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Svar på motion om framkomlighet
Förslag till beslut
Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remiss.

Sammanfattning
I motion till kommunfullmäktige skriver Johanna Sjö (M) om
Stockholm som en fantastisk evenemangsstad och de olika
evenemangen som genomförs i olika delar av staden. Bl a nämns
Stockholm Marathon, Stockholms halv-maraton, Tjejmilen,
Summerburst, Stockholm Pride, Velothon m fl. Motionären
belyser dock problem med avspärrningar samt information i
samband med evenemangen. I motion föreslås att
kommunstyrelsen i samråd med trafiknämnden utreder
förutsättningarna för att ta fram riktlinjer kring stadens och
evenemangsarrangörernas ansvar att informera om alternativa
färdvägar i samband med att framkomligheten begränsas vid
större evenemang. Förvaltningen ser positivt på förslaget till
utredning och pekar på det redan påbörjade arbetet kring denna
fråga med trafiknämnden och flera förvaltningar med samordning
av stadsledningskontoret genom evenemangsstrategin.
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Underlag för beslut
Detta gäller remissvar på motion (2015:65) om framkomlighet av
Johanna Sjö (M)

UTLÅTANDE
Ärendet
Ur motionen: Stockholm är en fantastisk evenemangsstad. Varje
veckoslut erbjuder Stockholm nöjen, kultur, motion och tävlingar
av internationell rang. Många av dessa inträffar på
Ladugårdsgärde, Kungliga Djurgården, eller omkring
Diplomatstaden och Museiparken. Det handlar bl a om
Stockholm Marathon, Stockholms halv-maraton, Tjejmilen,
Summerburst, Stockholm Pride, Velothon och många, många
fler. De tillför alla olika värden till Stockholm.
Däremot är det ett reellt problem att de många gånger försvårar
och begränsar för dem som vill och behöver ta sig förbi
avspärrningarna, oavsett om man gör det till fots, med bil eller
med kollektivtrafiken. När människors möjligheter att fritt röra
sig i staden begränsas så får det också konsekvenser för
näringsidkarna i närområde som dels förlorar kunder och som i
vissa fall inte ens kan ta emot leveranser som de behöver för att
kunna driva sina verksamheter. Oavsett om man vill ta sig till sin
ambassad, till ett museum i Museiparken, hem till någon god vän
eller kunna lämna sitt eget hem utgör samtliga event störningar i
den vanliga rörelsen. Det är i sig vare sig förvånande eller
orimligt att gator tas i anspråk under kortare perioder för att
kunna genomföra olika evenemang men det vore lämpligt att
staden, tillsammans med de som ges tillstånd för att arrangera
den typen av evenemang, åläggs att informera alla
stockholmstrafikanter, oavsett transportsätt, om möjligheten att
finna vägar för framkomlighet. Det kan t ex handla om att
tillhandahålla tydliga kartor – såväl på hemsidor som vid varje
bom, avspärrning eller hinder – visar hur trafikanter kan ta sig på
alternativa vägar.
Stockholm är en mångfacetterad stad och vi ska välkomna både
de turister som vill ta sig till olika museer som de atleter som vill
springa, simma eller cykla i vår vackra stad.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med trafiknämnden
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utreda förutsättningarna för att ta fram riktlinjer kring stadens och
evenemangsarrangörernas ansvar att informera om alternativa
färdvägar i samband med att framkomligheten begränsas vid
större evenemang.

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av evenemangsavdelningen.

Förvaltningens synpunkter
2012 antog kommunfullmäktige evenemangsstrategin i vilken en
del av uppdraget var en översyn av bl a tillståndshanteringen.
Mycket riktigt är Stockholm en fantastisk evenemangsstad som
växer, inte bara sett till befolkningen men till antalet stora
evenemang. Det har bidragit till större krav på hanteringen av
dessa evenemang samt att utmaningarna och konkurrensen om
plats har ökat avsevärt senaste åren.
Förvaltningen tillsammans med Trafikkontoret,
polismyndigheten samt andra berörda har lyft frågan under 2015.
Gemensamt är avsikten att ha en bättre beredskap, hantering,
service samt samordning av evenemangen och informationen i
samband med dessa. Förvaltningen instämmer och ställer sig
positiv till att få tydligare riktlinjer där också ansvarsfördelningen
mellan arrangör och staden blir bättre och tydligare.
Förvaltningen föreslår att det redan påbörjade arbetet forsätter i
det befintliga uppdrag som stadsledningskontoret har kring
evenemangsstrategin, där denna fråga är lyft. Där finns berörda
förvaltningar och bolag representerade i evenemangsstrategins
styr- och arbetsgrupper.
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