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Beslut om tilläggsuppdrag för projekt Norra
Fornuddsparken
§ 43

Diarienummer KSM2021-734.315

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
–

Kommundirektören ges i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar
till projekt Norra Fornuddsparken

Deltar ej i beslutet:
Peter Freij (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft
rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Upprustningen av Fornuddsparken är ett projekt med mål att upprusta den
befintliga parkmiljön i Fornuddsparken. Upprustningsprojektet består av fyra
deletapper varav etappen Norra Fornuddsparken är en av dem. Denna etapp
som är den sista att genomföras står nu inför uppstart. Det har i samband med
det framkommit ett behov av att också över parkeringssituationen i
parkområdets nordvästra del då denna idag upplevs som otydlig och oordnad
samt att platsen även upplevs otrygg för gående. Då platsen är huvudentré till
parken norrifrån och många barn rör sig där är det viktigt att området är
trafiksäkert och lätt att orientera sig i. Genom att se över parkeringslösningen
och ta med även denna del av parken i upprustningsprojektet kan
Fornuddsparkens helhetskvalitet säkerställas. Uppdraget att utreda detta blir ett
tilläggsuppdrag till det befintliga uppdraget ’Genomförande av
Fornuddsparkens gestaltningsprogram’ (MSU 2016-11-23 § 20).
Uppdraget innebär att ytterligare medel behöver tillföras projektet för
kostnaderna för utredning, projektering och genomförande. Tilläggsäskande
för investeringsprojektet kommer göras till hösten 2021.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts.
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Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i tilläggsuppdrag att
utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget
och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken.pdf
Tjänsteskrivelse tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken
signerad.pdf
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Protokoll för hållbarhetsutskottet
Datum

2021-06-16

Tid

15:00–16:42

Plats

Myggdalen

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunhuset 2021-06-22 kl. 09:30

Paragrafer

41–50

Sekreterare

Fanny Schörling
Ordförande

Marie Åkesdotter
Justerande

Peter Freij
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Beslutande organ

Hållbarhetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-23

Datum då anslaget tas ned

2021-07-15

Protokollets förvaringsplats

Kansli arkiv plan 6

Underskrift

Fanny Schörling
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Närvarolista
Beslutande
Marie Åkesdotter (MP), ordförande
Anita Mattsson (S), 1:e vice ordförande
Susann Ronström (S)
Jannice Rockstroh (S)
Mats Lindblom (L)
Peter Freij (M)
Per Carlberg (SD)
Dick Bengtson (M), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anki Svensson (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Bergkuist (M)

Ersättare
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Ulla Hoffmann (V)
Anders Wickberg (SD)

Övriga
Fanny Schörling, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Göran Norlin, enhetschef hållbarhet och miljö, kommunstyrelseförvaltningen
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, miljöpartiet
Helene Hjerdin, avdelningschef projekt, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef stategi och samhällsutveckling,
kommunstyrelseförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, socialdemokraterna
Maria Björnsdotter, landskapsarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen
Mio Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Eneborg, trafikplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Åsa Ström, exploateringsingenjör, kommunstyrelseförvaltningen
Ola Karlsson, Region Stockholm, § 41
Louise Bergman, biträdande avdelningschef projekt,
kommunstyrelseförvaltningen
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Fredrick Bäck, enhetschef vatten-, avfalls- och VA-utveckling
Olof Johansson, översiktsplanerare, kommunstyrelseförvaltningen, § 41-42
Elin Stenström, enhetschef projektering, kommunstyrelseförvaltningen
Eleonora Vasi, trafikplanerare, kommunstyrelseförvaltningen
Per Tholander, vattenstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, § 41-45
Jenny Schelin, avfallsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande
Ulrica Riis-Pedersen (C), 2:e vice ordförande
Fredrik Bergkuist (M)
Alfonso Morales (S)
Mattias Eriksson (KD)
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