Utlåtande Rotel VII (Dnr 2017/001703)

Parklyft för Stockholm och en kommunal
nedskräpningsavgift
Motion (2017:65) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jonas Naddebo m.fl. (alla C) att
en kommunal nedskräpningsavgift ska införas, att parkvakter ska anställas
eller upphandlas samt att strategiska parkplatser inhägnas för att öka
tryggheten och säkerheten för de yngsta barnen. Enligt motionärerna behöver
staden ett parklyft.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Trafiknämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Norrmalms
stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret anger att kommunen saknar befogenhet att anställa
eller upphandla parkvakter, eftersom det är en polisiär uppgift, samt att
Naturvårdsverket nyligen utrett frågan om att ersätta den nuvarande
nedskräpningsboten med en nedskräpningsavgift och kommit fram till att
det ur effektivitetssynpunkt är oklokt. Kontoret anser att åtgärder redan
genomförs i staden för att öka städningen och att kampanjer och
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kommunikation genomförs i syfte att förändra medborgarnas attityd och
beteende beträffande nedskräpning. Vidare anser kontoret att parkmark ska
kunna fungera som ett komplement till skol- och förskolegården, vid
exempelvis naturundervisning och utflykter samt vid samnyttjande av
fotbollsplaner etcetera, men den ska inte ersätta den egna gården och bör
därför inte inhägnas.
Trafiknämnden anser att kommunala ordningsvakter vore ett bra
komplement för att kommunen ska kunna tillgodose de skyldigheter som
åligger den att hålla rent på offentlig plats, men anger att lagliga möjligheter
saknas. Nämnden uppger att den i samarbete med stadsdelsnämnderna redan
sätter upp staket för ökad trygghet och säkerhet i stadens parker, men att
lekplatser endast hägnas in där det är absolut nödvändigt av säkerhetsskäl
eftersom staket inte bara skyddar utan även begränsar och utgör barriärer.
Nämnden anser inte att parkmark bör inhägnas som kompensation för
bristfälliga skol- och förskolegårdar, eftersom det skulle innebära
begränsningar för tillgängligheten till parken för andra brukargrupper.
Farsta stadsdelsnämnd anser inte att bilden av slitna och dåligt skötta
grönytor stämmer in på stadsdelen och bedömer att det inte finns något behov
av parkvakter som delar ut nedskräpningsavgifter samt att det skulle vara svårt
och personalkrävande att bevaka grönytorna eftersom stadsdelsområdet består
av många parker och vidsträckta rekreationsytor. Nämnden ser inget behov av
ett parklyft, eftersom reinvesteringar sker kontinuerligt. Nämnden anger att
förskolegårdarna i stadsdelen inte har utrymmesbrist och att stängsel för ökad
trygghet och säkerhet inte är motiverat eftersom det ger begränsningar för
andra.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd instämmer i att det saknas lagliga
möjligheter att införa parkvakter och anser att den nuvarande
nedskräpningsboten fungerar dåligt. Nämnden ser positivt på att kommunen
ges möjlighet att ansvara för att hantera nedskräpningsavgifter, men är
tveksam till införande av kommunala parkvakter och anser inte att intäkter från
nedskräpningsavgifter kan finansiera ett generellt parklyft. Nämnden föreslår
istället att stadens uppföljning av befintliga renhållningsentreprenader
intensifieras. Nämnden ser inget behov av att inhägna fler parklekar och
lekplatser än idag.
Norrmalms stadsdelsnämnd anger att arbete redan sker för att förbättra
renhållningen i parkerna och anser att höjd kvalité på parker och grönområden
nås genom utvecklade arbetssätt för renhållning samt långsiktigt hållbara
investeringar, snarare än genom parkvakter och nedskräpningsavgifter.
Nämnden anger att den redan arbetar med att sköta och rusta upp lekplatser så
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att de är trygga, säkra och attraktiva för barn och unga. Staket eller hägnader
anpassas efter varje plats behov och förutsättningar.
Mina synpunkter
Stadens parker och grönområden ska vara vackra, välskötta och välkomnande
för alla och en plats där människor känner sig trygga. När Stockholms
befolkning växer ökar nyttjandet av stadens offentliga rum och parkerna blir
allt mer betydelsefulla för rekreation och livskvalitet. Detta ställer höga krav
på skötsel, underhåll och upprustning och vi genomför därför flera åtgärder.
