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Grönare Stockholm, lägesrapport
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i februari 2017 (utl. 2017:30, dnr 1711292/2016) Grönare Stockholm, riktlinjer för planering,
genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden.
Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter, utveckla
det offentliga rummet och tydliggöra organisation och ansvar för
stadens parker och gröna rum där trafiknämnden ges en
samordnande roll för arbetet.
Strategiska samordningsgruppens arbete
Under perioden har den strategiska samordningsgruppen slutfört
arbetet med att sammanställa det kunskapsunderlag som ligger till
grund för stadens arbete inom Grönare Stockholm.
Initialt har alla publikationer med bäring på arbetet inventerats och
sammanställts vilket resulterade i ett omfattande dokumentmaterial.
En arbetsgrupp med bred representation från stadens förvaltningar
har diskuterat dokumentens lämplighet och relevans för arbetet
inom Grönare Stockholm. Därefter har prioriteringar gjorts som
resulterade i en dokumentlista.
Den högprioriterade listan är tänkt att fungera som
underlagsmaterial i det fortsatta arbetet med Grönare Stockholm.
Utöver denna utarbetades ytterligare två listor, en med dokument
som bör färdigställas för att framöver ingå i den högprioriterade
listan och ytterligare en som visar vilka kunskapsområden som i
dagsläget saknar kunskapsunderlag. Listan på kunskapsunderlag är
alltså tänkt att förändras i takt med att nya dokument tas fram och
befintliga dokument utgår.
Investeringsverksamheten
Inom Grönare Stockholm pågår totalt 25 investeringsprojekt som
leds av kontoret. Projekten bedrivs i enlighet med kontorets
projektstyrningsmetodik Projekthandboken och befinner sig i olika
skeden, från programarbete till genomförande. Ärenden för
inriktnings- och genomförandebeslut föreläggs nämnden
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individuellt för respektive projekt, för att passa respektive projekts
tidplan.
Den strategiska samordningsgruppen har valt två
investeringsprojekt som kommer att tillämpa och utvärdera en
metod för beräkning av grönytefaktor (GYF) för allmän platsmark.
Arbete sker i samarbete med miljöförvaltningen. Under perioden
har också ett antal kommunikationsaktiviteter och invigningar av
färdigställda projekt planerats.
Ekonomi
Prognosen för investeringsverksamheten per stadsdelsområde inom
Grönare Stockholm framgår av nedanstående tabell.
Utgiftsprognosen för årets samtliga investeringsprojekt uppgår till
52,8 mnkr.
Kontoret har också erhållit externa medel från Boverket som tillförs
de projekt som ansökt om medel. Den externa medelstilldelningen
för året uppgår till 14,9 mnkr och totalt till 19,3 mnkr. Av detta
följer att prognosen för investeringsverksamheten totalt uppgår till
319,3 mnkr inklusive investeringsinkomster från Boverket på 19,3
mnkr.
Grönare Stockholm
Projektpaket

H-projekt / Projekt / Konto

H8000511
H8000512
40022
Summa inkomster

Grönare Sthlm, Spånga Tensta
Grönare Sthlm, Hässelby Vällingby
Grönare Stockholm

H8000508
H8000510
H8000511
H8000512
H8000515
H8000516
H8000517
H8000527
H8000530
40022
Summa utgifter

Grönare Stockholm
Grönare Sthlm, Rinkeby Kista
Grönare Sthlm, Spånga Tensta
Grönare Sthlm, Hässelby Vällingby
Grönare Sthlm, Enskede Årsta Vantör
Grönare Sthlm, Skarpnäck
Grönare Sthlm, Farsta
Grönare Sthlm, Skärholmen
Grönare Sthlm Vårbergstoppen ny stadspark
Grönare Stockholm

Netto

Löpande
prognos 2018

Totalt

-2,5
-12,4
-14,9
-14,9

-3,0
-16,3
-19,3
-19,3

-3,0
3,3
10,9
13,8
8,5
3,0
9,0
3,4
4,0
52,8
52,8

49,7
32,5
46,2
42,3
26,1
4,1
41,1
17,4
60,0
319,3
319,3

37,9

300,0

