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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

Bilaga § 14 – särskilt uttalande majoriteten
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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.

Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer
Namn
Anders,Göransson
CHRISTOFFER,JÄRKEBORN
Maria,Engfors

Datum
2020-02-04
2020-02-04
2020-02-04

