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§ 24
Stadsövergripande trädmål. Svar på remiss
Dnr E2022-02628
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Hampus Rubaszkin
(MP) och Susanne Wicklund (C):
1

Exploateringsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna
exploateringskontorets förslag till beslut.

2

Exploateringsnämnden beslutar att ställa sig bakom
trafiknämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag
till trädmål och uppdrar till exploateringskontoret att arbeta i
enlighet med dessa mål.

3

Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.

4

Exploateringsnämnden beslutar att därutöver anföra:
Ett trädmål som säkerställer trädens roll i staden är viktigt och
positivt ur flera synvinklar. Utöver de rent estetiska värdena
mildrar träden värme-ö-effekten som bildas vid solinstrålning
på hårdgjorda ytor, fördröjer dagvatten, ökar den biologiska
mångfalden samt bidrar till trevnad, ökad folkhälsa och bättre
luftkvalitet i staden.
I kommunfullmäktiges budget 2020 fick trafiknämnden i
uppdrag att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden
och kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande trädmål.
Trafiknämnden uppdrog sedan till trafikkontoret i februari
2022 att ta fram nya bedömningsgrunder för stadens
befintliga träd på gatu- och parkmark med syfte att lägga mer
fokus på löpande och återkommande vård och underhåll med
målet att förlänga trädens livslängd i den offentliga miljön.
Uppdraget kommer att få bäring på detta ärende då färre träd
kommer behöva ersättas.
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I april 2022 beslutade därför trafiknämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden att inskärpa kontorens förslag till
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trädmål så att för varje träd som tas ned på gator, torg och i
anlagda parker, ska staden plantera två nya träd, samt
krontäckningsgraden ska öka på stadens gator och torg.
Exploateringsnämnden ställer sig bakom denna inskärpning.
Ansvaret för att plantera och sköta om stadens träd är en
viktig uppgift som är uppdelat på fler nämnder och bolag.
Utöver trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
berörs även exploateringsnämnden, fastighetsnämnden,
kyrkogårdsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
stadsdelsnämnderna samt fastighets- och bostadsbolagen.
I de fall där stadens stadsutvecklingsprojekt sker på befintliga
gator, torg eller anlagda parker anser vi att trädmålet även bör
omfatta exploateringsnämnden. Exploateringsnämnden har
även en viktig del i utformningen av nya gator och torg där
nämndens verksamhet har påverkan på målet om ökad
krontäckningsgrad.
Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 20 juni 2022.
Kontoret föreslår att nämnden beslutar följande:
1 Anse remissen besvarad i enlighet med tjänstutlåtandet.
2 Besluta att omedelbart justera paragrafen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L),
Hampus Rubaszkin (MP) och Susanne Wicklund (C)
föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S), Clara
Lindblom m.fl. (V) och Peter Wallmark (-) föreslår att
nämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Johan Nilsson (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Johan
Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Hampus Rubaszkin (MP)
och Susanne Wicklund (C).
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/exploateringskontoret

Reservation

Exploateringsnämnden

Sida 4 (5)

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Clara Lindblom
m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets
förslag.
Särskilt uttalande

Clara Lindblom m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vänsterpartiet välkomnar stadens trädmål och instämmer i att
antal träd och krontäckning kan vara fungerande indikator
som framförallt säkerställer att andelen grönska och träd på
sikt kan öka. Vi anser dock att de kvantitativa målen bör
följas upp med ambitionen att höja dem allteftersom för att
göra de tätbebyggda områdena i Stockholm grönare.
Exempelvis bör ålder och storlek på nertagna träd vägas in
när det ska avgöras hur många träd som är en lämplig
ersättning givet risken att ett nyplanterat träd aldrig når den
ålder eller funktion som ett nertaget träd bidrar med idag. För
att inte målet ska bli uddlöst, eller uppfyllas på ett icke avsett
sätt, anser vi att de kvantitativa målen bör kompletteras med
kvalitativa mål särskilt riktade mot att ersätta inte bara antal
träd utan också de funktioner som träden som tas ner bidrar
med. Det skulle på ett tydligare sätt fungera för att bibehålla
och öka den biologiska mångfalden och skapa en mer robust
stad som kan stå emot klimatförändringens påfrestningar.
Träden spelar en viktig roll i ekosystemet och ett varierande
trädbestånd med olika arter i olika åldrar är avgörande för den
biologiska mångfalden. Om man fäller ett gammalt träd och
planterar ett nytt tar det flera hundra år för det nya trädet att
inta samma funktion i ekosystemet som det gamla trädet hade.
Därför är viktigt att öka skyddet för de ekologiskt och
rekreativt skyddsvärda träd. Vi välkomnar det pågående
arbetet för förbättrad trädvård som pågår på trafiknämndens
initiativ. Vi välkomnar även närhetsprincipen där ett fällt träd
ersätts med ett nytt inom samma stadsdelsområde, men vill
gärna se att detta sker så nära som möjligt för att skydda och
kompensera de ekologiska funktionerna som träden har i
stadsmiljön.
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Vi noterar också att det inte diskuteras vilka slags träd som
ska planteras för att vi ska nå målet. En studie från Lunds
universitet, publicerad i november 2021, visar att importen av
främmande trädarter till förmån för inhemska träd kan spela
en större negativ roll för insektslivet än ljus- och
luftföroreningar. Ginko till exempel, som blivit alltmer
populärt i stadsmiljö, erbjuder inte våra insekter en miljö att
leva och fortplanta sig i. Studien som gjordes i Malmö visar
att det var upp till 2-3 gånger fler insekter och spindlar i
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inhemska arter som björk, bok och ek jämfört med trädarter
som ginko, gudaträd och platan. Även årscykeln för inhemska
respektive exotiska arter spelar roll för om det finns mat att
hämta för insekterna vid rätt tid. Staden har stor möjlighet att
positivt stödja ekosystemet och den biologiska mångfalden i
vår stad genom att välja rätt träd vid planteringar.
Ersättaryttrande

Maurice Forslund (KD) instämmer i förslag från ordföranden Johan
Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Hampus Rubaszkin (MP)
och Susanne Wicklund (C).

Vid protokollet
Kerstin Thörner
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