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§1
Val av justerare och dag för justering
Beslut
Vice ordförande Anders Göransson (S) utses att justera protokollet
jämte ordförande Christoffer Järkeborn (M) den 4 februari 2020.
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§2
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs.
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§3
Borttagen på grund av sekretess
SÖD 2020/18

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/18-1 Tjänsteutlåtande 2020-01-02
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§4
Borttagen på grund av sekretess
SÖD 2020/19

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/19-1 Tjänsteutlåtande 2020-01-02
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§5
Borttagen på grund av sekretess
SÖD 2020/20

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/20-1 Tjänsteutlåtande 2020-01-02
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§6
Borttagen på grund av sekretess
SÖD 2020/21

Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/21-1 Tjänsteutlåtande 2020-01-02

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2020
Sida 10 (60)
2020-01-30

§7
Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Beslut
Anmälan godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 17
december och 30 december 2019 samt den 7 januari och 21 januari
2020 anmäls.
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§8
Information från förvaltningen
Ingen information vid detta sammanträde.
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§9
Allmänhetens frågestund
Frågestunden inleds klockan 18.00.
Förslagsställare till följande inkomna medborgarförslag, ärende 11
på dagordningen, presenterar sina förslag:
 Medborgarförslag om hundrastgård för mindre hundar vid
Munkbron/Munkbroleden - Gamla stan (dnr SÖD
2019/1568)
 Medborgarförslag gällande Air B&B uthyrning och
ombildande av fastigheter och lägenheter i Gamla stan och
Södermalm (dnr SÖD 2019/1622)
 Medborgarförslag om att begränsa kommersiell
korttidsuthyrning i Gamla stan (dnr SÖD 2019/1681)
 Medborgarförslag om plantering av buskar på Mariatorgets
norra del (SÖD 2020/10)
 Medborgarförslag om kastanjträdet på Prysstorget (SÖD
2019/1615)
Frågestunden avslutas klockan 18.33.
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§ 10
Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd för
konsulentverksamhet och stödboende barn och unga 1620 år
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 8.537105/2019
SÖD 2019/1421

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar till inspektionen för vård och
omsorg.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Särskilda uttalanden
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Birgitta Sevefjord m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Christina Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar socialnämndernas
kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och stödboende för
barn och unga. IVO vill ha svar på vilka verksamheter som
nämnden använder och om nämnden kontrollerar att dessa
verksamheter har tillstånd från IVO att bedriva sin verksamhet. Det
underlag som IVO har begärt bifogas som bilaga till detta
tjänsteutlåtande. Sammanställningen visar att förvaltningen i
majoriteten av ärenden placerar i verksamheter som finns med i
Stockholms stads ramavtal eller på en lista över verksamheter som
har tillstånd. I ärenden där förvaltningen gör placeringar utanför
ramavtal så kontrolleras tillstånd vanligtvis genom att fråga
verksamheterna eller inhämta information från deras hemsida. I
några ärenden saknas dokumentation som styrker att verksamhetens
tillstånd har kontrollerats innan placeringen gjordes. Förvaltningen
kommer att ta fram och implementera arbetssätt för att kontrollera
tillstånd i samband med placeringar.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1421-4 Tjänsteutlåtande Yttrande till IVO
 SÖD 2019/1421-4.1 Sammanställning av underlag till IVO
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§ 11
Inkomna medborgarförslag 26 november 2019 – 7 januari
2020
Beslut om hantering
SÖD 2020/3

Beslut
1. Medborgarförslag om hundrastgård för mindre hundar vid
Munkbron/Munkbroleden - Gamla stan (SÖD 2019/1568)
överlämnas till trafiknämnden.
2. Medborgarförslag gällande ute- och gatumiljön runt
Slipgatan (SÖD 2019/1569) lämnas till förvaltningen för
beredning.
3. Medborgarförslag om att anlägga en agilitybana på
Långholmen (SÖD 2019/1584) lämnas till förvaltningen för
beredning.
4. Medborgarförslag om kastanjträdet på Prysstorget (SÖD
2019/1615) överlämnas till trafiknämnden.
5. Medborgarförslag gällande Air B&B uthyrning och
ombildande av fastigheter och lägenheter i Gamla stan och
Södermalm (SÖD 2019/1622) bereds inte.
6. Medborgarförslag om att begränsa kommersiell
korttidsuthyrning i Gamla Stan (SÖD 2019/1681) bereds
inte.
7. Medborgarförslag om plantering av buskar på Mariatorgets
norra del (SÖD 2020/10) lämnas till förvaltningen för
beredning.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Birgitta Sevefjord (V) och Elis Wibacke (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag
(bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 26 november 2019 – 7 januari 2020 har sju
medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd.
Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller
hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.
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Förslag till beslut
Anders Göransson (S) yrkar, med instämmande av Birgitta
Sevefjord (V), bifall till eget förslag från Socialdemokraterna
(bilaga).
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens och Socialdemokraternas. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/3-1 Tjänsteutlåtande Inkomna medborgarförslag
26 november 2019 - 7 januari 2020
 SÖD 2020/3-1.1 Medborgarförslag SÖD 2019_1568
 SÖD 2020/3-1.2 Medborgarförslag SÖD 2019_1569
 SÖD 2020/3-1.3 Medborgarförslag SÖD 2019_1584
 SÖD 2020/3-1.4 Medborgarförslag SÖD 2019_1615
 SÖD 2020/3-1.5 Medborgarförslag SÖD 2019_1622
 SÖD 2020/3-1.6 Medborgarförslag SÖD 2019_1681
 SÖD 2020/3-1.7 Medborgarförslag SÖD 2020_10
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§ 12
Medborgarförslag om hållbar sopsortering i Södermalms
parker
Svar på medborgarförslag
SÖD 2019/1013

