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Sammanställning av medborgarförslag år 2020
Under året har 48 medborgarförslag beslutats av stadsdelsnämnden, varav 44 rör
stadsmiljön, 2 rör äldre, 1 rör miljö och 1 rör effektiviseringar i verksamheterna.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

1. Medborgarförslag om
hållbar sopsortering i
Södermalms parker

Nämnden ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag.

I medborgarförslag föreslås att
sopsortering införs 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.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

2. Medborgarförslag om flytt
av servicegruppens
materialupplag vid Zinkens
Väg till utrymme under
Ringvägen

Nämnden ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag.

I medborgarförslag föreslås att
servicegruppens materialupplag
vid Zinkens Väg flyttas 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.
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Eftersom ansvaret för
belysningsfrågorna ligger hos
trafiknämnden
föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden överlämnar
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
den del av medborgarförslaget
som omfattar översyn av
belysningen i Ånghästparken till
trafiknämnden för vidare
hantering.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

3. Medborgarförslag om
vattenstationer i Stockholm

Nämnden ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
vattenstationer likt de som finns i
London införs.
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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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

4. Medborgarförslag om
småhundsrastplats nära
Södra station

Nämnden ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en småhundsrastplats anläggs
nära Stockholms södra station.
Under 2020 planerar
förvaltningen att inrätta en
hundrastgård i kvarteret
Skjutsgossen, precis norr om
Wollmar Yxkullsgatan. Från
utgången till Stockholms södra
station vid Rosenlundsgatan blir
promenadavståndet till denna
hundrastgård cirka 380 meter.
Under året kommer också
arbetena med att anlägga
Fatbursparkens norra del att
påbörjas. I dessa arbeten ingår att
göra den befintliga
hundrastgården i Fatbursparken
större. Från Södra stations utgång
vid Swedenborgsgatan är
avståndet till denna hundrastgård
cirka 350 meter.
Förvaltningen kommer att följa
upp behovet av ytterligare en
hundrastgård i området efter att
de två ovanstående
hundrastgårdarna inrättats.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

5. Medborgarförslag om fler
badbryggor längs
Årstaviken

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
fler badbryggor anläggs längs
Årstaviken.
Vad gäller bryggor som inte är
avsedda för bad, finns det längs
med stadsdelsområdets stränder
ett antal så kallade solbryggor
som erbjuder medborgarna
tillgång till vattnet. Solbryggorna
är inte anordnade för bad utan ska
kunna användas för bland annat
vila, picknick eller annan
rekreation. För att säkerställa att
befintliga solbryggor bibehålls i
funktionsdugligt skick anges i
stadsdelsnämndens
verksamhetsplan för år 2020 att
ett projekteringsarbete för
kommande renovering av
solbryggorna inleds under året. I
samband med detta ska
förvaltningen även undersöka
möjligheten att anpassa
solbryggorna så att de kan
angöras med exempelvis
paddelboards. Förvaltningen
kommer även på sikt att se över
möjligheten att tillskapa fler
attraktiva solbryggor längs
stadsdelsområdets stränder,
exempelvis genom att förse
befintliga betongbryggor med
trätrall vilket bland annat
genomfördes på västra
Reimersholme under år 2019.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

6. Medborgarförslag om
sophämtning med häst på
Södermalm

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
sophämtning på Södermalm ska
bedrivas med hjälp av häst.
Förvaltningen konstaterar att det
råder helt olika förutsättningar
mellan det i medborgarförslaget
nämnda exemplet i Malmö och
stadsdelsområdets parker. Till
skillnad från det aktuella
bostadsområdet i Malmö, med
slutna bostadskvarter, ligger
stadsdelsområdets parker i
tätbebyggd storstadsmiljö, i
många fall
omgärdade av hårt trafikerade
gator. Metoden att använda häst
vid
hämtning av hushållsavfall eller i
samband med
skräpkorgstömning, anser
förvaltningen i första hand vara
lämpligt inom begränsade
bostadskvarter såsom i det
aktuella fallet i Malmö. Exemplet
från Malmö visar även att
hämning av avfall med hjälp av
häst är betydligt dyrare än om
avfallet skulle hämtas med sopbil.
Förvaltningen behöver använda
tillgängliga medel på bästa
möjliga resurseffektiva sätt. Den
föreslagna hämtningen med häst
skulle förutom ökade kostnader
även innebära en betydande
tillkommande arbetsinsats.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

7. Medborgarförslag om
åtgärder i
Rosenlundsparken och
hundrastgård vid
Swedenborgsgatan

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

Medborgarförslaget innehåller
förslag till åtgärder som kan leda
till ökad trivsel i
Rosenlundsparken samt att en
hundrastgård anläggs vid
Swedenborgsgatan.
Beträffande förslaget att tillföra
belysning till parkens naturdamm
och scen pågår ett samarbete
mellan stadsdelsförvaltningen och
trafikkontoret i syfte att förbättra
belysningen i Rosenlundsparken.
En utredning om vilka
belysningsåtgärder som bör
genomföras i parkens mellersta
och östra del, där de i
medborgarförslaget nämnda
platserna ingår, är under
framtagande av trafikkontoret.
Vad gäller förslaget att förse den
diagonalt gående gångvägen
genom parken med grus pågår ett
arbete med att åtgärda aktuella
gångvägar utifrån hur behoven ser
ut.
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Beträffande förslaget att anlägga
en hundrastgård i parken,
exempelvis vid
Swedenborgsgatan intill den nya
bostadsbebyggelsen, kan
förvaltningen konstatera att
lämpliga ytor för detta saknas i
parken. Förvaltningen planerar
däremot att under innevarande år,
2020, anlägga en hundrastgård i
kvarteret Skjutsgossen och till år
2022 beräknas hundrastgården i
Fatbursparken vara större då en
utveckling av denna ingår i
arbetena med att göra park av de
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
ytor som tidigare varit inhägnade
av
arbetena med Citybanan och
Getingmidjan.

