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§ 18
Medborgarförslag om vägbom längst ner på
Tantolundsvägen
Svar på medborgarförslag
SÖD 2020/536

Beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Särskilt uttalande
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (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
placera en vägbom längst ner på Tantolundsvägen. Enligt
förslagsställaren skulle en vägbom innebära en avsevärd minskning
av biltrafiken på Tantolundsvägen och därmed bidra till mer lugn
och ro i parken samt bidra till bättre luft i området. I två
kompletteringar till medborgarförslaget lämnas förslag på en
alternativ placering av bommen. Enligt förslagsställaren kommer
denna placering effektivare förhindra otillåten trafik upp till
vändplanen på Tantolundens topp.
Under sensommaren 2020 genomfördes ett möte på plats med
stadsdelsförvaltningen, det lokala brottsförebyggande rådet
Söderandan, trafikkontoret, kommunpolisen och Tanto Södra
koloniträdgårdsförening för att komma fram till en lämplig
placering av en vägbom längs Tantolundsvägen. Deltagande parter
kom då fram till att en vägbom lämpligast placeras i området mellan
bollplanen och hundrastgården då det bedöms förhindra otillåten
trafik upp till vändplanen.
Förvaltningen har beställt vägbommen till platsen som kommer att
monteras under hösten 2020. Bommen kommer att kunna öppnas
med en brandkårsnyckel som behöriga kommer att ha tillgång till.
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Trafikkontoret kommer att se över trafikregleringen på
Tantolundsvägen så att endast behörig trafik tillåts, främst stadens
arbetsfordon och transporter till kolonilotterna.
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 2020/536-6 Tjänsteutlåtande Medborgarförslag om
vägbom längst ner på Tantolundsvägen
 SÖD 2020/536-6.1 Medborgarförslag SÖD 2020-536
 SÖD 2020/536-6.2 Komplettering 1 av medborgarförslag
SÖD 2020-536
 SÖD 2020/536-6.3 Komplettering 2 av medborgarförslag
SÖD 2020-536
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Ärende 18
Medborgarförslag om
vägbom längst ner på Tantolundsvägen

Christoffer Järkeborn m.fl. (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Anna-Klara Müntzing (Mp)
Lars Rottem Krangnes (C)
Frida Bondesson (KD)

Särskilt uttalande
Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att placera en vägbom längst ner på
parkvägen Tantolundsvägen. Syftet är att minska onödig biltrafik och på så sätt bidra till en
trevligare och tryggare miljö för gående, cyklande, lottägare och besökande i
koloniträdgården Tanto Södra.
Förvaltningen har både varit i kontakt med kommunpolisen som avser att det är lämpligt att
placera ut en vägbom, samt genomfört ett möte på plats med Tanto Södra Trädgårdsförening,
Söderandan, trafikkontoret och kommunpolisen. På mötet har man tillsammans kommit fram
till en lämplig placering och en bom har nu beställts. Vi tycker att detta är ett mycket bra
exempel på god och inkluderande beredning av ett medborgarförslag.
Förslaget om vägbom på Tantolundsvägen är ett av många exempel på medborgarförslag som
blir verklighet i vår stadsdel. Möjligheten att lämna in medborgarförslag om de helt lokala
frågorna är en viktig del av demokratin, inte minst i en storstad. Det är också en möjlighet för
politiker och förvaltning att ta till vara engagemang och lokalkunskap hos stadsdelens
invånare.
Vi välkomnar fler goda idéer till hur stadsdelen med enkla medel kan bidra till tryggare och
trevligare lokalmiljöer i Gamla Stan, på Södermalm och i Hammarby sjöstad. Vi ser gärna att
förvaltningens olika avdelningar ofta använder stadsdelens sociala kanaler till att påminna om
möjligheten att lämna medborgarförslag och visa upp resultaten av de förslag som genomförs.
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