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
införa sopsortering i samtliga parker inom Södermalms
stadsdelsområde. Ett utbyggt system för sopsortering innebär, enligt
förslagsställaren, minskad nedskräpning vilket bidrar till lägre
kostnad för städning och sanering.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget som innebär att
möjligheterna att källsortera förpackningar i stadsdelsområdets
parker utvecklas. Förvaltningen anser dock att det saknas ett
samband mellan förbättrad möjlighet till källsortering och minskad
nedskräpning.
För att minska risken för att skräpkorgarna blir överfyllda och
därigenom leda till nedskräpning i anslutning till dessa, har
förvaltningen i pågående upphandling avseende skötsel av
parkmark ställt funktionskravet att skräpkorgar aldrig får bli fulla.
Vid behov, och då ekonomiskt utrymme finns, kommer även
förvaltningen utöka kapaciteten på skräpkorgarna.
Förvaltningen kommer löpande se över möjligheten att tillföra fler
källsorteringsstationer på lämpliga platser i parkerna med många
parkbesökare. Det är enligt förvaltningen viktigt att
källsorteringsstationerna placeras på ett sådant sätt att de inte
riskerar att användas för hushållssopor då det är otillåtet och snabbt
fyller kärlen.
Ansvaret att samla in matavfall ligger i första hand hos respektive
fastighetsägare. Att införa matavfallssortering i parkerna är enligt
förvaltningen inte praktiskt genomförbart då det kräver att kärlen är
låsta eller att dessa bevakas så att annat avfall inte hamnar i kärlen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1013-5 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
hållbar sopsortering i Södermalms parker
 SÖD 2019/1013-5.1 Bilaga Medborgarförslag om hållbar
sopsortering
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§ 13
Medborgarförslag om flytt av servicegruppens
materialupplag vid Zinkens Väg till utrymme under
Ringvägen
Svar på medborgarförslag
SÖD 2019/1224

Beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som omfattar översyn av belysningen i
Ånghästparken till trafiknämnden för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
flytta servicegruppens materialupplag vid Zinkens Väg till ett
intilliggande utrymme under Ringvägen med syftet att öka
tryggheten i området. I förslaget ingår även att se över tryggheten i
Ånghästparken genom att exempelvis se över belysningen och
genomföra beskärningsåtgärder på buskage.
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på förslagsställarens
engagemang för att göra det aktuella området trevligare och
tryggare.
Förvaltningen har behov av ytor där material såsom skräpkorgar,
grus etc. kan lagras. Förvaltningen avser därför att under år 2020
närmare utreda möjligheten att anlägga ett upplagsområde på ytan
under Ringvägen utifrån de krav som finns beträffande bland annat
brandsäkerhet.
För att öka tryggheten i Ånghästparken har förvaltningen under
hösten 2019 genomfört slyröjningsåtgärder för att erhålla bättre
siktförhållanden och därigenom bidragit till ökad
trygghetsupplevelse i parken.
Eftersom ansvaret för belysningsfrågorna ligger hos trafiknämnden
föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar
den del av medborgarförslaget som omfattar översyn av
belysningen i Ånghästparken till trafiknämnden för vidare
hantering.
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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1224-5 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
flytt av servicegruppens materialupplag vid Zinkens Väg till
utrymme under Ringvägen
 SÖD 2019/1224-5.1 Bilaga Medborgarförslag om flytt av
servicegruppens materialupplag vid Zinkens väg
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§ 14
Medborgarförslag om vattenstationer i Stockholm
Svar på medborgarförslag
SÖD 2019/1265

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anton Johansson (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
införa vattenstationer likt de som finns i London.
Att döma av de foton som bilagts medborgarförslaget har Londons
vattenstationer likheter med Stockholms vattenutkastare eftersom
vattenstrålen i båda fall går nedåt och syftet med anläggningarna är
att medborgarna ska kunna fylla på medhavda flaskor.
Förvaltningen har idag ansvar för åtta vattenutkastare där
medborgare kan fylla medhavda flaskor med dricksvatten.
Förvaltningen har gjort en kostnadsuppskattning för att ersätta en
idag avstängd dricksvattenfontän med en vattenutkastare.
Kostnaden beräknas uppgå till mellan 0,5 och 1,0 mnkr. Kostnaden
för att placera ut en vattenutkastare på en ny plats bedömer
förvaltningen till 0,25 - 0,5 mnkr.
I de kommande större parkinvesteringsprojekten Sickla park och
Solrosparken kommer förvaltningen att se över möjligheterna för
eventuella vattenutkastare. Den relativt höga kostnaden för att
anlägga en vattenutkastare gör att förvaltningen anser att det finns
andra mer angelägna investerings- och driftåtgärder i
stadsdelsområdets parker som bör prioriteras, som exempelvis
lagning av trasiga murar och trappor och förnyelse av stadsdelens
trädbestånd.
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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1265-5 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
vattenstationer i Stockholm
 SÖD 2019/1265-5.1 Medborgarförslaget
 SÖD 2019/1265-5.2 Bildbilaga 1
 SÖD 2019/1265-5.3 Bildbilaga 2
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§ 15
Förslag till detaljplan för Bergsgruvan Större 9 i
stadsdelen Södermalm, S-Dp 2018-05673
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
SÖD 2019/1543

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver:
Vi anser att en förutsättning för att gå vidare med projektet
behöver vara att krav ställs på att åtgärder för
grönkompensation realiseras, inklusive ett nytt träd på
lämplig plats.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Birgitta Sevefjord (V), Elis Wibacke (V) och Christina
Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Birgitta Sevefjord m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till
detaljplan med syftet att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med
cirka 12 nya bostäder och lokaler i bottenvåningen mot
Högbergsgatan på en obebyggd del av fastigheten Bergsgruvan
Större 9.
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att planförslaget innebär att
det nya huset utformas i samklang med kvarteret i övrigt och att det
särskilt anpassas till det befintliga bostadshuset.
Förvaltningen noterar att den idag obebyggda gården med träd,
buskar och gräsmatta till stora delar kommer att tas bort vid ett
genomförande av planen. Enligt förvaltningen är det därför viktigt
att se över möjligheten till kompensationsåtgärder på den gårdsyta
som blir kvar så att förlusten av stadsdelsområdets sammanlagda
grönstruktur begränsas. Förvaltningen noterar dock att den
föreslagna gården endast kommer att rymma begränsade
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planteringsytor och merparten utgöras av hårdgjord yta. Detta
innebär en utmaning beträffande hantering av dagvatten och
upprätthållande av ekosystemtjänster på platsen. Genom att ta bort
det befintliga trädet innebär det en påverkan för stadsmiljön i
området, såväl estetiskt som biologiskt.
Förslag till beslut
Ordföranden yrkar bifall till eget förslag från majoriteten (bilaga).
Anders Göransson (S), Birgitta Sevefjord (V) och Christina
Wallmark (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut majoritetens förslag och förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt majoritetens förslag samt att beslutet justeras
omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1543-3 Tjänsteutlåtande Förslag till detaljplan för
Bergsgruvan Större 9 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 201805673.
 SÖD 2019/1543-1 Planbeskrivning Detaljplan för
Bergsgruvan Större 9 i stadsdelen Södermalm
 SÖD 2019/1543-2 Plankarta
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§ 16
Förslag till detaljplan för Båtsmannen Större 19 i
stadsdelen Södermalm, S-Dp 2016-20193
Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
SÖD 2019/1544