8. Medborgarförslag om
lekplatser för vuxna

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en lekplats för vuxna ska
anläggas.
Stadsdelsförvaltningen är positiv
till medborgarförslaget som kan
främja både lek och rörelse
samtidigt som det skulle bli en
mötesplats där människor med
olika bakgrund kan träffas.
Förvaltningen föreslår att
förslaget tas med i arbetet med att
rusta
upp Tantolunden, vars
programskede ska påbörjas under
året, för att se om en lekplats eller
lekutrustning för vuxna kan
tillföras parken.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

9. Medborgarförslag om att
göra Tjurbergsparken till
en försökspark för
biologisk mångfald

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
Tjurbergsparken görs till en
försökspark för biologisk
mångfald.
De i medborgarförslaget
föreslagna åtgärderna stämmer
bra överens med den beskrivning
som finns i Parkplan Södermalm
där parkens ekologiska
infrastruktur och hur den ska
utvecklas finns redovisad.
Några av de i medborgarförslaget
föreslagna åtgärderna kan
förvaltningen genomföra under
innevarande år, såsom att spara
delar av träd som måste fällas och
omvandla dessa till insektshotell.
Förvaltningen anser däremot att
genomförandet av mer
omfattande åtgärder i parken bör
avvakta beslut om en eventuell
bostadsbebyggelse i parken.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

10. Medborgarförslag om att
utrusta Rosenlundsparken
med mer och bättre
belysning

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
Rosenlundsparken utrustas med
mer och bättre belysning.
Det pågår ett samarbete mellan
stadsdelsförvaltningen och
trafikkontoret i syfte att förbättra
belysningen i Rosenlundsparken.
En utredning om vilka
belysningsåtgärder som bör
genomföras i parkens mellersta
och östra del, där de i
medborgarförslaget nämnda
platserna ingår, är under
framtagande av trafikkontoret.
Under innevarande år, 2020,
planerar trafikkontoret, som
ansvarar
för merparten av belysningen på
allmän mark, att byta ut befintlig
armatur vid gångvägen som löper
längs den norra sidan av parken
till mer effektiv belysning.
Fortsatta belysningsåtgärder,
utifrån
resultatet av ovan nämnda
utredning, planerar man att
genomföra i samarbete mellan
trafikkontoret och
stadsdelsförvaltningen.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

11. Medborgarförslag gällande
ute- och gatumiljön
runtSlipgatan

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

Medborgarförslaget innehåller
förslag till åtgärder gällande
ute- och gatumiljön runt
Slipgatan.
Eftersom delar av förslaget
innebär genomförande av
nödvändiga
investeringsåtgärder på aktuella
ytor inklusive utplacering av
cykelställ, vilket ligger inom
trafiknämndens ansvarsområde,
föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden överlämnar
dessa förslag till trafiknämnden
för vidare hantering.
Under året ska förvaltningen
säkerställa att de åtgärder som
ryms
inom stadsdelsnämndens
ansvarsområde, såsom
renhållning av
grönytorna, underhållsbeskärning
och borttagning av döda grenar på
buskage, utförs i området enligt
gällande skötselanvisningar.
Förvaltningen anser att förslaget
att placera ut odlingslådor för
boende och andra
odlingsintresserade är en bra idé.
Det är dock
först efter att nödvändiga
investeringsåtgärder är
genomförda som
det är möjligt att hitta lämpliga
ytor.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

12. Medborgarförslag om att
anlägga en agilitybana på
Långholmen

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en agilitybana anläggs på
Långholmen, under Västerbron.
En agilitybana måste antingen
anläggas i en hundrastgård eller
inom ett hundrastområde. Att
anlägga en ny hundrastgård med
agilityredskap är förenat med
relativt stora kostnader då platsen
måste inhägnas och eventuellt
också förses med grus.
I stadsdelsområdets parker finns
idag stora behov av investerings
och reinvesteringsåtgärder varför
anläggande av en ny hundrastgård
på Långholmen i dagsläget inte
bedöms vara prioriterad.
För att kunna tillföra en
agilitybana på Långholmen, till
relativt låga kostnader, föreslår
förvaltningen däremot att på sikt
anlägga en mindre agilitybana
inom det redan befintliga
hundrastområdet på östra
Långholmen. Agilitybanan skulle
kunna anläggas av förvaltningens
servicegrupp vilket innebär att
projektets kostnader endast utgörs
av materialkostnader.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

13. Medborgarförslag om
plantering av buskar på
Mariatorgets norra del

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
buskar planteras på Mariatorgets
norra del.
Förvaltningen har i samband med
inlämnandet av önskemål om
större parkinvesteringsmedel för
perioden 2021-2023, prioriterat
medel för upprustning av
Mariatorget. Under förutsättning
att
önskade medel erhålls, avser
förvaltningen att under år 2021 ta
fram ett program för en
kommande upprustning av
parken.
Programmet planeras innefatta ny
utformning av lek, sittplatser och
planteringar samtidigt som
parkens stil och karaktär bevaras.
I
programmet planeras även en
utveckling av parkens växtlighet
tas
med där möjligheten att tillföra
parken växter med
pollinatörsgynnande egenskaper
ses över. I detta sammanhang kan
medborgarförslaget att förse
parkens norra kortsida med
buskar utredas vidare.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Nämnden ställde
14. Medborgarförslag om
sig bakom förvaltförändring av
trafiksituationen i och kring ningens förslag.
Pålsundsparken

Förvaltningens förslag
I medborgarförslaget föreslås en
förändring av trafiksituationen i
och kring Pålsundsparken.
Förvaltningen vill uttrycka sitt
gillande till att ett större parkrum
kan skapas i Pålsundsparken
genom medborgarförslagets flytt
av
cykelvägen som idag löper
bredvid en gångväg genom
parken. Det är positivt att denna
väg i och med förslaget helt
tillägnas
fotgängare och något som även
berörs i Parkplan Södermalm.
Förvaltningen kan konstatera att
medborgarförslaget berör
trafiknämndens ansvarsområden
och att förslaget därför ska sändas
till trafiknämnden för vidare
hantering.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

