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Sammanfattning
I motionen föreslår Anna König Jerlmyr m.fl. (M) åtgärder för den
moderna och hållbara staden. Åtgärdsförslaget gäller ett omfattande
bostadsbyggande, en utökad och tillgänglig kollektivtrafik och ett
konkurrenskraftigt företagsklimat.
Motionen innehåller 35 förslag, varav endast punkt 13 berör
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Punkt 13 innebär att ansvariga
nämnder ges i uppdrag att gemensamt utarbeta en policy för ett
enhetligt uttryck för stadens torg och parker med bäring på såväl
permanenta som tillfälliga anordningar.
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Förvaltningen anser att stadens befintliga styrdokument, t.ex.
möbleringsprogram, skyltprogram och teknisk handbok utgör ett
tillräckligt underlag för utformning av torg och parkmiljöer.
Förvaltningen anser vidare att dessa dokument regelbundet bör
följas upp och utvärderas med ett särskilt fokus på tillgängligheten i
offentliga miljöer.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Anna König
Jerlmyr m.fl. (M) till samtliga stadsdelsnämnder, sex olika
facknämnder samt ett flertal andra remissinstanser, för yttrande
senast den 27 oktober 2017.
Ärendet
I motionen föreslår Anna König Jerlmyr m.fl. (M) åtgärder för den
moderna och hållbara staden. Åtgärdsförslaget gäller ett omfattande
bostadsbyggande, en utökad och tillgänglig kollektivtrafik och ett
konkurrenskraftigt företagsklimat.
Motionen innehåller 35 förslag, varav endast punkt 13 berör
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Punkt 13 innebär att ansvariga
nämnder ges i uppdrag att gemensamt utarbeta en policy för ett
enhetligt uttryck för stadens torg och parker med bäring på såväl
permanenta som tillfälliga anordningar. Motionen bifogas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansliavdelningen tillsammans med
avdelningarna förskola, äldreomsorg, socialtjänst – barn och unga,
socialtjänst – stöd och service och förebyggande ungdomsinsatser
och socialtjänst – vuxna. Stadsdelsnämndens pensionärsråd och råd
för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att komma med
synpunkter på ärendet. Förvaltningen kommenterar nedan det
förslag som är riktat till stadsdelsnämnden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att stadens befintliga styrdokument, t.ex.
möbleringsprogram, skyltprogram och teknisk handbok utgör ett
tillräckligt underlag för utformning av torg och parkmiljöer.
Förvaltningen anser vidare att dessa dokument regelbundet bör
följas upp och utvärderas med ett särskilt fokus på tillgängligheten i
offentliga miljöer.
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