampanjer på
flygplatser och annan kollektivtrafik. Det handlar om att se till
att det finns bemanning på sommaren för att snabbt kunna ta
hand om barn och unga som måste få skydd och att det finns en
medvetenhet hos personal även på Södermalm som möter unga
att exempelvis känna igen tecken på oro inför sommarlovet.
Ingen tjej eller kille ska behöva bli bortgift i Stockholm
kommande sommar.
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§ 24
Grönare Stockholm – förslag till nya riktlinjer för
planering, genomförande och förvaltning av stadens
parker och naturområden
Remiss från kommunstyrelsen
Beslut

1. Utöver de synpunkter förvaltningen framför vill vi markera
följande:
Parker och regionala grönområden en fråga om jämlikhet. För
de stockholmare som inte har råd med eget lantställe eller med
längre resor är naturen i stadens parker och Storstockholms
gröna kilar ovärderliga. För barn, äldre och rörelsehindrade
måste naturen finnas på nära håll. Av pedagogiska skäl behöver
varje förskola och varje grundskola tillgång till naturmiljöer. Av
många skäl är därför ett genomtänkt program för att anlägga,
bevara och utveckla grönområdena i Stockholm – vårt
gemensamma vardagsrum betydelsefullt för att skapa ett gott
och mera jämlikt samhälle, ett Stockholm för alla.
Större satsningar behövs när befolkningen ökar. När
befolkningen växer och bebyggelsen breder ut sig ökar behovet
av en mera aktiv politik. Vi behöver anlägga nya parker, tillföra
nya inslag och anläggningar, och vi behöver en mera
genomtänkt och aktiv skötsel – både fler utegym och fler
groddammar. För att upprätthålla områdenas kvaliteter måste vi
räkna med ökade kostnader för skötsel och underhåll.
Grönområden en gemensam angelägenhet i regionen.
Södermalms parker är en regional tillgång som även utnyttjas av
många som inte bor i stadsdelen. På samma utnyttjar
Söderborna grönområden i andra delar av staden och regionen,
vilket betyder att det är viktigt för Södermalmsborna med ett
tydligt regionalt perspektiv på grönområdena – rätt hanterat går
en sådan ambition väl att förena med ett ökat bostadsbyggande
både regionalt och på Söder.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ”Grönare Stockholm - Förslag till
nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av
stadens parker och naturområden” på remiss från
kommunstyrelsen.