15. Medborgarförslag om
fimpomater på Södermalm

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
fimpomater ställs ut på strategiska
platser på Södermalm.
I Stockholms innerstad finns
sedan år 2019 nio stycken
fimpomater utplacerade i
parkerna inom Kungsholmens,
Norrmalms och
Östermalms stadsdelsområden.
Eftersom dessa inte varit på plats
under någon längre tid saknas
större erfarenhet av hur de
fungerar. Hittills har dock
noterats att de inte fyllts med
önskad mängd
fimpar. Det finns även uppgifter
om att en fimpomat vandaliserats
då man velat komma åt fimparna.
Mot bakgrund av ovanstående
föreslår stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden beslutar att en
fimpomat på prov monteras på
befintlig stolpe i någon av
stadsdelsområdets parker. Efter
en
prövoperiod utvärderas
fimpomaten och därefter tas
beslut om
huruvida projektet ska utökas
eller inte.
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Eftersom förslagsställaren anger
att flera platser på gatumark
skulle kunna förses med
fimpomater, exempelvis på
Medborgarplatsen och i
anslutning till
tunnelbanestationerna, föreslår
stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden överlämnar
denna del av medborgarförslaget
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
till trafiknämnden för vidare
hantering.

16. Medborgarförslag
angående stadsmiljö för
äldre

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
fler bänkar placeras ut
längs gator, i grönområden och på
torg, detta med anledning av den
pågående pandemin. Enligt
förslagsställaren skulle fler
bänkar
innebära att äldre kan känna sig
tryggare att vistas utomhus då de
därigenom lättare kan hitta en
ledig plats att sitta på.
Förvaltningen anser att parkerna i
huvudsak är välförsedda med
parkbänkar men ett löpande
arbete pågår med att komplettera
platser där ytterligare bänkar kan
behövas.
Av de platser som särskilt nämns
i medborgarförslaget, utöver
Tantolunden, utgörs främst av
gatumark (vid Skanstull, på
Götgatan och på Ringvägen) vilka
ansvaras av trafiknämnden.
Stadsdelsförvaltningen föreslår
därmed att stadsdelsnämnden
överlämnar denna del av
medborgarförslaget till
trafiknämnden för
vidare hantering.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

17. Medborgarförslag om
åtgärder i Älvsborgsparken

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
åtgärder ska genomföras i
Älvsborgsparken så att den blir
trevligare.
Förvaltningen håller med om att
det finns ett behov för åtgärder i
parken. Under 2021 har
förvaltningen som ambition att
genomföra upprustningsåtgärder i
parken i syfte att ge den ett mer
omhändertaget utseende. Att
kraftigt beskära träden anser
förvaltningen inte vara en lämplig
idé ur både estetiskt och
ekonomiskt perspektiv.
Förvaltningen föreslår istället att
träden besiktigas av arborist i
samband med förvaltningens
önskade upprustningsåtgärder
2021 och att besiktningen blir
vägvisande för vilka eventuella
trädåtgärder som kan bli aktuella.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

18. Medborgarförslag
beträffande
Skinnarviksparken

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
muren vid lekplatsen i
Skinnarviksparken blockeras med
buskvegetation/murvegetation
eller med träspaljé, detta för att
förhindra att muren blir
nedklottrad. I medborgarförslaget
lämnas även förslag på att
serveringskiosken i parken tas
bort då den blivit nerklottrad och
att den ofta används som skydd
av personer som uträttar sina
behov.
På sikt överväger förvaltningen
att tillföra växtlighet intill den del
av mursträckan som idag är
öppen för insyn från parken, detta
för att minska risken att muren
blir nedklottrad.
Beträffande den del av
medborgarförslaget som innebär
att
serveringskiosken ska tas bort
från platsen, är det ett förslag som
ligger utanför stadsdelsnämndens
ansvarsområde. Eftersom kiosken
har ett markupplåtelseavtal med
staden, vilket administreras av
trafikkontoret, föreslår
stadsdelsförvaltningen att
stadsdelsnämnden överför denna
del av medborgarförslaget till
trafiknämnden för
vidare hantering.
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19. Medborgarförslag
angående Monteliusvägen
på
Mariaberget

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

Medborgarförslaget utgörs av tre
delförslag: Utsidan av staketet
längs med Monteliusvägen förses
med vertikala planteringar samt
att i övrigt förse Monteliusvägen
med blommor, tillföra kikare till
utsiktsplatserna och att fler
bänkar placeras ut samt att göra
om planket mellan Ivar Los park
och
Bastugatan till ett plank av glas
eller att planket förses med
fönster, detta för att öppna upp
utsikten mot Riddarfjärden.
Beträffande förslaget att anlägga
vertikala blomplanteringar på
utsidan av staketet har
trafikkontoret, som äger
anläggningen, till
stadsdelsförvaltningen lämnat
information om att man generellt
sett inte vill tillföra denna typ av
anläggningar något som kan
hindra eller försvårar inspektioner
av anläggningen.
Stadsdelsförvaltningen anser
vidare att förslaget att tillföra
staketet vertikalplanteringar, eller
Monteliusvägen i övrigt med
blommor, inte är resursmässigt
prioriterat.
På sikt kommer förvaltningen att
utreda om det finns möjlighet att
tillföra stråket fler bänkar. I
samband med detta kommer
förvaltningen även se över
möjligheten att eventuellt tillföra
utsiktsplatserna kikare.
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undersöka vilka möjligheter det
finns att öka insynen i parken
såsom att öppna upp gluggar i
planket. Genom att öka insynen i
parken kommer även utsikten mot
Riddarfjärden från Bastugatan att
förbättras.
Förslaget att göra om det
befintliga träplanket till ett plank
av glas anser förvaltningen inte
vara lämpligt att genomföra ur
skötselsynpunkt och av
gestaltningsmässiga skäl.
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20. Medborgarförslag om
upprustning av parkmark
vid slutet av Skånegatan

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås
upprustning av parkmark vid
slutet av Skånegatan.
I förvaltningens inventering av
grusytor 2019 har nämnda
parkmarks grusytor givits klass 3
på en fyragradig skala, där klass 1
är ytor i störst behov av åtgärder
och klass 4 grusytor som anses
godkända, och anses därför inte i
nuläget ha högsta prioritet. En
eventuell upprustning av platsens
trasiga räcken i år beror på budget
och ska också vägas mot behoven
av upprustning av andra räcken
inom stadsdelen.
Förslagen som rör utveckling av
platsen, namngivning av platsen
samt placering av bänkar längs
Skånegatan 119-115 föreslår
förvaltningen sänds till
exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och
SISAB för vidare hantering.
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21. Medborgarförslag om
hundrastgård i
Rosenlundsparken