Beslut
1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag.
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Detta är ett inte helt enkelt ärende och här måste vi väga
flera intressen mot varandra. Å ena sidan är det positivt med
fler bostäder på Södermalm och detta skulle säkert bli ett
populärt och uppskattat boende. Å andra sidan så är det ett
fåtal bostäder som det rör sig om och vi menar att det bör
göras en mer fördjupad studie innan
stadsbyggnadsnämndens beslut.
Den aktuella byggnaden föreslås byggas på en innegård och
det kommer att medföra minskad gårdsyta samt förlust av
tre stora gamla träd som ger grönska sommartid och ger
årets växlingar på andra delar av året.
Det är positivt att det finns en hög ambition i det föreslagna
projektet, den föreslagna byggytan har minskat och man
avser t ex att erbjuda takterass för de boende.
Vi anser dock att inför kommande ställningstagande och
beslut i stadsbyggnadsnämnden bör en fördjupad studie
göras. Dels bör ljusstudien innefatta en helårsstudie. En
annan aspekt är att fastigheten ligger i ett påfallande ”ickegrönt” område. Ur klimatperspektiv och med tanke på att
staden kommer behöva göra åtgärder både för att ta om hand
om skyfall och erbjuda skugga bör planerna för gården med
nytt gårdshus ställas i relation till om det inte byggs, utan
gården i stället förgrönas. De ekosystemtjänster träden
erbjuder behöver också beskrivas och vägas in i
bedömningen.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Reservationer
Birgitta Sevefjord (V) och Elis Wibacke (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S) och
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Magnus Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Christina Wallmark (SD) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett
detaljplaneförslag som innebär att kvarteret Båtsmannen Större 19,
på Folkungagatan 70, ges möjlighet att kompletteras med cirka 12
lägenheter i ett gårdshus.
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att planförslaget innebär att
det planerade gårdshuset ges ett minimalt fotavtryck för att spara
yta till bostadsgården och därmed möjlighet att bevara befintliga
ekosystemtjänsterna så långt som möjligt.
Enligt förvaltningen är det viktigt att kompensationsåtgärderna på
den gårdsyta som blir kvar hanterar förlusten av stadsdelsområdets
sammanlagda grönstruktur. Förvaltningen konstaterar att projektet
innebär en förlust av tre större träd med påverkan på platsens
ekosystemtjänster. I förslaget presenteras dock goda ambitioner att
kompensera detta genom att tillföra genomsläppliga ytor med gräs
och grus, gröna tak och växtbeklädda pergolor.
Förvaltningen ser positivt på förslagets ambition till ökade
möjligheter till lek på gården trots att gårdsytan minskar.
Förvaltningen har inga önskemål om gruppbostäder i projektet då
det totala antalet bostäder i projektet är så pass begränsat.
Förslag till beslut
Ordföranden yrkar bifall till eget förslag från majoriteten (bilaga).
Birgitta Sevefjord (V) yrkar bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga).
Anders Göransson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut majoritetens, Vänsterpartiets och förvaltningens. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt majoritetens förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
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Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1544-3 Tjänsteutlåtande Förslag till detaljplan för
Båtsmannen Större 19 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 201620193
 SÖD 2019/1544-1 Planbeskrivning Detaljplan för
Båtsmannen Större 19
 SÖD 2019/1544-2 Plankarta - Båtsmannen Större 19
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§ 17
Remiss av nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1040
SÖD 2019/1533

Beslut
1. Södermalms stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservationer
Birgitta Sevefjord (V) och Elis Wibacke (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag (bilaga).
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anton Johansson (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Anders Göransson m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande från
Socialdemokraterna (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i uppdrag i budget 2019 att revidera
Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 i samarbete med
berörda nämnder och bolagsstyrelser.
Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att
förverkliga Parisavtalets målsättningar, där staden intar rollen som
en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet.
Miljöprogrammet är stadens övergripande styrdokument för klimatoch miljöarbete och utgångspunkt för handlingsplaner och riktlinjer
som detaljerar genomförandet för en hållbar utveckling på kort och
lång sikt. Arbetet för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck och
stadens egna verksamheter ska gå före för att visa vägen i arbetet
för en klimatsmart och hållbar stad. Programmet har utformats på
ett sätt som ska stimulera och stärka samverkan, innovation och
kommunikation.
Förvaltningen ställer sig positiv till revideringen av
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Miljöprogrammet 2020-2023. Ett ökat fokus på klimatfrågan går i
linje med Parisavtalet och vikten av att begränsa utsläppen av
växthusgaser. Att miljöprogrammet har en sammanhållande
funktion över stadens andra miljö- och klimatrelaterade planer ger
en tydlighet och överskådlighet för förvaltningen. Genom
programmet blir det också tydligt hur staden bidrar till nationella
miljömål och de globala hållbarhetsmålen. Genomförandet av
åtgärder för att uppfylla miljöprogrammets ambitioner kräver i vissa
fall investeringar som förvaltningen har svårt att hitta finansiering
till inom fastställda budgetramar.
Förslag till beslut
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Birgitta Sevefjord (V) yrkar bifall till eget förslag
från Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens och Vänsterpartiets. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1533-3 Tjänsteutlåtande Nytt miljöprogram för
Stockholm 2020-2023
 SÖD 2019/1533-1.1 Miljöprogram 2020-2023 för
Stockholms stad
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§ 18
Remiss av Klimathandlingsplan 2020-2023
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1041
SÖD 2019/1537

