Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2017-06-15, § 9

Tid

Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 15.45 – 16.05

Plats

Piperska Muren, Scheelegatan 14

Justerat

Onsdagen den 21 juni 2017

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Jan Valeskog (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Bo Arkelsten (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)

Tjänstgörande ersättare:
Roland Eliasson (S)

för Inger Lagerman (S)

Zakarias Zouhir (V)

för Sara Stenudd (V)

Anette Hellström (M)

för Peter Jönsson (M)

Jonas Lilleberg Eriksson (M)

för Karin Ernlund (C)

Ersättare:
Åsa Janlöv (S)
Petra Schagerholm (MP)
Viveca Wallqvist (MP)
Malin Ericson (Fi)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (L)
Mikael Valier (KD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Fredrik Alfredsson, Ted Ell, Åse
Geschwind, Lars Jolérus, Mattias Lundberg, Elisabet Munters, Ingrid
Mårtenson och personalföreträdarna Luis Lopez och Magnus Sundin
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

§§ 1-9, 11-12, Mattias Bengtsson Byström och borgarrådssekreterarna
Thomas Karlsson och Carolina Zandén.
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§9
Ombyggnad av Södra Götgatan. Utredningsbeslut
Dnr T2017-01580
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag:
1

Trafiknämnden godkänner kontorets lägesredovisning av
projektet Södra Götgatan.

2

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utreda
förutsättningarna för en ny utformning av Södra Götgatan till
en utredningsutgift om 7 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 maj 2017.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S), Zakarias Zouhir (V) och vice ordföranden Cecilia Brinck
m.fl. (M) föreslår (se beslutet).

2)

Patrik Silverudd (L) föreslår att nämnden beslutar enligt
följande:
1 Delvis godkänna kontorets förslag till beslut.
2 Ge kontoret i uppdrag att återkomma till trafiknämnden med
förslag på hur man kan förbättra situationen på södra
Götgatan tillfälligt med utgångspunkt från nedanstående:

Som varje person som har vistas på Götgatan, och kontoret
själva, kan märka lämnar gatumiljön mycket att önska. De
nuvarande problemen är flertaliga. Några av de problemen är
att gatan ofta är belamrad med material och utrustning,
gångbanorna är trånga, cykelbanorna ofullständiga, många av
entréerna är otillgängliga för personer med rörelsehinder, det
saknas naturliga mötesplatser, och den samlade bilden av
gatan lämnar ett mycket rörigt intryck där de gamla
cykelbanorna ligger kvar.
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Det är positivt att det nu läggs fram förslag på att på sikt
åtgärda många av dessa problem, men vi ser det som ytterst
oroande och tafatt att ingenting kommer att göras för att
förbättra situationen på mycket lång tid. Därför vill vi ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att förbättra
situationen på Götgatan inom närmare framtid. Staden ägnar
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mycket tid, kraft och resurser på kortsiktiga lösningar som
sommargågator, kostsamma försök med bilfri innerstad och
annat. Det är inte orimligt att hitta bättre lösningar på södra
Götgatans rörighet än ett åtta år långt uselt provisorium. De
enda det blivit bättre för är cyklisterna.
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S), Zakarias Zouhir
(V) och vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M).
Reservation

Patrik Silverudd (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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