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§ 24
Grönare Stockholm – förslag till nya riktlinjer för
planering, genomförande och förvaltning av stadens
parker och naturområden
Remiss från kommunstyrelsen
Beslut

1. Utöver de synpunkter förvaltningen framför vill vi markera
följande:
Parker och regionala grönområden en fråga om jämlikhet. För
de stockholmare som inte har råd med eget lantställe eller med
längre resor är naturen i stadens parker och Storstockholms
gröna kilar ovärderliga. För barn, äldre och rörelsehindrade
måste naturen finnas på nära håll. Av pedagogiska skäl behöver
varje förskola och varje grundskola tillgång till naturmiljöer. Av
många skäl är därför ett genomtänkt program för att anlägga,
bevara och utveckla grönområdena i Stockholm – vårt
gemensamma vardagsrum betydelsefullt för att skapa ett gott
och mera jämlikt samhälle, ett Stockholm för alla.
Större satsningar behövs när befolkningen ökar. När
befolkningen växer och bebyggelsen breder ut sig ökar behovet
av en mera aktiv politik. Vi behöver anlägga nya parker, tillföra
nya inslag och anläggningar, och vi behöver en mera
genomtänkt och aktiv skötsel – både fler utegym och fler
groddammar. För att upprätthålla områdenas kvaliteter måste vi
räkna med ökade kostnader för skötsel och underhåll.
Grönområden en gemensam angelägenhet i regionen.
Södermalms parker är en regional tillgång som även utnyttjas av
många som inte bor i stadsdelen. På samma utnyttjar
Söderborna grönområden i andra delar av staden och regionen,
vilket betyder att det är viktigt för Södermalmsborna med ett
tydligt regionalt perspektiv på grönområdena – rätt hanterat går
en sådan ambition väl att förena med ett ökat bostadsbyggande
både regionalt och på Söder.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ”Grönare Stockholm - Förslag till
nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av
stadens parker och naturområden” på remiss från
kommunstyrelsen.
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Då ansvaret för grönstrukturfrågorna i staden är delat mellan
flera nämnder och bolagsstyrelser är det värdefullt med
gemensamma grundläggande riktlinjer i arbetet med dessa
frågor, baserade på stadens mål enligt Vision 2040,
översiktsplanen och miljöprogram-met. Förvaltningen anser att
bildandet av en strategisk samord-ningsgrupp under ledning av
stadsträdgårdsmästaren är ett bra för-slag som kan stärka och
utveckla arbetet med stadens parker och grönområden. Gruppen
bör rapportera samlat till berörda förvalt-ningschefer inklusive
representanter för stadsdelsförvaltningarnas direktörer.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 26 oktober 2016.
Dnr 883-2016-1.5.3.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) lade ett eget förslag till beslut och
föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det. Djuna
Jangmyr ställde med sitt ersättaryttrande sig bakom förslaget.
Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén m.fl. (L) ställde sig
bakom förvaltningens förslag till beslut. Fredrik Lindstål (C)
ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom förvaltningens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att
nämnden beslutat enligt förslag från S, MP och V.
Reservation

Filip Solsjö m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén m.fl. (L) reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag.
Fredrik Lindstål (C) ställde sig bakom reservationen med sitt
ersättaryttrande.
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
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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.
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.
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§ 25
Hälsofrämjande insatser för äldre
Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande motion av AnnKatrin Åslund (L)
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ärendet

I motionen lyfts vikten av förebyggande insatser för äldre.
Motionären yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt
stadsdelsnämnderna att ta fram en plan för hälsofrämjande och
förebyggande insatser för äldre, uppdrar åt äldrenämnden att
sprida resultaten av forskning om hälsofrämjande och
förebyggande insatser för äldre till stadsdelsnämnderna, och att
följa upp och utvärdera stadsdelsnämndernas arbete samt
uppdrar åt stadsdelsnämnderna att se till att det finns öppna, icke
biståndsbedömda mötesplatser för äldre under hela året.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2016
Dnr 862-2016-1.5.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Anna-Klara Müntzing m.fl. (MP)
och Birgitta Sevefjord (V) ställde sig bakom förvaltningens
förslag till beslut. Djuna Jangmyr (Fi) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) lade ett eget
förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Filip Solsjö m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) reserverade sig
mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut.
Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt ersättaryttrande bakom
reservationen.