Beslut
1. Södermalms stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Reservationer
Anders Göransson (S), Britten Lagerkvist Tranströmer (S), Magnus
Nilsson (S), Birgitta Sevefjord (V) och Elis Wibacke (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas förslag
(bilaga).
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anton Johansson (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Ersättaryttrande
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i uppdrag i budget 2019 att revidera
Strategin för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040, som nu har fått
den nya benämningen Klimathandlingsplan 2020-2023 – För ett
fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.
Förslag till Stockholms stads Klimathandlingsplan 2020-2023 – för
ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 anger hur staden
ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i Miljöprogram 20202023. Dessa mål är:
 Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
 En fossilfri organisation 2030
För perioden 2020-2023 redovisas konkreta åtgärder för minskade
utsläpp av växthusgaser som ska leda till att etappmålet om högst
1,5 ton CO2 per invånare nås. Förvaltningen ställer sig positiv till
revideringen av Klimathandlingsplanen 2020-2023. Med denna
handlingsplan höjer staden ambitionsnivån för att möta Parisavtalets
åtaganden.
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Förslag till beslut
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anders Göransson (S) yrkar, med instämmande av Birgitta
Sevefjord (V), bifall till eget förslag från Socialdemokraterna
(bilaga).
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut förvaltningens och Socialdemokraternas. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1537-3 Tjänsteutlåtande Remiss av
Klimathandlingsplan 2020-2023
 SÖD 2019/1537-1.1 Klimathandlingsplan 2020-2023 - För
ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

Södermalms stadsdelsnämnd

Protokoll nr 2/2020
Sida 32 (60)
2020-01-30

§ 19
Remiss av motion om stärkande av stadens arbete mot
oseriösa värdar
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1268
SÖD 2019/1301

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Särskilt uttalande
Birgitta Sevefjord m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Sammanfattning av ärendet
Södermalms stadsdelsnämnd har från kommunstyrelsen fått en
motion på remiss som föreslår att staden ser över sina nuvarande
möjligheter att ingripa mot oseriösa fastighetsvärdar och skärpa
markanvisningspolicyn.
Motionären föreslår att staden initierar ett arbete i syfte att ta fram
ett stadsövergripande register för alla tillsynsärenden av fastigheter,
samt se över möjligheterna att ingripa mot oseriösa fastighetsvärdar
och vid behov initiera förslag om nya riktlinjer.
Förvaltningen har inga synpunkter rörande motionen. Frågan ligger
utanför stadsdelsnämndens styrning och kompetensområde.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1301-2 Tjänsteutlåtande Remiss av motion om
stärkande av stadens arbete mot oseriösa värdar
 SÖD 2019/1301-1.1 Motion om stärkande av stadens arbete
mot oseriösa värdar
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§ 20
Remiss angående ansökan om serveringstillstånd,
Espresso 55, Hornsgatan 55
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-9394/2019
SÖD 2019/1645

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Espresso 55, Hornsgatan 55, måndag till
söndag kl 11.00 till 01.00, till allmänheten, i restaurangen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Espresso 55, Hornsgatan 55.
Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1645-2 Tjänsteutlåtande gällande
serveringstillstånd - Espresso
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§ 21
Remiss angående ansökan om serveringstillstånd, Esso
Italian Bistro, Lugnets allé 56
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-10714/2019
SÖD 2019/1660

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Esso Italian Bistro, Lugnets allé 56, måndag
till söndag kl 11.00 till kl 23.00, för allmänheten, i
restaurangen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Esso Italian Bistro, Lugnets allé
56. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1660-2 Tjänsteutlåtande gällande
serveringstillstånd - Esso
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§ 22
Remiss angående serveringstillstånd, Christers matsal,
Hammarby fabriksväg 33
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-10161/2019
SÖD 2019/1562

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Christers matsal, Hammarby Fabriksväg 33,
måndag till söndag kl 11.00 till kl 01.00, för allmänheten, i
restaurangen samt måndag till söndag för slutet sällskap, i
restaurangen måndag till söndag kl 01.00 till 03.00.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Christers matsal, Hammarby
Fabriksvägen 33. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1562-5 Tjänsteutlåtande gällande
serveringstillstånd -Christer
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§ 23
Remiss angående serveringstillstånd, Handpicked Wines
Sweden, Bondegatan 21
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-10161/2019
SÖD 2019/1564

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Handpicked Wines Sweden, Bondegatan 21,
måndag till söndag kl 13.00 till 23.00, för slutet sällskap, i
restaurangen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Handpicked Wines Sweden,
Bondegatan 21. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1564-2 Tjänsteutlåtande gällande
serveringstillstånd - handpicked Wines
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§ 24
Remiss angående ansökan om serveringstillstånd,
Ölkällan, Hornsgatan 104
Remiss från tillståndsenheten dnr 9.1.1-10628/2019
SÖD 2019/1670

Beslut
1. Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd
för restaurang Ölkällan, Hornsgatan 104, söndag till tisdag
kl 11.00 till 23.00 samt onsdag till lördag kl 11.00 till 01.00,
för allmänheten, i restaurangen och måndag till söndag kl
11.00 till kl 23.00 i uteserveringen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om
serveringstillstånd för restaurang Ölkällan, Hornsgatan 104.
Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2019/1670-2 Tjänsteutlåtande gällande
serveringstillstånd - Ölkällan
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§ 25
Anmälan av delegationsbeslut
SÖD 2020/4

Beslut
Anmälningarna godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Följande beslut fattade enligt delegation från stadsdelsnämnden
anmäls vid sammanträdet:
 Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi,
dnr SÖD 2020/13
 Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i enskild
regi, dnr SÖD 2020/14
 Anmälan om lex Maria avseende verksamheter i enskild
regi, dnr SÖD 2019/1642
 Anmälan om beslut från IVO gällande lex Maria, dnr SÖD
2019/1642
 Anmälan om yttrande till Spelinspektionen 2018-11-20 –
2019-12-31, dnr SÖD 2019/1286
 Nyanställda kvartal 4 2019
 Nytecknade hyreskontrakt 2019
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§ 26
Anmälan av protokoll från pensionärsrådet
SÖD 2020/5

Beslut
Anmälan godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 20 januari 2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/5-1 Protokoll nr 1 pensionärsrådet 2020-01-20
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§ 27
Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor
SÖD 2020/7

Beslut
Anmälan godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från rådets sammanträde den 21 januari 2020 anmäls.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/7-1 Protokoll nr 1 rådet för funktionshinderfrågor
2020-01-21
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§ 28
Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen
SÖD 2020/15

Beslut
Anmälan godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 20 januari
2020 anmäls.
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§ 29
Övriga frågor
Anders Göransson (S) påminner om inbjudan till Goda Grannar den
4 februari.
Magnus Palm (MP) ställer fråga om passagen vid Greta Garbos torg
som omskrivits i lokalmedia.

