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SAMMANFATTNING

Gatu- och fastighetsnämndens remisstid går ut 2005-04-05.
Cecilia Obermüller (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) föreslår att
kommunstyrelsen uppdrar åt idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
m fl att ta fram en friluftsplan och en friluftskarta för Stockholms stad.
Gatu- och fastighetskontoret pekar på den mycket goda informationen om
stadens grönområden och de program och planer för att ytterligare utveckla
dessa områden som redan finns på stadens hemsida. Vi har svårt att se något
särskilt påtagligt behov av att ta fram ytterligare planer för och information
om friluftsmöjligheterna. Förbättrad information bör med fördel ske via bl a
den ständigt pågående utvecklingen av stadens hemsida.
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REMISSEN

Kommunstyrelsen har remitterat skrivelsen till idrottsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, gatu- och fastighetsnämnden och
stadsledningskontoret för yttrande senast 2005-04-05.
SKRIVELSEN

I skrivelse 2004-09-06 föreslår Cecilia Obermüller (mp) och Viviann
Gunnarsson (mp) att kommunstyrelsen uppdrar åt idrottsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden att ta fram en friluftsplan och en friluftskarta för
Stockholms stad. I detta arbete ska ingå att ge en samlad redogörelse för alla
de olika initiativ från olika aktörer, föreningar mm som är aktuella för att
utveckla Stockholms friluftsliv.
I skrivelsen pekas bl a på Stockholms goda förutsättningar till ett rikt
friluftsliv. För att fler ska få tillgång till dessa möjligheter bör en friluftsplan
och en friluftskarta utvecklas. Rollen som samordnare föreslås axlas av
idrottsnämnden, i samverkan med stadsbyggnadsnämnden och gatu- och
fastighetsnämnden samt alla berörda stadsdelsnämnder och andra aktörer.

GATU- OCH FASTIGHETSKONTORETS SYNPUNKTER

Gatu- och fastighetskontoret delar förslagsställarnas uppfattning att det
finns goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv för Stockholmarna och att
detta är positivt.
Stockholm är en grön stad och drygt 40 procent av marken består av parker
och grönområden. Här finns stora strövområden, stadsgemensamma parker
och små populära stadsdelsparker.
På stadens hemsida finns detaljerad information om stadens parker och
grönområden och stadens planer för dessa. Stockholms Parkprogram, som
vi upprättat, är ett handlingsprogram för utveckling och skötsel av stadens
parker och natur. Upprustningarna handlar bland annat om bättre belysning,
cykelbanor och tillgänglighet för funktionshindrade.
På hemsidan framgår också vilka områden som redan avsatts som
naturreservat (inklusive kartor) och områdenas kvaliteter för bl a
friluftslivet. Det redogörs även för planerade utredningar om ytterligare
reservatsbildningar enligt tidigare kommunfullmäktigeuppdrag och
Översiktsplan 99. Detta arbete bedrivs av stadsbyggnadskontoret i
samarbete med gatu- och fastighetskontoret.
Nu finns också en stadsdelsnämndsvis sociotopkarta (rekreations- och
landskapskarta), som är en del i Stockholms grönkarta, på nätet.
Hemsidans information om dessa frågor uppdateras regelbundet så att bl a
Stockholmarna ständigt har tillgång till aktuell information.
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I samband med omorganisationen av gatu- och fastighetsnämndens
verksamheter kommer, från och med 2005-05-01, stadsdelsnämnderna, med
vissa undantag, att få ett ansvar för både drift, underhåll och investeringar i
parker och grönområden.
Enligt kommunfullmäktiges nyligen fattade beslut om stadens politiska
organisation (SPO Del 2) ska stadsdelsnämnderna även ges ansvar för
utveckling av lokal fritids-, frilufts- och idrottsverksamhet och för
anläggningar för det rörliga friluftslivet i parker och grönområden, med
undantag för de anläggningar för rörligt friluftsliv som ligger utanför
stadens gräns där idrottsnämnden fortfarande ska ha ansvaret (utl 2005:6).
Markförvaltningsansvaret för stadens lantegendomar belägna utanför
kommungränsen ligger sedan årskiftet på fastighets- och saluhallsnämnden.
Med tanke på den enligt ovan redan mycket goda informationen om stadens
grönområden och de program och planer för att ytterligare utveckla dessa
områden som redan finns, har vi svårt att se att det skulle finnas något
särskilt påtagligt behov av att enligt det remitterade förslaget ta fram
ytterligare planer för och information om friluftsmöjligheterna. Vi har i och
för sig inga principiella invändningar mot att stadens information om
friluftsmöjligheterna görs ännu bättre. En sådan förbättrad information bör
enligt vår uppfattning med fördel ske via bl a den ständigt pågående
utvecklingen av stadens hemsida.
Om det likväl skulle anses erforderligt att staden utarbetar en särskild
friluftsplan torde ett sådant stads- och nämndövergripande planeringsarbete
i enlighet med fullmäktiges SPO-beslut, sedan finansieringen först prövats i
budgetsammanhang, lämpligen ledas och samordnas av kommunstyrelsen
och dess stadsledningskontor – inte idrottsnämnden.
SLUT
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