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Medborgarförslag gällande att sätta upp skyltar
om Hammarby sjöstads historia
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att sätta upp skyltar om Hammarby sjöstads historia. Genom att
placera ut historiska skyltar i Hammarby sjöstad kan, enligt
förslagsställaren, nutid och dåtid knytas ihop och en intressantare
miljö skapas för både boende och besökare.
I parker och på torgytor inom Stockholms stad finns så kallade
historiska tavlor utplacerade. Flertalet av de historiska tavlorna
placerades ut under åren 2000-2008 av det dåvarande gatu- och
fastighetskontoret i samarbete med exploateringskontoret. År 2008
avslutades projektet och idag ansvarar trafikkontoret för drift och
underhåll av tavlorna.
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Det finns idag ingen förvaltning inom stadens organisation som har
uppdraget att placera ut nya historiska tavlor. I det fallet att
stadsdelsförvaltningen placerar ut skyltar med historisk information
i Hammarby sjöstad måste hjälp med information om platsernas
historia inhämtas från Stadsmuseet till en kostnad på cirka 15 000
kr per skylt. Därutöver tillkommer kostnader för tillverkning och
utplacering av skyltarna som uppgår till cirka 6-8 000 kronor per
skylt. Utöver ovannämnda kostnader tillkommer dessutom
underhållskostnader då skyltar ständigt utsätts för klotter och
vandalisering.
Med anledning av de relativt stora kostnaderna att placera ut skyltar
med historisk information i Hammarby sjöstad samt att det finns
stora behov av att förse lekplatser, hundrastgårdar och större parker
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inom stadsdelen med nya informationsskyltar, anser förvaltningen
inte att medborgarförslaget är prioriterat.
Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande
att sätta upp skyltar om Hammarby sjöstads historia.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 26
november 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som bilaga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 15 februari 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 16 februari 2021.
Ärendet
I medborgarförslaget beskrivs att Hammarby sjöstad är ett relativt
nytt bostadsområde i ständig utveckling och förändring. Stadsdelens
historia är trots det, enligt förslagsställaren, både lång och
intressant.
Med anledning av beskrivningen ovan föreslås att historiska skyltar
placeras ut på relevanta platser i Hammarby sjöstad. Genom att
placera ut historiska skyltar kan, enligt förslagsställaren, nutid och
dåtid knytas ihop och en intressantare miljö skapas för både boende
och besökare. Enligt förslagsställaren utgör även historiska skyltar
ett utmärkt sätt för skolelever att lära sig mer om samt skapa
engagemang kring stadsutveckling och hur olika tiders behov och
ideal formar vår livsmiljö.
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Synpunkter och förslag
I parker och på torgytor inom Stockholm stad finns så kallade
historiska tavlor utplacerade. Tavlorna vänder sig till stadens
invånare och besökare och berättar i bild och text om en plats
historia, kultur och egenart. Flertalet av de historiska tavlorna
placerades ut under åren 2000-2008 av det dåvarande gatu- och
fastighetskontoret i samarbete med exploateringskontoret. År 2008
avslutades projektet och idag ansvarar trafikkontoret för drift och
underhåll av tavlorna.
Det finns idag ingen förvaltning inom stadens organisation som har
uppdraget att placera ut nya historiska tavlor. I det fallet att
stadsdelsförvaltningen placerar ut skyltar med historisk information
i Hammarby sjöstad måste hjälp med information om platsernas
historia inhämtas från Stadsmuseet till en kostnad på cirka 15 000
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kr per skylt. Därutöver tillkommer kostnader för tillverkning och
utplacering av skyltarna som uppgår till cirka 6-8 000 kronor per
skylt. Utöver ovannämnda kostnader tillkommer dessutom
underhållskostnader då skyltar ständigt utsätts för klotter och
vandalisering.
På parkmark inom Södermalms stadsdelsområde finns för
närvarande ett stort behov av nya informationsskyltar på lekplatser,
i hundrastgårdar och i större parker. Även strandbaden behöver nya
skyltar. På dessa skyltar framgår ordningsregler för platsen samt
geografisk information till räddningstjänsten i händelse av en
olycka.
Med anledning av de relativt stora kostnaderna att placera ut skyltar
med historisk information i Hammarby sjöstad samt att det finns
stora behov av att förse lekplatser, hundrastgårdar och större parker
inom stadsdelen med nya informationsskyltar, anser förvaltningen
inte att medborgarförslaget är prioriterat.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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