Bilaga § 10 – särskilt uttalande (S)
Sida 44 (60)

2020-01-30
Ärende 10
Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och
stödboende barn och unga 16-20 år
Anders Göransson m.fl. S
Särskilt uttalande
Vi noterar att IVO:s granskning och frågor har uppdagat att det finns brister i
förvaltningens kontroll av den konsulentverksamhet och det stödboende som
uppköpts, vilket vi anser allvarligt.
Vi förutsätter att förvaltningen i enlighet med beslutsförslaget vidtar åtgärder för
att komma till rätta med dessa brister.
Vi vill dock tillägga och understryka att – oaktat IVO:s kommande
ställningstagande – så kommer vi att, i nämnden, följa upp och säkra
handläggningen av frågan.

Bilaga § 10 – särskilt uttalande (V)
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Ärende 10
Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd
för konsulentverksamhet och stödboende
barn och unga 16–20 år
Birgitta Sevefjord m.fl. V

Särskilt uttalande
I svaret till IVO framgår det att förvaltningen i några fall inte har dokument som styrker att
man kontrollerat att verksamheter där barn och unga placerats haft tillstånd från IVO innan
placering gjorts. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och om detta är både förvaltning och
politiker överens.
Det är därför viktigt att förvaltningen återkommer med en redovisning till nämnden av vad
som hänt och vilka åtgärder förvaltningen vidtagit för att det inte ska ske igen.
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Dnr SÖD 2019/1421
Christina Wallmark (SD)
Ulf Wester (SD)

Punkt 10
Yttrande till IVO avseende kontroll av tillstånd
för konsulentverksamhet och stödboende
barn och unga 16–20 år
SU
Att förvaltningen i några fall inte kan styrka att man kontrollerat att verksamheter, eller inte
utfört påbjudna kontroller innan barn och unga placerats, är en helt oacceptabelt.
Ordningen är tydlig. De verksamheter som förvaltningen använder sig av vid placeringar ska
vara godkända av IVO.
Förvaltningen måste säkerställa att utebliven kontroll inte kan förekomma framgen. Vi vill
därför att förvaltningen ska presentera för nämnden om vilka åtgärder som förvaltningen
avser att vidta för att säkerställa detta. Ärendet är av särskild vikt eftersom gruppen som
riskerar att drabbas av felaktiga placeringar är unga, och i viss mån omyndiga, personer.

Bilaga § 11 – eget förslag (S)
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Södermalm

2020-01-31
Ärende 11
Inkomna medborgarförslag
26 november 2019 – 7 januari 2020
Anders Göransson m.fl. S
Förslag till beslut
Att ge förvaltningen i uppdrag att arrangera ett nämndmöte under 2020 i Gamla
stan på temat Stadsutveckling - Gamla stan om 20 år.
Att ge förvaltningen i uppdrag att arrangera ett nämndmöte i Hammarby Sjöstad
med fokus på stadsmiljö och trygghet.
I ett av de inkomna medborgarförslagen lyfts frågan om den kommersiella
korttidsuthyrningen i Gamla stan. Det är inget som vi beslutar om. Förändring
kräver beslut på högre nivå, framför allt är det en nationell fråga.
Det gör dock inte frågan mindre viktig. Tvärtom. Vad den visar är behovet av en
övergripande syn på hur staden och stadsdelarna ska kunna bevaras, vårdas och
utvecklas. I det avseendet kan stadsdelsnämnden spela en stor roll. Vårt ansvar är
att ”…stärka den lokala demokratin och delaktigheten i respektive
stadsdelsområde.”1 Och genom att arrangera specifika möten både för Gamla stan
och Hammarby Sjöstad tar vi det ansvaret.

1

2§ Stockholms stads reglemente för stadsdelsnämnderna

Bilaga § 14 – särskilt uttalande majoriteten
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Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 14
Medborgarförslag om vattenstationer
Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Särskilt uttalande
Förslagslämnaren förtydligar i ett svar på förvaltningens tjänsteutlåtande att en del av
medborgarförslaget, utöver den del som avser önskemål om fler vattenstationer, handlar om att skylta
upp befintliga vattenstationer så att de blir mer synliga för allmänheten. Bland annat jämförs
vattenutkastaren vid utegymmet utanför Eriksdalsbadet, som är svår att upptäcka, med ett exempel
från London där tydliga skyltar både synliggör att det går att fylla på vatten och varför det är bra att
göra det, sk nudging. Vi ser gärna att förvaltningen undersöker möjligheterna att utveckla skyltning
och information vid åtminstone några av befintliga vattenutkastare för att på så sätt bidra till ökad
användning av dem. Vi ser gärna också att det finns en karta som tydliggör var vattenutkasten finns.

Bilaga § 15 – eget förslag majoriteten
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Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 15
Förslag till detaljplan, Bergsgruvan Större 9
Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. att därutöver anföra:
Vi anser att en förutsättning för att gå vidare med projektet behöver vara att krav ställs på att åtgärder
för grönkompensation realiseras, inklusive ett nytt träd på lämplig plats.
3. Beslutet justerad omedelbart.
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Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 15
Förslag till detaljplan för Bergsgruvan
Större 9 i stadsdelen Södermalm
Birgitta Sevefjord m.fl. V

Särskilt uttalande
Vänsterpartiet ser positivt på att förslaget innebär cirka 12 nya hyresrätter i vår stadsdel.
Stockholm behöver fler hyresrätter med rimliga hyror då nybyggnation av – och ombildning
till – bostadsrätter trissar upp priserna på en redan överhettad bostadsmarknad.
I likhet med förvaltningen noterar vi att en del av gården kommer att försvinna med detta
förslag och därför delar vi förvaltningens åsikt att det är viktigt med kompensationsåtgärder
på den gårdsyta som blir kvar. All stadsplanering bör ske med stor respekt för behovet av en
biologisk mångfald och därför bör träd bevaras i största möjliga mån. Dessutom bör
stadsplanering inkludera barns perspektiv, såsom deras behov av vistelseytor, vilket är en
aspekt förvaltningen också berör i sitt tjänsteutlåtande.