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en hundrastgård ska anläggas i
Rosenlundsparken.
Förvaltningen ser att det finns ett
behov för en ny hundrastgård i ett
område som sträcker sig över
Tjurbergsparken-EriksdalsskolanRosenlundsparkenSödermalmsallén. Behovet av att
skapa nya hundrastgårdar behöver
dock vägas mot andra behov i
våra parker. I dagsläget ser
förvaltningen det som viktigt att
prioritera redan
befintliga hundrastgårdar innan
nya anläggs. I år har
hundrastgården i Fatbursparken
renoverats och vidgats och under
hösten och vintern kommer en ny
hundrastgård att anläggas i
kvarteret Skjutsgossen.
Förvaltningen tar med behovet av
en hundrastgård i aktuellt område
för kommande planering för
hundrastgårdar.
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22. Medborgarförslag om
padelbanor på bollplanen
vid Reimersholmsbron

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslag föreslås
padelbanor på bollplanen vid
Reimersholmsbron.
Stadsdelsförvaltningen bedömer
att det är värdefullt att bevara den
aktuella bollplanens nuvarande
funktion, som är mångfunktionell,
då den kan användas för olika
aktiviteter, inte bara för bollspel.
Stadsdelsnämnden har även med
anledning av ett liknande
medborgarförslag, dnr SÖD
2019/754, som bland annat
föreslog att padelbanor skulle
anläggas på den aktuella
bollplanen, i samband med
nämndsammanträdet 2019-11-19
beslutat att det är värdefullt att
bevara de aktuella bollplanernas
nuvarande funktion.
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23. Medborgarförslag om att
anlägga en ny stig från
badplatsen på Långholmen
till Karlshällsvägen

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en ny stig anläggs från badplatsen
på Långholmen till
Karlshällsvägen.
Vid ett besök på plats kan
förvaltningen konstatera att
området
väster om fastigheten Sjötullen
utgörs av branta klippor och
hällar. Om en tillgänglig stig eller
gångväg ska anläggas genom
detta område, vilket föreslås i
medborgarförslaget, måste
mycket omfattande ingrepp i
miljön göras. Åtgärden bedöms
även innebära stor kostnad. På
sikt kan eventuellt en utredning
göras för att se över möjliga
lösningar med tillhörande
kostnader för en förbindelse i
detta område.
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24. Medborgarförslag om
åtgärder för gräsmattorna
på
Mariatorget

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
åtgärder för gräsmattorna på
Mariatorget genomförs.
Under juni och juli stängde
förvaltningen av cirka en
fjärdedel av Mariatorgets gräsyta
i syfte att ge gräsytan möjlighet
att återhämta sig. Utfallet blev
positivt och gräset växte till sig.
Förvaltningen har nu en
förhoppning om att göra på
liknande sätt nästa år för en annan
del av Mariatorgets gräsyta.
Nästa år planerar förvaltningen
också för att inleda arbetet med
en större upprustning av parken.
Målet med upprustningsarbetet är
att skapa en park som bättre
klarar det höga besökstrycket och
som upplevs som en välvårdad,
trygg och vacker stadsdelspark.
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25. Medborgarförslag om
skatepark i
Tengdahlsparken

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en skatepark anläggs i Tengdahlsparken.
I samband med den kommande
utbyggnaden av kvarteret
Persikan kommer det att
genomföras en inventering och
översyn av alla gröna ytor för
rekreation och parkaktiviteter i
området kring
Tengdahlsparken. Inventeringen
kommer att ligga till grund för
kommande förbättringar och
upprustningar. I samband med
detta
kan också anläggande av en
eventuell skatepark på de
föreslagna
platserna utredas, eller om en
annan plats i parken anses mer
lämplig. Ansvaret att utveckla
parkytorna kring kvarteret
Persikan ligger hos
exploateringsnämnden.
Förvaltningen föreslår med
anledning av redogörelsen ovan
att
stadsdelsnämnden överlämnar
medborgarförslaget till
exploateringsnämnden för vidare
hantering.
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26. Medborgarförslag om rosor
i Rosenlundsparken

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
rosor samt sommarblommor
återplanteras i en planteringsyta
intill
kvarteret Linjalen i
Rosenlundsparken.
Förvaltningen är väl medveten
om den aktuella planteringsytan
och planering pågår för att
komplettera den med nya rosor
och perenner. Gällande
sommarblommor finns dessa
redan i anslutning till ”stranden”
vid de gula solstolarna i den östra
delen av parken,
varför förvaltningen anser det
vara mer lämpligt att anlägga
rosor och perenner i den aktuella
rabatten. Planteringen planeras att
iordningsställas under hösten
2020.
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27. Medborgarförslag om
sopkorgar med särskilda
behållare för pantburkar
och pantflaskor

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
sopkorgar med särskilda behållare
för pantburkar och pantflaskor
placeras ut.
I samband med att förvaltningen
placerar ut nya skräpkorgar,
oavsett modell, kompletteras
dessa med pantrör där rätt
förutsättningar och behov finns.
Storleken på pantrören anpassas
till behovet av att lämna pant på
respektive plats. Val av plats
avgörs även utifrån ekonomiskt
övervägande då inköp av pantrör
medför extra kostnader.
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28. Medborgarförslag om
staket längs allén från
Ringvägen till
Rosenlundsparken

