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Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslagen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Ärendet
I september 2011 inkom två medborgarförslag ang. de dödade pilträden utmed
Norr Mälarstrand. Det ena medborgarförslaget handlar om användning av
bekämpningsmedlet Round Up och i det andra medborgarförslaget föreslås
följande :
- Att stadsdelen ansöker hos stadens centrala ekonomiska förvaltning att få en
utökad budget för att ersätta de privat dödade pilträden utmed Norr Mälarstrand
enligt stadens trädexpert Björn Embrén.
- Att Kungsholmens parkförvaltare ges möjlighet att svara korrekt angående
bekämpningsmedlet Roundup som har dödat pilträden utmed Norr Mälarstrand,
genom att inför intervjuer få tid att ta reda på senaste forskningen inom
frågeområdet samt meddela tidningen om den senaste forskningen.
- Att den ökade park- och städvården av Kungsholmens gator, torg och parker, på
grund av alla besökare internationellt som regionalt, ersätts med centrala
ekonomiska medel.
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Förvaltningens synpunkter
Dödade pilträd utmed Norr Mälarstrand
Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel, underhåll och investeringar i parker och
grönområden. Förvaltningens parkmiljöavdelning använder inte
bekämpningsmedel i stadsdelens skötsel av parker och ogräsbekämpning sker
manuellt.
Trafikkontoret ansvarar för skötsel, underhåll och investeringar på gatumark,
vilket även innefattar träd på gatumark. Det är således trafikkontoret som ansvarar
för pilträden längs Norr Mälarstrand. Trafikkontoret ansvarar för att ersätta de
dödade träden och de hanterar också frågan i media. Förvaltningen förslår därför
att nämnden beslutar att förvaltningen överlämnar medborgarförslaget till
trafikkontoret för handläggning vad gäller de delar av medborgarförslaget som
Trafikkontoret ansvarar för.
Ökad städvård
Förslagsställaren tar även upp frågan om att Kungsholmens parker i hög grad
besöks och nyttjas av andra än medborgare på Kungsholmen samt av förskolor
utan egen gård.
Kommunfullmäktige beslutar om den totala budgeten för stadsmiljön. Genom en
modell för resursfördelning fastställs standard för skötsel och underhåll av stadens
parker. Stadsdelsnämnden har till kommunfullmäktige påtalat behovet av att
resursfördelningssystemet omarbetas.
När Stockholm växer ökar användandet av de befintliga parkerna. Enligt
Stockholms nya översiktsplan ska kvaliteten på parkerna höjas så att de tål ett
högre besökstryck. Det är en stor utmaning att utveckla långsiktigt hållbara och
slitagetåliga parker i en allt tätare stad. För att klara av detta anser
stadsdelsnämnden att en förändring behövs vad avser fördelning av medel för drift
och underhåll av Kungsholmens parker.
Bilaga
Medborgarförslagen

Medborgarförslag om dödade pilträd utmed Norr Mälarstrand samt förslag om ökad städvård

