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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat Grönare Stockholm – Förslag till
nya Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av
stadens parker och naturområden.
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Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige
upprättat förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och
förvaltning av stadens parker och naturområden – ”Grönare
Stockholm”. Målgruppen för riktlinjerna är i första hand de politiker
och tjänstemän som ansvarar för olika delar av utveckling och
skötsel av parker och grönområden, men även exempelvis byggoch fastighetsbranschen, konsulter och stockholmarna i allmänhet.
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Stadsledningskontoret har utarbetat förslaget till riktlinjer i
samverkan med exploateringskontoret, miljöförvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret.
Övriga berörda förvaltningar har givits möjligheter att lämna
synpunkter under beredningen.
Trafikkontoret, som aktivt medverkat i framtagandet av förslaget,
anser att riktlinjerna bidrar till en värdefull ökad tydlighet kring hur
de gröna frågorna ska hanteras i planeringsprocessen i staden, samt
hur dessa frågor ska hanteras förvaltningsövergripande. Kontoret
vill samtidigt framhålla att det är av stor vikt att personella resurser
tillsätts hos berörda aktörer för att tillse att programmets intentioner
kan genomföras på ett bra sätt. Vidare bör dokumentet stämmas av
mot det nu föreliggande samrådsförslaget för översiktsplan.
Trafikkontoret tillstyrker att föreliggande förslag antas av
kommunfullmäktige.
Bakgrund
Parker och naturområden har mycket stor betydelse för
stockholmarnas livskvalitet och en allt tydligare roll för att möta de
utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Stockholm stad har i
Vision 2040 och kommunfullmäktiges beslut om budget uttryckt en
hög ambitionsnivå för den offentliga gröna miljön samtidigt som
ambitiösa mål för bostadsbyggandet läggs fast. Den gemensamma
inriktningen blir därmed att skapa en stad som är både tätare och
grönare.
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Ansvaret att planera, utveckla och förvalta parker delas mellan flera
nämnder och bolagstyrelser. Behovet av tydlig styrning och en väl
fungerande samordning är därmed särskilt tydlig. I kommunfullmäktiges budget 2016 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av parker och naturområden enligt följande.
”Kommunstyrelsen ska se över samordning, styrning och
finansieringslösning avseende grönstrukturfrågor inom Stockholms
stad. Arbetet ska ske i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelser och samordnas med revideringen av stadens översiktsplan
och arbetet med ökat bostadsbyggande. Syftet är att säkerställa att
Stockholm växer på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt där
stadens gröna kvalitéer tillvaratas och utvecklas. I översynen ingår
möjligheten att inrätta en stadsövergripande fond som kan användas
till att kompensera ianspråktagen grönmark eller för investeringar i
det offentliga rummet i delar av staden där behov finns.”
Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige
upprättat förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och
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förvaltning av stadens parker och naturområden – ”Grönare
Stockholm”.
Kommunstyrelsen har remitterat detta förslag till riktlinjer till
trafiknämnden för yttrande senast den 2016-11-28. Trafikkontoret
har beviljats uppskov för att kunna behandla ärendet i
decembernämnden 2016-12-08.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret som aktivt medverkat i framtagandet av förslaget,
anser att riktlinjerna bidrar till en värdefull ökad tydlighet kring hur
de gröna frågorna ska hanteras i planeringsprocessen i staden, samt
hur dessa frågor ska hanteras förvaltningsövergripande vilket väl
ansluter till den prioritering som återfinns i kommunstyrelsens
förslag till budget 2017 avseende den fleråriga satsningen på ett
grönare Stockholm. Kontoret vill samtidigt framhålla att det är av
stor vikt att personella resurser tillsätts hos berörda aktörer, för att
tillse att programmets intentioner kan genomföras på ett bra sätt.
Vidare bör dokumentet stämmas av mot det nu föreliggande
samrådsförslaget för översiktsplan. Trafikkontoret tillstyrker att
föreliggande förslag antas av kommunfullmäktige.

Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret tillstyrker att föreliggande förslag antas av
kommunfullmäktige.

Slut

Bilagor
1. Grönare Stockholm Riktlinjer för planering, genomförande och
förvaltning av stadens parker och naturområden
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