Bilaga § 16 – eget förslag majoriteten
Sida 51 (60)

Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 16
Förslag till detaljplan för Båtsmannen Större
19
Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Förslag till beslut:
1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag.
2. Stadsdelsnämnden anför därutöver följande:
Detta är ett inte helt enkelt ärende och här måste vi väga flera intressen mot varandra. Å ena
sidan är det positivt med fler bostäder på Södermalm och detta skulle säkert bli ett populärt
och uppskattat boende. Å andra sidan så är det ett fåtal bostäder som det rör sig om och vi
menar att det bör göras en mer fördjupad studie innan stadsbyggnadsnämndens beslut.
Den aktuella byggnaden föreslås byggas på en innegård och det kommer att medföra minskad
gårdsyta samt förlust av tre stora gamla träd som ger grönska sommartid och ger årets
växlingar på andra delar av året.
Det är positivt att det finns en hög ambition i det föreslagna projektet, den föreslagna byggytan
har minskat och man avser t ex att erbjuda takterass för de boende.
Vi anser dock att inför kommande ställningstagande och beslut i stadsbyggnadsnämnden bör
en fördjupad studie göras. Dels bör ljusstudien innefatta en helårsstudie. En annan aspekt är att
fastigheten ligger i ett påfallande ”icke-grönt” område. Ur klimatperspektiv och med tanke på
att staden kommer behöva göra åtgärder både för att ta om hand om skyfall och erbjuda
skugga bör planerna för gården med nytt gårdshus ställas i relation till om det inte byggs, utan
gården i stället förgrönas. De ekosystemtjänster träden erbjuder behöver också beskrivas och
vägas in i bedömningen.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Bilaga § 16 – eget förslag (V)
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Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 16
Förslag till detaljplan för Båtsmannen
Större 19 i stadsdelen Södermalm
Birgitta Sevefjord m.fl. V

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att delvis bifalla förvaltningens förslag
- att därutöver anföra följande:
Alla är överens om att det behövs fler bostäder. För att komma till rätta med Stockholms
bostadsbrist menar Vänsterpartiet att vi bör bygga hyresrätter där folk har råd att bo. Byggen
av nya bostadsrätter trissar upp priserna på en redan överhettad bostadsmarknad vilket leder
till att personer med lägre inkomster får svårt att betala för en bostad.
När innerstaden förtätas är det av särskild vikt att slå vakt om gröna värden. Vänsterpartiet har
tidigare ställt sig positivt till bygget av ett gårdshus i Båtsmannen Större 19 på villkor att
grönska sparas i form av stora träd. Enligt nuvarande förslag fälls tre stora träd, varav en
hundraårig alm. Nuvarande förslag vill kompensera detta med att tillföra nya gröna ytor,
vilket vi inte anser är tillräckligt för att kompensera de äldre trädens betydelse för den
ekologiska mångfalden i kvarteret. Vi ser därför potentiellt stora negativa konsekvenser för
kvarteret om bygget genomförs enligt nuvarande förslag.
Enligt förvaltningen innebär förslaget att det planerade gårdshuset ges ett minimalt fotavtryck.
Vi vill dock se en djupare analys av hur miljön på gården kommer att påverkas av bygget,
samt hur detta projekt kan påverka kommande byggen av gårdshus på Södermalm. Vi anser
vidare att nybyggen på Södermalm bör generera hyresrätter.

Bilaga § 16 – särskilt uttalande (SD)
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Södermalm stadsdelsnämnd
2020-01-30
Dnr SÖD 2019/1544
Christina Wallmark (SD)
Ulf Wester (SD))

Punkt 16
Förslag till detaljplan för Båtsmannen Större 19 i
stadsdelen Södermalm, S-Dp 2016-20193
SU
Sverigedemokraterna delar inte förvaltningens positiva inställning till föreslagen nybyggnad.
Gårdsbebyggelse finns på alla gårdar i kvarteret förutom på den fastighet som nu är föremål
för byggnation. Av någon okänd anledning har fastigheten i ärendet aldrig haft någon
byggnad på gården.
Föreslagen nybyggnad påverkar boendemiljön negativt för ett stort antal boende då den
omringas av gatuhus på tre sidor, vilket vi anser inte vägs upp av det ringa antalet tillförda
lägenheter. Ett annat stort problem är att tre stora träd måste fällas. Kompensationen som
föreslås anser vi inte väger upp förlusten av dessa.

Bilaga § 17 – eget förslag (V)
Sida 54 (60)

Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 17
Remiss av nytt miljöprogram
för Stockholm 2020–2023
Birgitta Sevefjord m.fl. V

