Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2016-05-19, § 22

Tid

Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15.45 – 16.05

Plats

Stora kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Onsdagen den 1 juni 2016

Daniel Helldén

Peter Jönsson

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Jan Valeskog (S)
Bawer Kevir (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Peter Jönsson (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)
Karin Ernlund (C)

Tjänstgörande ersättare:
Martin Engman (S)

för Anna Wedenlid (S)

Maja Zachrisson (S)

för Kristina Öberg (S)

Zakarias Zouhir (V)

för Lorena Delgado (V)

Anette Hellström (M)

för Cecilia Brinck (M)

Jan Erik Leijon (M)

för Bo Arkelsten (M)

Ersättare:
Roland Eliasson (S)
Petra Schagerholm (MP)
Viveca Wallqvist (MP)

§§ 22-31

Malin Ericson (Fi)
Jill Eriksson (L)
Mikael Valier (KD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Fredrik Alfredsson, Karin Dhakal, Ted
Ell, Åse Geschwind, Inga-Lill Hultin, Lars Jolérus, Mattias Lundberg,
Elisabet Munters och personalföreträdarna Luis Lopez och Magnus
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104 20 Stockholm
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Sundin §§ 1-19 samt borgarrådssekreteraren Jonas Thörnqvist.
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§ 22
Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från
kommunfullmäktige. Lägesrapport
Dnr T2016-00971
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden godkänner kontorets lägesrapport som svar
på uppdraget om jämställd snöröjning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 april 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 ordföranden Daniel Helldén m.fl.
(MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias Zouhir (V) enligt
följande:
Uppdraget kring jämställd snöröjning grundar sig i
kommunfullmäktiges beslut från budget år 2016 att
säkerställa en god framkomlighet under vinterhalvåret ska
trafiknämnden utveckla metoder i syfte att förbättra
snöröjning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Särskilt fokus
ska läggas på snöröjning av gång- och cykelbanor.
Trafikkontoret har inom ramen för uppdraget satsat på att
höja kvaliteten för gående genom att pröva nya metoder på
utvalda gator. Det är positivt att kontoret utvecklar metodiken
och på så sätt kan effektivisera och förbättra situationen för
stadens gående. Samtidigt ser vi det som viktigt att åtgärder
omfattar fler områden än i huvudsak innerstaden.
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Kontoret satsar främst på de gånggator där flest människor rör
sig, vilket ofta är bussgator inklusive gångbanor i innerstaden.
Detta kan tyckas vara en rimlig prioritering men ett problem
som är särskilt besvärande i ytterstaden är att avstånden är
längre och att alternativa färdsätt eller gångalternativ är
sämre. Dåligt snöröjda gångbanor slår främst mot de grupper
som till störst del rör sig till fots, cykel eller kollektivtrafik
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som kvinnor. Innerstaden är den del av staden där störst andel
människor väljer att gå eller cyklar, det ser inte likadant ut i
ytterstaden.
Det är önskvärt om kontoret inom ramen för det fortsatta
uppdraget gör en fördjupad analys över var i staden gående
påverkas mest av försämrad framkomlighet under
vinterhalvåret utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt lämnar
förslag på eventuella åtgärder.
Särskilt uttalande lämnas av Peter Jönsson m.fl. (M) enligt följande:
Inledningsvis vill vi tacka kontoret för en bra redogörelse. Vi
stöder de prioriteringar som staden har avseende
snöröjningen. Däremot visar denna redovisning att jämställd
snöröjning, likt många andra projekt som den rödgrönrosa
majoriteten tagit fram, inte kan ses som något annat än ett
verkningslöst prestigeprojekt, ett retoriskt offer till det minsta
majoritetspartiet. Det framgår nämligen tydligt av kontorets
tjänsteutlåtande att inga förändringar har skett vad gäller
stadens prioriteringar av vilka ytor som ska snöröjas först. Vi
står bakom de prioriteringar som görs och tycker det är
angeläget att prioritera framkomligheten och snöröjningen för
kapacitetsstarka trafikslag, vad det sen kallas är oväsentligt
enligt vår uppfattning.
Det vore önskvärt om den rödgrönrosa majoriteten ägnar sin
tid och sina resurser åt de verkliga problem och utmaningar
som finns i denna stad istället för att lägga tid och resurser på
att genomföra prestigeprojekt som i grund och botten är
verkningslösa.
Särskilt uttalande lämnas av Karin Ernlund (C) enligt följande:
Centerpartiet vill tacka för en bra redovisning av det arbetet
som skett inom ramen för projektet jämställd snöröjning. Det
konstateras tydligt att inga nya prioriteringar gjorts vad gäller
snöröjning. Således är den rödgrönrosa majoritetens satsning
inget annat än tom retorik.
Att prioritera gående, cykel och kollektivtrafik är viktigt och
angeläget för att bland annat få fler att välja att cykla året
runt. Centerpartiet önskar därför att majoriteten inför
kommande år istället för att fortsätta med tom retorik faktiskt
genomför prioriteringar som stödjer cykling året om.
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Ersättaryttrande

Malin Ericson (Fi) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden
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Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Zakarias
Zouhir (V).
Mikael Valier (KD) instämmer i särskilt uttalande från Peter
Jönsson m.fl. (M).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
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