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Tillåt bar trucks i Stockholms stad. Motion
(2016:96) från Jonas Naddebo (C). Svar på remiss
från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar
på remissen från kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.
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Remissen
Trafiknämnden har av kommunstyrelsen mottagit motion (2016:96)
om att tillåta bar trucks i Stockholm stad av Jonas Naddebo (C) för
yttrande senast den 31 januari. Nämnden har fått förlängd remisstid
till 28 februari för att kunna behandla ärendet på sitt sammanträde i
februari.
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I motionen framförs i huvudsak följande:
- För att stimulera gatulivet i Stockholm föreslås bar trucks
placeras på prov i två av Stockholms parker. Genom angivna
områden kan kostnaderna för entreprenörer minskas vars
närvaro på platsen kan underlätta kontrollen av
alkoholkonsumtion- och försäljning samt bidra till säkerhet
och ett tryggare parkliv.
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Staden bör inleda ett test med att tillåta bar trucks på två
platser, i Rålambshovsparken och i Tantolunden på
Södermalm.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret anser att motionens ambition att öka tryggheten i
parker samt bidra till en levande stadsmiljö är god. Motionen ligger
i linje med budgetmålet Ett Stockholm som håller samman, som
främjar levande och trygga stadsdelar.
I motionen föreslås att bestämda platser i två av stadens parker ska
utses för ändamålet bar trucks. Inom dessa områden ska flera bar
trucks kunna ställas upp samt bedriva försäljning inom inhägnade
ytor.
Stadens stadsdelsnämnder har förvaltningsansvar för huvuddelen av
stadens parker. Huruvida bar trucks är ett önskvärt inslag i stadens
parker är en fråga för respektive stadsdelsnämnd. Kontoret kan dock
se risker med ett ökat slitage av stadens parker om motorfordon
körs genom dessa samt en ökad risk för nedskräpning. I
sammanhanget bör nämnas att det enligt 8 § i Stockholms stads
allmänna lokala trafikföreskrifter råder förbud mot fordonstrafik i
terräng om inget annat anges genom lokal trafikföreskrift eller
vägmärke. Om fordonen inte flyttas varje dygn utan står permanent
på platsen krävs bygglov och är då en fråga för
stadsbyggnadskontoret.
Motionen tar även upp konsumtion och förtäring av alkohol samt
till detta användande av vakter. Kontoret tar inte ställning till
huruvida det är önskvärt med alkoholförtäring på de föreslagna
platserna.
Idag är det full möjligt att söka polistillstånd som ger möjlighet att
bedriva tillfälliga evenemang av detta slag, vid varje sådan ansökan
görs då en säkerhetsbedömning av evenemanget. I samband med en
sådan ansökan gör polisen en bedömning om bland annat antalet
ordningsvakter. Arrangören ska dessutom hos socialförvaltningen
ansöka om serveringstillstånd om mat och alkohol serveras.
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Mot bakgrund av ovanstående anser kontoret att några särskilda
platser för bar trucks i Rålambshovsparken och i Tantolunden inte
bör införas.
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Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att nämnden godkänner och överlämnar
detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Slut

Bilaga
1. Motion av Jonas Naddebo (C) om att tillåta bar trucks i
Stockholms stad.
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