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
ett staket anläggs längs allén från
Ringvägen till Rosenlundsparken,
detta för att skydda gräsytorna.
Att förse området med föreslaget
staket är mycket kostsamt och
kan enligt förvaltningen inte
inrymmas i den ordinarie
driftbudgeten. Ett genomförande
av medborgarförslaget kan
däremot övervägas i samband
med en framtida större
investeringsåtgärd av parkytorna i
området.
Under våren och sommaren 2020
gjordes en gräsrenovering av en
gräsyta på Mariatorget. Gräsytan
stängslades in och dressjord samt
gräsfrön ströddes ut i syfte att ge
gräsytan möjlighet att återhämta
sig. Utfallet blev positivt och
förvaltningen planerar att
kommande
år genomföra renovering av slitna
gräsytor i stadsdelsområdets
parker, utifrån
prioriteringsordning, med samma
metod som användes på
Mariatorget.
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29. Medborgarförslag
angående upprustning av
Ivar Los Park

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
lekplatsen i Ivar Los Park
upprustas och förändras.
Förvaltningen kan konstatera att
det den senaste tiden varit
trygghetsproblem i lekparken och
vid återkommande tillfällen har
kanyler och avföring påträffats i
lekhusen. Förvaltningens
renhållningsentreprenör har haft
daglig tillsyn av parken och utfört
rengöring tidigt på morgonen.
Eftersom problemen även
uppstod
efter morgonens renhållning
tvingades förvaltningen av
säkerhetsskäl att stänga igen
lekhusen.
Förvaltningen arbetar i nära
samarbete med polisen och andra
trygghetsskapande aktörer inom
ramen för Söderandan.
Förvaltningen har givit
driftentreprenören i uppdrag att
på prov öppna lekhusen igen. Om
trygghetsproblemen i lekhusen
återkommer avser förvaltningen
en permanent förändring av
lekhusen med syfte att minska
trygghetsproblemen vid platsen.
Exempelvis kan insynen in i
lekhusen förbättras.
Då lekplatsen upprustades så sent
som år 2017 avser förvaltningen
inte att genomföra en mer
omfattande insats i parken eller
förändra parkens utformning.
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mellan olika parker över tid.
Förvaltningen arbetar bland annat
med trygghets- och
nattvandringar på de platser där
det för stunden finns
trygghetsproblem.
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30. Medborgarförslag om
beachvolleyplan och
boulebanor i
Rosenlundsparken

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslag föreslås att en
beachvolleyplan och/eller
boulebanor anläggs på den plats
där
dansbanan tidigare var placerad i
Rosenlundsparken.
Enligt förvaltningen är den
föreslagna beachvolleyplanen inte
möjlig att anlägga på den
föreslagna platsen av
utrymmesskäl.
Förvaltningen anser vidare att
platsen är olämplig då det finns
trafikerade gator i närheten vilket
innebär risk för att bollar kan
komma ut i trafiken.
Förvaltningen anser däremot att
förslaget att anlägga boulebanor
på grusytan är möjligt att
genomföra och att det dessutom
skulle utgöra ett trevligt tillskott
till området. Av utrymmes- och
framkomlighetsskäl gör
förvaltningen bedömningen att
platsen inte rymmer fler än en
boulebana.
Med anledning av redogörelsen
ovan föreslår förvaltningen att
stadsdelsnämnden beslutar att
anlägga en boulebana på den
aktuella grusytan under år 2021,
detta under förutsättning att det
finns
budgetmässiga förutsättningar för
det.
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31. Medborgarförslag om
hundrastgård i närheten av
Tideliusgatan

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en hundrastgård, för hundar i
normalstorlek eller för mindre
hundar, anläggs i närheten av
Tideliusgatan. I förslaget lämnas
två
alternativa placeringar av
hundrastgården: På gräsytorna i
allén från Ringvägen ner till
Rosenlundsparken och i
Blekingetäppan.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar
förslaget att tillföra området en
hundrastgård då det här råder
brist på hundrastgårdar. Behovet
av att skapa nya hundrastgårdar
behöver dock vägas mot andra
angelägna behov i parkerna inom
stadsdelsområdet. I dagsläget ser
förvaltningen det som viktigt att
prioritera redan befintliga
hundrastgårdar innan nya anläggs.
De hundrastgårdar som finns
inom stadsdelsområdet ligger ofta
vid sidan av eller i periferin av en
park för att inte störa närboende
och andra parkbesökare. De i
medborgarförslaget två föreslagna
platserna ligger mycket nära
befintliga bostäder varför
förvaltningen anser att det bör
finnas en mer lämpad plats än de
som föreslås. Förvaltningen tar,
med anledning av ovannämnda,
med behovet av en hundrastgård i
aktuellt område för kommande
planering för hundrastgårdar.
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32. Medborgarförslag om
volträcken i
Tengdahlsparken i
Barnängen

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
volträcken tillförs
Tengdahlsparken i Barnängen.
Stadsdelsförvaltningen anser att
medborgarförslaget är positivt då
tillgången till volträcken på
lekplatserna inom
stadsdelsområdet är mycket
begränsat och att de ofta är
efterfrågade. Dessutom är
redskapet mycket uppskattat av
flickor.
I samband med den kommande
utbyggnaden av kvarteret
Persikan kommer det att
genomföras en inventering och
översyn av alla gröna ytor för
rekreation och parkaktiviteter i
området kring
Tengdahlsparken. Inventeringen
kommer att ligga till grund för
kommande förbättringar och
upprustningar. I samband med
detta
kan också anläggande av ett eller
flera volträcken i parken utredas.
Ansvaret att utveckla parkytorna
kring kvarteret Persikan ligger
hos exploateringsnämnden.
Förvaltningen föreslår med
anledning av redogörelsen ovan
att
stadsdelsnämnden överlämnar
medborgarförslaget till
exploateringsnämnden för vidare
hantering.
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33. Medborgarförslag om att
anlägga utegym i Anders
Franzéns lekpark

