Östermalms stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2022/498
2022-06-07
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm

Handläggare
Sara Silwer
Telefon: 0850810451

Sida 1 (3)

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
25 augusti 2022

Medborgarförslag om kalender
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd besvarar medborgarförslaget med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Förslagsställaren har den 16 maj 2022 överlämnat ett
medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd.
Förslagsställaren anser att Östermalms stadsdelsförvaltning bör
införa en kalender som ska annonseras i Mitt-I. Kalendern ska
omfatta evenemang, eventuella avstängningar och gatuarbeten på
Östermalm och Gärdet under sommarmånaderna juni, juli och
augusti. Förslagsställaren menar att invånare i stadsdelen bör ha
tillgång till samlad information gällande händelser, evenemang och
annat som kan påverka framkomlighet och liknande. Avsaknad av
ett nationellt tiggeriförbud omnämns även i förslaget.
Förvaltningen förstår att det ur invånarperspektiv skulle vara
gynnsamt att ha tillgång till samlad information om händelser i
stadsdelen. Idag annonserar förvaltningen aktuella händelser som
sker i förvaltningens regi i en ”På gång-annons” i Mitt-I en gång per
månad, inför nämndsammanträde. Det finns information om
aktuella händelser i Stockholm stads gemensamma kalendarium och
det pågår även en utveckling av en trafikfunktion på webbplatsen
trafiken.nu.
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Förvaltningen ser utmaningar med att samla information och
annonsera en kalender i Mitt-I gällande evenemang, avstängningar
och gatuarbeten. Förvaltningen befarar att såväl evenemang som
avstängningar och gatuarbeten kan bli justerade eller inaktuella
innan tidningen trycks, och det finns risk att kalendern blir
ofullständig eller missvisande.
Förvaltningen föreslår istället att varje månad i ”På gång-annonsen”
publicera länken till Stockholm stads gemensamma kalendarium.
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När trafikfunktionen på trafiken.nu är färdigutvecklad finns det
möjlighet att lägga till denna länk i annonsen.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om att införa en kalender med evenemang,
eventuella avstängningar och gatuarbeten på Östermalm och Gärdet
under sommarmånaderna juni, juli och augusti har inkommit till
Östermalms stadsdelsnämnd i maj 2022. Förslaget har överlämnats
till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att Östermalms stadsdelsförvaltning bör
införa en kalender som ska annonseras i Mitt-I. Kalendern ska
omfatta evenemang, eventuella avstängningar och gatuarbeten på
Östermalm och Gärdet under sommarmånaderna juni, juli och
augusti. Förslagsställaren menar att invånare i stadsdelen bör ha
tillgång till samlad information gällande händelser, evenemang och
annat som kan påverka framkomlighet och liknande. Avsaknad av
ett nationellt tiggeriförbud omnämns även i förslaget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts på specialistenheten, inom administrativa
avdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen tackar för medborgarförslaget och förstår att det ur
invånarperspektiv skulle vara gynnsamt att ha tillgång till samlad
information om händelser i stadsdelen.
Idag annonserar förvaltningen aktuella händelser som sker i
förvaltningens regi i en ”På gång-annons” i Mitt-I en gång per
månad, inför nämndsammanträde. Det finns även information om
aktuella händelser i Stockholm stads gemensamma kalendarium.
Vad gäller arbeten i gatumark och trafikregleringar har
förvaltningen varit i kontakt med trafikkontoret som uppgett att det
pågår en utveckling av en funktion på webbplatsen trafiken.nu där
information om sådant som kan påverka framkomlighet ska finnas
till hands.
Förvaltningen ser utmaningar med att samla information från olika
aktörer och annonsera en kalender i Mitt-I gällande evenemang,
avstängningar och gatuarbeten. Förvaltningen befarar att såväl
evenemang som avstängningar och gatuarbeten kan bli justerade
eller inaktuella innan tidningen trycks, och det finns risk att
kalendern blir ofullständig eller missvisande. Att annonsera oftare
medför också en förhållandevis hög kostnad.
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Förvaltningen föreslår istället att varje månad i ”På gång-annonsen”
publicera länken till Stockholm stads gemensamma kalendarium så
att invånare kan hålla sig uppdaterade. När trafikfunktionen på
trafiken.nu är färdigutvecklad finns det möjlighet att lägga till denna
länk i annonsen.
Ett nationellt tiggeriförbud kan inte beslutas i stadsdelsnämnden
utan ligger på nationell nivå. Däremot samverkar Stockholms stad
med polisregion Stockholm beträffande otillåtna bosättningar.
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