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§ 26
Motion om trygghetsinventering av stadens fysiska
miljö
Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av Lotta
Edholm och Jan Jönsson (båda L), dnr 106-988/2016
Beslut

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

Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en
remiss gällande en motion av Lotta Edholm och Jonas Jönsson
(båda L) om trygghetsinventering av stadens fysiska miljö.
Motionärerna vill att staden, tillsammans med polisen, ska
genomföra en trygghetsinventering av den fysiska miljön.
Vidare föreslår motionärerna att staden ska arbeta med åtgärder
på kort respektive lång sikt av den fysiska miljön för att göra
den mer trygg.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 24 oktober.
Dnr 867-2016-1.5.1.
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.
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.
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Att bifalla motionen
Att därutöver anföra

På många platser i Stockholm är den fysiska miljön inte
utformad ur ett trygghetsfrämjande perspektiv. Medborgarna
känner sig otrygga och polis och andra utryckningsmyndigheter
har svårt att utföra sitt jobb. Vi vill se en trygghetsinventering
där staden arbetar med den fysiska miljön för att förenkla
polisens arbete. Inventeringen bör ske tillsammans med polisen
som har kunskaperna om vilka element i den fysiska miljön som
är olämpliga ur trygghetssynpunkt. Det kan exempelvis handla
om särskilt osäkra tunnlar, dålig belysning vid någon plats eller
att ett område måste förses med bredare gator.
Det är åtgärder som berör flera av stadens nämnder inklusive
Södermalms stadsdelsnämnd. Åtgärderna bör vara förändringar
både på kort och på lång sikt. Det kan handla om upprustning av
gatumiljön; att belysning görs om, att gator breddas för att göra
rum åt en polisbil eller dylikt. Det kan också handla om stadens
egna fastigheter, dess generella skick eller fasadbelysning. En
del ändringar kan vara så omfattande att det innebär
detaljplaneförändringar eller att staden behöver ta mark i
anspråk som ännu inte blivit exploaterad.
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§ 27
Reviderat program för kvalitetsutveckling
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Ärendet

Södermalms stadsdelsnämnd har tagit emot en remiss gällande
ett förslag till reviderat program för kvalitetsutveckling för
Stockholms stad. Förvaltningen är positiv till det reviderade
programmet för kvalitetsutveckling.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 26 oktober 2016.
Dnr 666-2016-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