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
ett utegym anläggs bakom
fotbollsplanen i Anders Franzéns
lekpark samt att området tillförs
belysning.
Förvaltningen anser att nämndens
beslut om det tidigare
medborgarförslaget med samma
inriktning som det nu aktuella
fortsatt bör gälla. Beslutet innebär
att platsen bakom fotbollsplanen
inte lämpar sig för ett utegym då
det skulle innebära att grönyta tas
i anspråk.
Förvaltningen anser däremot att
det kan finnas behov av ett
utegym i närområdet till Anders
Franzéns lekpark då den närmaste
anläggningen är placerat nedanför
Hammarbybacken. Förvaltningen
bedömer dock att det
förnärvarande inte finns några
budgetmässiga förutsättningar att
anlägga ytterligare ett utegym i
området då det finns flera
befintliga parkanläggningar inom
stadsdelsområdet som har stora
underhållsbehov vilka måste
prioriteras. Ett nytt utegym kan
däremot utredas i samband med
en framtida exploatering i
området.
För att öka tryggheten i området
bakom fotbollsplanen planerar
förvaltningen att under
kommande vintersäsong,
2020/2021, se över vegetationen i
området, detta för att få in mer
ljus på platsen.
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Förvaltningen föreslår att
stadsdelsnämnden överlämnar
den del av medborgarförslaget
som omfattar belysning till
trafiknämnden för vidare
hantering.
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34. Medborgarförslag om
vägbom längst ner på
Tantolundsvägen

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en vägbom placeras längst ner på
Tantolundsvägen.
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.
Trafikkontoret kommer att se
över trafikregleringen på
Tantolundsvägen så att endast
behörig trafik tillåts, främst
stadens
arbetsfordon och transporter till
kolonilotterna.
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35. Medborgarförslag rörande
skateboardramp i
Drakenbergs skatepark

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en skateboardramp i trä, en så
kallad miniramp, anläggs vid
Drakenbergs skatepark i
Drakenbergsparken.
Södermalms stadsdelsnämnd
behandlade ett liknande
medborgarförslag vid
nämndsammanträdet den 12
december 2019. I detta förslag
föreslogs att en träramp, av
liknande modell som föreslås i
det nu aktuella
medborgarförslaget, skulle
anläggas vid den befintliga
skateboardanläggningen i
Drakenbergsparken.
Stadsdelsnämnden beslutade i
enlighet med
stadsdelsförvaltningens förslag
till beslut och lyder: ”Behoven av
åtgärder i parkerna är stora och
inom de närmsta åren anser
förvaltningen att mer angelägna
projekt behöver prioriteras.
Förvaltningen uppskattar
förslaget och tar det med sig till
sin idébank. Förvaltningen
kommer också att ha det i åtanke i
samband med stora
parkinvesteringsprojekt.”
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Stadsdelsförvaltningen anser att
nämndens beslut från den 12
december 2019 fortsatt ska gälla.
Tills vidare hänvisar
förvaltningen till skatepoolerna i
Björns trädgård och stadens andra
skateparker med ramper och
pooler. Exempelvis minirampen i
Rålambshovsparken,
miniramperna i Humlegården på
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
Östermalm och skatepoolerna i
Kristineberg.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

36. Medborgarförslag om att
bygga fler bryggor längs
med promenadstråket från
Eriksdalsbadet till Tanto
strandbad

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
fler bryggor anläggs längs med
promenadstråket från
Eriksdalsbadet till Tanto
strandbad.
Förvaltningen arbetar med att
utveckla och renovera befintliga
bryggor samt tillföra nya bryggor
längs stadsdelsområdets stränder.
Gällande utveckling av befintliga
bryggor görs detta exempelvis
genom att förse betongbryggor
med trätrall och bänkar. Detta
genomfördes bland annat på
västra Reimersholme under förra
året, 2019. Under innevarande år
har förvaltningen tagit över
ansvaret för en ny träbrygga,
tillgänglig för allmänheten, vid
den västra delen av Anders
Reimersväg på Reimersholme
från idrottsförvaltningen. Denna
brygga ligger inom stadens
hamnområde varför bad inte är
tillåtet men möjliggör solning och
samvaro i ett vattennära läge.
Förvaltningen arbetar även för att
hitta lämpliga platser för nya
bryggor där bad är tillåtet.
Förvaltningen tar till sig de
förslag till åtgärder som lämnas i
medborgarförslaget i samband
med renovering av befintliga
bryggor och vid kommande
nyanläggning av bryggor.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

37. Medborgarförslag om mer
grönska i Norra
Hammarbyhamnen samt
förslag på namnbyte av
Norra
Hammarbyhamnen

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås mer
grönska i Norra
Hammarbyhamnen samt
namnbyte av
Norra Hammarbyhamnen.
Den aktuella fastigheten är
upplåten som tomträtt till ett
privat
företag och ligger därför utanför
stadsdelsnämndens ansvar. Hur
marken får användas styrs av
gällande detaljplan samt av
tillhörande bygglov. I det fall att
den nuvarande parkeringen skulle
göras om till allmän park behöver
en planändring göras vilket
förvaltningen inte anser vara
aktuellt.
Med anledning av beskrivningen
ovan föreslår förvaltningen att
nämnden överlämnar den del av
medborgarförslaget som innebär
mer grönska i Norra
Hammarbyhamnen till
stadsbyggnadsnämnden för vidare
hantering då det är
stadsbyggnadsnämnden som
hanterar detaljplaner och bygglov
och som därför kan besvara
medborgarförslaget.
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Eftersom uppdraget att namnge
gator, parker och andra allmänna
platser ligger hos
namnberedningen, som är ett
utskott till
stadsbyggnadsnämnden, föreslår
förvaltningen att nämnden
överlämnar den del av
medborgarförslaget som innebär
namnändring av Norra
Hammarbyhamnen till
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
namnberedningen för vidare
hantering.