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta:
- att delvis bifalla förvaltningens förslag
- att därutöver anföra följande:
Det är glädjande att ett nytt miljöprogram och tillhörande strategidokument till sist kommer
till stånd. Det är dock olyckligt att program och klimathandlingsplan (se ärende 18) kommer
så pass försenade då stadsdelsnämnden och stadens övriga verksamheter nu ges begränsad
eller ingen möjlighet att inarbeta åtgärder i sina verksamhetsplaner. I princip innebär det att
program och handlingsplan inte kommer att ha något större genomslag förrän 2021. Att ställa
om samhället till en hållbar framtid är vår tids största utmaning, och avgör på många sätt
förutsättningarna för all annan politik. Trots många goda intentioner och en mängd lovvärda
initiativ tycker Vänsterpartiet att denna mest grundläggande insikt saknas i miljöprogrammet.
Det är tydligt att detta program är en kompromiss mellan att sätta tillväxt eller hållbarhet
först. Vi är positiva till en politik som förenar omställning med en hållbar tillväxt, så att
människors välfärd säkras så långt det är möjligt. Det finns dock tillfällen där ekonomisk
tillväxt och ekologisk hållbarhet kommer i konflikt, och en insikt om det klimatnödläge vi
befinner oss i innebär att hållbarheten måste gå före i varje sådant fall. I den händelse detta
innebär ekonomiska kostnader bör dessa finansieras av de som har mest tillgångar för att
säkerställa en rättvis och hållbar omställning. Det är denna kombination av tydligt rättviseoch omställningsperspektiv som saknas i det nuvarande programmet och därför gör att det
svävar på målet på flera områden.
Programmet anger helt riktigt att biltrafiken utgör en av de största utmaningarna i
omställningen och att den inte minskat i den takt som krävs för att nå målen. Det är förstås
också korrekt att det kommer att behövas nationella åtgärder för att ställa om. Men detta
förklarar inte den brist på handlingskraft som visas vad gäller stadens egna möjligheter att
begränsa biltrafiken. Vänsterpartiet har i Stockholm drivit tydliga förslag om bilfria dagar,
bilfria gator, minskade p-tal, sänkta hastighetsgränser, krav på begränsat antal
boendeparkeringstillstånd, och översyn av hur stadsplanering kan bidra till stadsutvecklingen
för att minimera biltrafik. Dessa åtgärder skulle minska biltrafiken och därmed utsläpp och
problem med buller. Vi saknar också ett livscykelperspektiv på eventuell ökad elektrifiering
av såväl privatbilism som transportsektorn då programmet pekar ut elektrifiering som ett sätt
att inte behöva minska vägtrafiken. Livscykelperspektivet är viktigt för att inte åtgärder ska
leda till ökade utsläpp på Södermalm eller i resten av staden, Sverige eller världen.

Bilaga § 17 – eget förslag (V)
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Målet om minskade växthusgasutsläpp är ställt per invånare och det är alltid ett vanskligt sätt
att mäta förändring i dessa sammanhang. Med mål per invånare i en stad som växer kan de
totala utsläppen då tillåtas öka, men planetens gränser är absoluta och hållbarheten måste utgå
från detta.
Det är bra med ambitioner att utveckla teknik och delningsekonomi, men det är då centralt att
säkerställa att det faktiskt leder till klimatnytta och mindre utsläpp – något som staden aktivt
måste övervaka. Frågor som rör näringslivet och hur detta kan bidra till miljö- och
klimatarbetet hade behövt finnas med även i stadens näringslivspolicy – återigen ett tecken på
att näringslivspolitiken och miljöpolitiken i denna stad inte är samstämmiga.
Vad gäller åtgärder för stadsplanering behöver staden utöver kollektivt resande och cykel
också inkludera ökade möjligheter att röra sig och resa till fots.
Tidigare har frågan om dricksvattentillgång inte varit ett orosmoment i Sverige men idag ser
läget annorlunda ut och med ett förändrat klimat behövs nya lösningar för att minska
vattenanvändningen. Vi skulle gärna vilja se fler uppdrag om hur staden kan bidra till fler
hållbara och vattenbesparande avloppslösningar. Det borde finnas stora möjligheter att
uppmuntra nya lösningar när det sker så mycket nybyggnation i staden.
Den biologiska mångfalden och stadens ekosystem är viktiga att bevara och stärka. Vi anser
därför att det inte räcker med uppdrag som begränsar sig till att ta fram mer
kunskapsunderlag, utveckla processer, utveckla IT-verktyg och öka miljöövervakningen. Det
behövs politiska beslut om hur den biologiska mångfalden och ekosystemet ska säkras och
utvecklas, baserat på de kunskapsunderlag som redan finns. Dessa beslut måste ges
genomslag i all stadsplanering och natur- och parkvård på Södermalm och i resten av staden.
Samma problematik återkommer i förslagen som rör buller. Inget av de förslag på indikatorer
i miljöprogrammet som handlar om minskat omgivningsbuller bidrar till att faktiskt minska
källan till bullret. Indikatorerna i sig behövs för att säkra att människor i staden inte drabbas
av buller men främst måste det finnas indikatorer för att minska uppkomsten av buller,
exempelvis genom att radikalt sänka hastigheter, minska biltrafiken i stort och utveckla bilfria
områden i staden.
Givet att programmet erkänner de kvarstående utmaningarna för att nå till Parisavtalets
målsättningar kan vi slutligen konstatera att klimathandlingsplanen (se ärende 18) inte tar
ställning för att lägga ner Bromma flygplats, i sammanhanget såväl anmärkningsvärt som
beklämmande.
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Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 17
Remiss av nytt Miljöprogram för
Stockholm 2020-2023
Ärende 18
Remiss av Klimathandlingsplan
2020-2023
Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Särskilt uttalande

Klimatfrågan och kravet på omställning på bred front är helt nödvändig. Världens svåra
politiska läge visar att städer behöver gå före, och vi är glada och stolta över att Stockholms
stad har en mycket hög ambition, vilket såväl det nya miljöprogrammet och
klimathandlingsplanen visar. Viktigt är också det man skriver om att Stockholm hela tiden ska
sträva efter att ligga ännu mer i framkant och att mål både på kort och lång sikt löpande ska
omprövas och skärpas i takt med styrmedel och teknik utvecklas.
Ett problemområde är att Stockholmarnas konsumtionsbaserade utsläpp inte inbegrips i
planerna eftersom det ligger utanför stadens rådighet. Därför är det väldigt viktigt att hjälp,
stöd, information och inspiration utvecklas och finns tillgängligt på bästa möjliga sätt för
stadens invånare. Funktionen ”Klimatsmarta stockholmares” behöver göras mer känd,
återbruk och annat staden gör och erbjuder inom cirkulär ekonomi likaså.
Vi vill att Södermalm inom staden ska ligga steget före, gärna vara en plats för att pröva nya
idéer och projekt för att främja hållbar utveckling. Stadsdelen har många engagerade invånare
och inom verksamheterna likaså, det vet vi både angående det som görs och som kontinuerligt
föreslås.
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Södermalm

