Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2016-12-08, § 33

Tid

Torsdagen den 8 december 2016 kl. 16.05 – 16.30

Plats

Kristallen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 8 december 2016

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Jan Valeskog (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Maja Zachrisson (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Sara Stenudd (V)
Bo Arkelsten (M)
Peter Jönsson (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)

Tjänstgörande ersättare:
Jonas Lilleberg Eriksson (M)

för Karin Ernlund (C)

Ersättare:
Martin Engman (S)
Roland Eliasson (S)
Inger Lagerman (S)
Petra Schagerholm (MP)
Viveca Wallqvist (MP)
Zakarias Zouhir (V)
Malin Ericson (Fi)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (L)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Karin Dhakal, Barbro Edlund, Ted Ell,
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Åse Geschwind, Lars Jolérus, Mattias Lundberg och personalföreträdarna
Luis Lopez och Magnus Sundin §§ 1-19 samt borgarrådssekreteraren
Thomas Karlsson.
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§ 33
Grönare Stockholm – Förslag till nya riktlinjer för
planering, genomförande och förvaltning av stadens
parker och naturområden. Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Dnr T2016-02635
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen godkänna
och överlämna kontorets tjänsteutlåtande.

2

Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 november 2016.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) finner att nämnden beslutar
enligt kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl.
(M) och av Patrik Silverudd (L) enligt följande:

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Närhet till attraktiva parker och grönområden är en av de
viktigaste och mest uppskattade stadskvaliteterna bland
stockholmarna. Grönska i form av små och stora parker,
naturområden och välutformade gatumiljöer med träd,
fickparker, gröna väggar och tak gör staden mer inbjudande.
Men det räcker inte att parker och grönområden bara finns till
utan de kräver en väl genomtänkt utformning och omsorgsfull
skötsel för att berika stadsbilden och bidra till en vackrare och
mjukare stadsbild, ge skugga, fånga upp regnvatten, rena luft,
gynna den biologiska mångfalden och skapa en säkrare
trafikmiljö. Dessa frågor blir extra viktiga i en tid när
Stockholm växer och ställer krav på att miljöfrågorna beaktas
i ett tidigt skede i stadsplaneringen. Då ansvaret för att
utveckla parker och naturområden delas mellan ett flertal
nämnder och bolag behöver processer och ansvarsfördelning
vara tydliga. Just detta är syftet med riktlinjerna för ett
Grönare Stockholm.
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Dessvärre skapar föreslagna riktlinjer knappast mer tydlighet.
Riktlinjerna skapar snarare en allmän begreppsförvirring, inte
minst i förhållande gentemot stadens miljöprogram och
översiktsplan. Stadens miljöförvaltning beskriver saken väl,
”många olika begrepp används om samma sak och samma
begrepp används för olika saker”. Detta innebär tyvärr att
riktlinjerna riskerar att bli odugliga i förhållande till sitt syfte,
nämligen att skapa en tydlig vägledning. Vi kan inte acceptera
att staden beslutar om riktlinjer som gör stadens miljöarbete
mer komplicerat för stadens verksamheter. Riktlinjerna ska
finnas för att beskriva hur staden ska arbeta för att nå de mål
som finns i miljöprogrammet och översiktsplanen, inte skapa
förvirring.
Givetvis krävs det också mer än övergripande riktlinjer för att
förverkliga de positiva tankar som genomlyser dokumentet,
det krävs även tillräckliga resurser. Stadens parker och
grönområden behöver på många håll en upprustning, men det
får inte ske på bekostnad av det löpande underhållet som vi
upplevt sedan den rödgrönrosa majoriteten tog över ansvaret.
Det finns många exempel på minskade ambitioner i
stadsdelarna kring underhållet och inte kommer
investeringarna göra det lättare med fler parker och grönytor
att underhålla. Vi välkomnar den rödgrönrosa majoritetens
treåriga investeringssatsning på grönstruktur men betonar att
de stora utmaningarna ligger i att underhålla de parker och
grönytor som redan finns.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
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