38. Medborgarförslag om
"pumptrack" under
Västerbron på
Långholmens södra sida

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en "pumptrack" anläggs under
Västerbron på Långholmens
södra sida.
Med anledning av att det i
stadsdelsområdets parker finns
många
befintliga anläggningar som är i
behov av underhålls- och
investeringsåtgärder anser
förvaltningen att anläggandet av
en helt ny anläggning i form av
en pumptrack inte är prioriterat.
Förvaltningen föreslår däremot att
förslaget läggs in i förvaltningens
”idébank” för att kunna utredas i
samband med kommande
parkupprustningsprojekt.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

39. Medborgarförslag gällande
badplats vid lilla
båthamnen nedanför
Hammarby allé 36

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
ett bad anläggs vid den lilla
båthamnen nedanför Hammarby
allé 36.
Förvaltningen har i november
2020 varit i kontakt med
miljöförvaltningen som bland
annat ansvarar för provtagningar
av
stadens vattenområden. I
Hammarby sjö finns omfattande
föroreningar och i och med
båttrafiken i sjön så rörs
föroreningarna runt och sprids. I
en rapport från länsstyrelsen från
2014 tillhörde Hammarby sjö
riskklass 1 vad gäller
föroreningsnivån. Riskklass 1
innebär en mycket stor risk för
människors hälsa och miljö.
Förvaltningen kan med anledning
av ovanstående konstatera att
förutsättningarna för att etablera
ett bad vid den lilla hamnen inte
finns.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

40. Medborgarförslag rörande
trädäck på bryggorna på
Tantobadet

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
bryggorna på Tanto strandbad
förses med trädäck.
Förvaltningen gör bedömningen
att badbryggorna vid Tanto
strandbad behöver bevaras i
nuvarande utformning. Vid dessa
bryggor bedöms att ett trädäck
måste fästas in i befintlig betong
vilket medför risk för
frostsprängningar i
konstruktionen vintertid.
Förvaltningen konstaterar därmed
att det är olämpligt att förse
bryggorna vid Tanto strandbad
med trädäck. Däremot tillförs
trädäck på andra bryggor inom
stadsdelsområdet där
konstruktionen medger detta.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

41. Medborgarförslag om att
bygga en "Sinnenas
trädgård" vid
Södermalmsskolan

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att
en "Sinnenas trädgård" anläggs
vid Södermalmsskolan, på den
plats där arkeologiska
utgrävningar genomförts inom det
parkupprustningsprojekt som
pågår i området.
En sinnenas trädgård på
Södermalm skulle vara ett mycket
fint
inslag i stadsbilden men
förvaltningen anser att parken i
kvarteret
Rosendal mindre inte är en
lämplig plats för detta. En
Sinnenas
trädgård bör placeras på en lugn
och avskild plats. Den måste
också kopplas till någon
verksamhet som kan driva
trädgården, till
exempel ett äldreboende eller
någon rehabiliteringsverksamhet.
Parken i kvarteret Rosendal
mindre ligger mycket centralt i
stadsdelen, precis bredvid
Södermalmsskolan med många
elever.
Ytorna behövs därför till lek för
skolans barn samt utevistelse för
närboende och besökare, både
barn och vuxna.
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Stadsdelsförvaltningen kommer
under 2021 att färdigställa den
redan planerade upprustningen av
parken i kvarteret Rosendal
mindre. Eftersom en omfattande
arkeologisk utgrävning precis har
genomförts har förvaltningen fått
ny kunskap om platsens historia.
Som ett tillägg till den redan
planerade upprustningen kommer
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
stadsdelsförvaltningen därför
under vintern 2020/21 att ta fram
ett
förslag till hur historian ska visas
i parken.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

42. Medborgarförslag om
utegym vid
Tantolundsberget

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I förslaget framförs att behovet av
träningsanläggningar utomhus
ökat med anledning av den
rådande pandemin då det ur
smittosynpunkt är olämpligt att
använda
befintliga inomhusgym. I
medborgarförslaget lämnas
förslag på tre platser i
Tantolunden där ett utegym kan
anläggas.
För närvarande finns 6 stycken
utegym i stadsdelsområdets
parker. Fyra av dessa är placerade
i den västra delen av
stadsdelsområdet och två är
placerade i den östra delen.
Förvaltningen anser med
anledning av detta att nya utegym
i första hand ska tillföras den
östra delen av stadsdelsområdet.
Under innevarande år, 2020, har
ett nytt utegym anlagts i
Fatbursparken i samband med
exploateringskontorets utveckling
av
parken. Förvaltningen saknar idag
finansiering för ytterligare nya
utegym inom stadsdelsområdet.
Förvaltningen bedömer därmed
att anläggandet av fler utegym
behöver inrymmas i framtida
större
parkupprustningsprojekt.

Sammanställning av medborgarförslag år
2020

Förvaltningen har nyligen
påbörjat programarbetet inför en
kommande större upprustning av
Tantolunden. Där diskuteras
möjligheten att tillföra inslag i
parken för lek och träning både
för barn och vuxna. Denna idé
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
skulle kunna utvecklas så att
eventuellt även gymredskap
tillförs.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

43. Medborgarförslag
angående förbättringar av
badbrygga på
Reimersholme

Nämnden ställde
sig bakom förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås
förbättringar av en badbrygga på
Reimersholme.
Förvaltningen konstaterar att det
råder badförbud vid den aktuella
bryggan, eftersom vattenområdet
här är klassat som hamnområde.
Förvaltningen kan med anledning
av detta inte genomföra åtgärder
som uppmuntrar och underlättar
för bad från bryggan.
Förvaltningen arbetar med att
utveckla och renovera befintliga
bryggor samt tillföra nya bryggor
längs stadsdelsområdets stränder.
Gällande utveckling av befintliga
bryggor görs detta exempelvis
genom att förse betongbryggor
med trätrall och bänkar. Detta
genomfördes bland annat på en
brygga på södra Reimersholme
under förra året, 2019. Dessutom
har förvaltningen under året
tillfört bänkar och bord i trä vid
en brygga på Reimersholmes
norra sida. De nya utemöblerna
på bryggan används och
uppskattas av bland annat boende
från intilliggande äldreboende.
Under
innevarande år har förvaltningen
även tagit över ansvaret för en ny
träbrygga, tillgänglig för
allmänheten, vid den västra delen
av
Anders Reimersväg på
Reimersholme från
idrottsförvaltningen.
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Med anledning av de tre nyligen
genomförda insatserna på
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
Reimersholme konstaterar
förvaltningen att åtgärder för att
tillgängliggöra närheten till
vattnet i närtid bör fokusera på
andra
platser längs strandlinjerna inom
stadsdelsområdet. Förvaltningen
tar dock till sig förslaget om en
utveckling vid bryggan inför en
eventuell framtida insats.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

