Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2015-05-21, § 21

Tid

Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 16.00 – 16.45

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Onsdagen den 27 maj 2015

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Jan Valeskog (S)
Anna Wedenlid (S)
Bawer Kevir (S)

§1

Lorentz Tovatt (MP)
Bo Arkelsten (M)
Peter Jönsson (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (FP)

§§ 1-18

Karin Ernlund (C)
Tjänstgörande ersättare:
Martin Engman (S)

för Kristina Öberg (S)

Maja Zachrisson (S)

för Bawer Kevir (S) §§ 2-29

Zakarias Zouhir (V)

för Lorena Delgado (V)

Jill Eriksson (FP)

för Patrik Silverudd (FP)
§§-19-29

Ersättare:
Maja Zachrisson (S)

§1

Roland Eliasson (S)
Petra Schagerholm (MP)
Malin Ericson (Fi)
Jonas Lilleberg Eriksson (M)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (FP)

§§ 1-18

Mikael Valier (KD)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Per Anders Hedkvist, Karin Dhakal, Fredrik
Alfredsson, Åse Geschwind, Inga-Lill Hultin, Lars Jolérus, Mattias
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Lundberg, Elisabet Munters och personalföreträdaren Luis Lopez
§§ 1-18 samt borgarrådssekreteraren Jonas Thörnqvist.
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§ 21
Skånegatan sträckan mellan Nytorgsgatan och
Renstiernas Gata som gågata under juni-augusti 2015.
Uppdrag i budgeten 2015
Dnr T2015-01048
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden beslutar att införa gågata på Skånegatan under
juni-augusti 2015 i enlighet med kontorets tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 april 2015.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S), Zakarias Zouhir (V) och Jill Eriksson (FP) föreslår att
nämnden beslutar enligt följande:

2)

Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Karin
Ernlund (C) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:
1 Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt
att därutöver anföra:
Förslaget att göra Skånegatan och Swedenborgsgatan till
gågator på försök är en feg och blek kopia av alliansens
satsning på Open Streets på Götgatan. Ett projekt som under
förra mandatperioden blev en succé och var oerhört
uppskattat av stockholmarna. Detta är ytterligare exempel på
hur den rödgrönrosa majoriteten sätter politisk prestige
framför välförankrade och motiverade beslut.
Att det dessutom saknas finansiering för projektet gör att det
är dömt att misslyckas, det visar även på den rödgrönrosa
majoritetens oförmåga att ta ekonomiskt ansvar. Av
erfarenhet vet vi att det krävs medel och engagemang från
både trafiknämnden och kulturnämnden för att lyckas skapa
den vision som ärendet uttrycker om ett levande folkliv på
gågatan. I detta fall saknas finansiering helt.
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I ärendet framgår det att ”För att få ytterligare karaktär av
gågata föreslås kontoret få i uppdrag att utforma gatan med
möblering som använts i staden under 2014 och att eventuella
uteserveringar, foodtrucks, kaffevagnar, glassförsäljare,
loppis, bokbord, kulturella/konstnärliga evenemang kan få en
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mer framträdande roll på gågatan under perioden.” Alliansen
välkomnar satsningar på ett mer levande gatuliv och föreslår
därför att verksamheterna som vill bidra till detta ska
undantas avgifter enligt kommunfullmäktiges taxa.
Vi lyckades genom cykelmiljarden, utbyggnaden av
tunnelbanan, matavfallsinsamlingen, Open streets, foodtrucks-tillstånd och andra frihetliga stadsmiljösatsningar
komma en bra bit på vägen mot en grönare och skönare stad.
Tyvärr ser vi nu en total nedmontering av det arbetet som vi
byggde under förra mandatperioden. Vänstermajoriteten drar
ned på stadsmiljöanslagen med 90 miljoner kronor 2015. Det
handlar bland annat skötseln av naturreservaten, städning av
torgen, träden i parkerna, utsmyckning av staden,
cykelsatsningen på Götgatan och avskaffandet av Open
Streets och Idéernas Stockholm.
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Daniel Helldén
m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S), Zakarias Zouhir (V) och Jill
Eriksson (FP).
Reservation

Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Karin Ernlund (C)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande

Mikael Valier (KD) instämmer i förslag till beslut från vice
ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Karin Ernlund (C).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
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