2020-01-30
Ärende 17
Remiss av förslag till nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023
Anders Göransson m.fl. S
Särskilt uttalande
Höga halter av kväveoxider orsakar stora negativa hälsoeffekter i hela Stockholm.
Enstaka gator (bl. a. Hornsgatan) har särskilt höga halter. Mest avgörande för
hälsoeffekterna är dock inte den lokala situationen utan den samlade belastningen
i regionen.
Stadens beslut att fr.o.m. 2021 skärpa kraven i miljözon 1 så att endast tunga
fordon som uppfyller avgaskraven EURO VI tillåts, kan väntas får stor betydelse
för att sänka halterna av kväveoxider i luften i hela innerstaden. Avgörande för
resultaten är att reglerna övervakas.
Beslutet om miljözon 2 – som enbart gäller delar av Hornsgatan och sedan 15
januari 2020 förbjuder lätta fordon med lägre avgasklass än Euro 5, för dieselbilar
fr.o.m. 2022 Euro 6 – väntas ge betydligt mindre förbättringar. Detta gäller även
om den skulle fullt ut respekteras. I rapporten ”Effekter av miljözoner i
Stockholms” (Stockholms stad, december 2018) påpekas samtidigt att de relativt
begränsade effekter på halterna av kväveoxider som miljözon 2 väntas ge i
närområdet uppnås till en mycket hög samhällsekonomisk kostnad.
Vi välkomnar den utvärdering av miljözonen som ska genomföras och utgår från
att man i det sammanhanget även studerar möjligheten att utnyttja en mindre
differentiering av trängselskatterna för att mera påtagligt åtgärda problemet med
höga kväveoxidutsläpp från lätta fordon.
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Södermalm

2020-01-30
Ärende 18
Remiss av förslag till klimathandlingsplan 2020-2023
Anders Göransson m.fl. S
Förslag till beslut
att bifalla förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra


Den omställning av samhället som krävs för att uppnå de långsiktiga målen
inom klimatpolitiken kan komma att innebära betydande ekonomiska och
andra påfrestningar på vårt samhälle. En förutsättning för att kunna driva
klimatomställningen i det höga tempo situationen är därför en politik inriktad
på att öka sammanhållningen och tilliten i vårt samhälle; som minskar de
ekonomiska klyftorna, bryter segregationen, ger alla barn en god utbildning,
säkrar en bra sjukvård och äldreomsorg åt alla, effektivt bekämpar
kriminalitet etc. Dessa samband bör klargöras i klimathandlingsplanen.



Staden bör kräva att regering och riksdag löpande annullerar sådant
utsläppsutrymme under EUs ansvarsfördelningsförordning som Sverige inte
utnyttjat – om staten istället säljer de utsläppsminskningar som uppnåtts
genom t ex mindre utsläpp från i Stockholm till andra EU-länder, leder
ansträngningarna att minska dessa utsläpp inte till lägre samlade utsläpp inom
EU.



Staden bör gynna byggande i trä. Stål och cement orsakar stora och
svårbemästrade koldioxidutsläpp. Trä i långlivade konstruktioner kan
dessutom fungera som kolsänka i hundratals år.



Staden bör stimulera till ökad andel vegetarisk mat, primärt i skolor och
förskolor, men även inom omsorgen. Jordbrukets klimatpåverkan påverkas i
hög grad av våra matvanor.



Ökad kolinlagring i landskapet, t ex i levande och döda träd eller i
skogsmark, ger samma klimatnytta som minskade utsläpp. Staden bör inventera
möjligheterna att öka kolinlagringen i den skog och i den skogsmark staden äger.
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Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 17
Remiss av nytt Miljöprogram för
Stockholm 2020-2023
Ärende 18
Remiss av Klimathandlingsplan
2020-2023
Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Särskilt uttalande

Klimatfrågan och kravet på omställning på bred front är helt nödvändig. Världens svåra
politiska läge visar att städer behöver gå före, och vi är glada och stolta över att Stockholms
stad har en mycket hög ambition, vilket såväl det nya miljöprogrammet och
klimathandlingsplanen visar. Viktigt är också det man skriver om att Stockholm hela tiden ska
sträva efter att ligga ännu mer i framkant och att mål både på kort och lång sikt löpande ska
omprövas och skärpas i takt med styrmedel och teknik utvecklas.
Ett problemområde är att Stockholmarnas konsumtionsbaserade utsläpp inte inbegrips i
planerna eftersom det ligger utanför stadens rådighet. Därför är det väldigt viktigt att hjälp,
stöd, information och inspiration utvecklas och finns tillgängligt på bästa möjliga sätt för
stadens invånare. Funktionen ”Klimatsmarta stockholmares” behöver göras mer känd,
återbruk och annat staden gör och erbjuder inom cirkulär ekonomi likaså.
Vi vill att Södermalm inom staden ska ligga steget före, gärna vara en plats för att pröva nya
idéer och projekt för att främja hållbar utveckling. Stadsdelen har många engagerade invånare
och inom verksamheterna likaså, det vet vi både angående det som görs och som kontinuerligt
föreslås.
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Södermalms stadsdelsnämnd
2020-01-30
Ärende 19
Remiss av motion om stärkande av
stadens arbete mot oseriösa värdar
Birgitta Sevefjord m.fl. V

Särskilt uttalande
Vänsterpartiet menar att motionen ligger helt rätt i tiden och att det finns ett stort behov av att
skärpa möjligheten att ingripa mot oseriösa värdar. Det kan handla om alltifrån värdar som
missköter sina fastigheter till värdar som omvandlar sina hyresrätter till kommersiell
verksamhet.
Några nyligen inkomna medborgarförslag till stadsdelsnämnden pekar på problemet att allt
fler fastigheter i Gamla stan omvandlas till Airbnb och andra typer av ”hostels”. Denna
omvandling hotar Gamla stan som en levande stadsdel. Medborgarförslagen föreslår bland
annat ett register över korttidsuthyrningar och ett tak för antalet ”hostels”.
Motionen går i takt med dessa förslag och behovet av att bromsa omvandlingen av hyresrätter
till kommersiell uthyrningsverksamhet i hela centrala Stockholm, något som
uppmärksammats i media den senaste tiden.
Även om det är staden centralt som har att hantera denna fråga så instämmer Vänsterpartiet
helt i motionens intentioner och vill understryka dess vikt.