44. Medborgarförslag gällande
pumptracks

Nämnden ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag

I medborgarförslaget föreslås att
pumptracks anläggs. Enligt
förslagsställaren skulle en
pumptrack kunna förläggas till
Tantolunden eller vid parken
Bergsgruvan.
Med anledning av att det i
stadsdelsområdets parker finns
många
befintliga parkanläggningar som
är i behov av underhålls- och
investeringsåtgärder anser
förvaltningen att anläggandet av
en pumptrack inte är prioriterat.
Förvaltningen föreslår däremot att
förslaget läggs in i förvaltningens
”idébank” för att kunna utredas i
samband med kommande
parkupprustningsprojekt.
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Beträffande de i
medborgarförslaget föreslagna
platserna för en
pumptrackanläggning anser
förvaltningen att det är svårt att
finna
en lämplig plats för en sådan
anläggning i Tantolunden och i
Bergsgruvan då den är
förhållandevis
utrymmeskrävande.
Förvaltningen anser vidare att en
pumptrackanläggning
gestaltningsmässigt inte passar in
i Tantolundens karaktär då parken
är en viktig promenadpark med
stora naturvärden. I Bergsgruvan
är det enligt förvaltningen viktigt
att behålla de grönytor som finns i
parken för spontan användning då
en betydande del av parken redan
idag upptas av bland annat en
bollplan.
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Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

45. Medborgarförslag om
katter på äldreboenden

Nämndens ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag och
beslutade även att
ge förvaltningen i
uppdrag att vidare
utreda frågan om
katt på äldreboende.

Medborgarförslaget handlar om
husdjur, särskilt katt, på
äldreboenden. I
medborgarförslaget önskar
förslagsställaren att de som söker
särskilt boende på Södermalms
äldreboende ska kunna få välja att
bo på en avdelning med husdjur
eller på en avdelning utan
husdjur.
Förvaltningen uppskattar
medborgarförslaget och delar
förslagsställarens syn att husdjur
kan
tillföra något positivt, som trivsel
och lugn, till äldre som bor på
vård- och omsorgsboende.
Förvaltningen ansvarar för driften
av
fyra vård- och omsorgsboenden
och ett servicehus. På
servicehuset är det idag en
boende som har katt. På
förvaltningens vård- och
omsorgsboende finns det inga
husdjur. Förvaltningen ser i
dagsläget inte att det finns
möjlighet att ha speciella
avdelningar för husdjur på de
vård- och omsorgsboende som
förvaltningen driver utan hänvisar
till de boende som finns inom
ramen för stadens
valfrihetssystem som tar emot
husdjur. För att ta vara på de
positiva effekter som husdjur har
på många människor har
förvaltningen, sedan tio år
tillbaka, två terapihundar som
arbetar tillsammans med sin
förare, som är arbetsterapeut.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

46. Medborgarförslag om att
utreda konsekvenserna av
generella
effektiviseringskrav

Nämndens ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag

Medborgarförslaget handlar om
att utreda konsekvenserna av
generella effektiviseringskrav. I
medborgarförslaget önskar
förslagsställaren att Södermalms
stadsdelsnämnd bland annat
utreder hur årliga
effektiviseringskrav
har påverkat kvaliteten i
välfärdstjänsterna för brukarna.
Förvaltningen ser positivt på
medborgarförslaget och anser att
förslagsställaren lyfter väsentliga
frågor. Sammanfattningsvis är
förvaltningens bedömning att
generella effektiviseringar inte
påverkat medarbetarnas
arbetsmiljö eller kvaliteten i
någon av verksamheterna
negativt. Verksamheten planeras
och prioriteras utifrån rådande
förutsättningar och det är till stor
del invånarnas behov, beslutade
ersättningsnivåer samt lagar och
riktlinjer som styr.
Effektiviseringar görs i form av
utvecklade arbetssätt och
metoder, mindre administration,
bättre upphandlingar med mera.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

47. Medborgarförslag gällande
specialöppettider för
pensionärer på Forsgrénska
badet

Nämnden ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag och
beslutade även att
överlämna
önskemålet om att
badet ska vara
öppet några timmar
i veckan enbart för
personer som är
över 65 år till
idrottsförvaltningen
för vidare
hantering.

I medborgarförslaget föreslås
att Forsgrénska badet ska vara
öppet några timmar i veckan
enbart
för personer som är över 65 år.
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Eftersom ansvaret för stadens
simhallar ligger hos
idrottsförvaltningen överlämnar
förvaltningen frågan om
öppettider på Forsgrénska badet
dit.
Förvaltningen vill passa på att
informera om att det inom
Södermalms stadsdelsområde
finns ett flertal träffpunkter och
mötesplatser med olika aktiviteter
för äldre och anhöriga.
Förvaltningen har även påbörjat
planeringen att sätta upp
utegymsredskap som är
anpassade för äldres behov, i
Älvsborgsparken.
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Medborgarförslag

Nämndens
beslut

Förvaltningens förslag

48. Medborgarförslag gällande
att endast servera
växtbaserad mjölk på
nämndmöten och möten för
stadsdelens anställda

Nämndens ställde
sig bakom
förvaltningens
förslag

Medborgarförslaget handlar om
att erbjuda
växtbaserad kaffemjölk som
standard på nämndmöten och
möten
för förvaltningens anställda. I
medborgarförslaget tar
förslagsställaren upp att
stadsdelsförvaltningen bör
erbjuda
växtbaserad kaffemjölk som
standard på nämndmöten och
möten
för förvaltningens anställda vilket
är ett litet men viktigt steg mot
förverkligande av stadens
matstrategi för klimat och hälsa.
Stadsdelsförvaltningen ser
positivt på det inkomna
medborgarförslaget då det ligger i
linje med förvaltningens arbete
inom miljö. Stadsdelsnämndens
miljöarbete styrs genom stadens
budget och vad som anges i
stadens miljöprogram med
tillhörande handlingsplaner. På
förvaltningens huvudkontor har
det under till exempel september
månad 2020 beställts 90 liter
havremjölk
jämfört med 70 liter mellanmjölk
med lång hållbarhet som används
som ”kaffemjölk”. Till
nämndmöten och andra möten för
medarbetare inom förvaltningen
finns således de båda alternativen.
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