Inom satsningen Grönare Stockholm förnyas, förbättras och rustas en rad
parker, naturområden och utemiljöer för att skapa mer grönska, ge fler
möjligheter till naturupplevelser och stärka ekologiska värden. Vi genomför ett
reinvesteringsprogram för stadens parker där vi bland annat rustar upp
lekplatser och parklekar. Vi har infört källsortering i ett antal parker runtom i
staden, för att underlätta för invånare att slänga sitt skräp och sortera t ex
picknickrester. Nya stora solcellsdrivna papperskorgar som trycker ihop
skräpet placeras successivt ut, vilket gör att mer skräp får plats.
Informationsinsatser genomförs för att uppmuntra alla stockholmare att ta sitt
ansvar och inte slänga skräp på marken. I kampanjen ”Vi håller rent” deltar
förskolor, skolor, företag och andra genom att tillsammans plocka skräp och på
ett pedagogiskt sätt lära sig om nedskräpning, återvinning och miljö. Genom
brukaravtal har stadens invånare möjligheter till inflytande och delaktighet i
skötseln av den egna närmiljön. Trygghetsvandringar genomförs i stadsdelarna
för att identifiera platser, parker och grönområden som upplevs som otrygga
och där det är möjligt att genomföra åtgärder för att motverka detta. Under
2018 genomför Stockholms stad en satsning på trygghet där
stadsdelsnämnderna kan ansöka om extra medel för att genomföra
trygghetsåtgärder i parkerna. Trafiknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden
och Stockholm Vatten och Avfall AB fastställde i december 2016 ett
gemensamt program för avfallshantering i det offentliga rummet. Här framgår
bland annat hur nämnderna och bolaget arbetar med nedskräpning, vilka
utmaningar som finns i arbetet, på vilket sätt staden kommunicerar kring
avfallshantering och en beskrivning av vilka utvecklingspunkter som
organisationerna arbetar med inför framtiden.
Som remissinstanserna anger är det en polisiär fråga att beivra
nedskräpning på allmän plats och det finns många utmaningar kring hur en
kommunal nedskräpningsavgift skulle fungera. Staden arbetar utifrån en
städgaranti som innebär att offentliga papperskorgar ska tömmas inom 24
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timmar från att det anmälts behov om tömning. Papperskorgar som står på
välbesökta platser töms ofta och behovet av tömning ses kontinuerligt över. I
kommunfullmäktiges budget för 2018 har stadsdelsnämnderna tillförts 20,0
mnkr extra för parkskötsel och trafiknämnden har tillförts 10,0 mnkr för
förstärkt renhållning.
Möjligheten att röra sig mellan en anlagd lekplats och en intilliggande
skogsdunge eller gräsfält ökar upplevelsen av parkbesöket och är viktigt att
värna om. Det ger också större möjlighet för fler brukargrupper att samnyttja
ytorna. En inhägnad yta kan lätt upplevas som ianspråktagen av någon grupp,
vilket kan utestänga andra. Parkmarken ska givetvis kunna fungera som ett
komplement till skol- och förskolegården vid exempelvis naturundervisning
och utflykter, men kan inte ersätta den egna gården och bör därför inte
inhägnas. Grundregeln för den allmänna platsmarken är att den ska vara
otvetydigt tillgänglig för alla.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 16 maj 2018
På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Daniel Helldén
Ulrika Gunnarsson

Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) enligt följande.
Hade jag haft yrkanderätt hade jag yrkat att tillstyrka motionen samt därutöver anföra:
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Stockholms parker ska vara hela, rena och snygga. Bortglömda och nergångna parker
ska inte få finnas i Stockholm. Därför föreslår vi ett parklyft för Stockholm. Som ett
led i detta vill vi ge staden fler verktyg i arbetet med att motverka nedskräpning genom
en kommunal nedskräpningsavgift. Vi är medvetna om att en sådan avgift saknar
lagstöd och vill därför att staden framför detta till regeringen som ett konstruktivt
förslag.
Vi välkomnar trafikborgarrådets försiktigt positiva inställning till att parkmark i
högre utsträckning kan fungera som ett komplement till förskolegården. Förslaget
syftar till att komplettera förskolegårdar, inte ersätta. Därutöver delar vi inte
borgarrådets bedömning om att inhägnandet av strategiska parkplatser i staden skulle
innebära allvarliga barriäreffekter. Vårt förslag innebär att inhägna en mindre del av en
park för att de allra minsta barnen i sällskap med förskola eller föräldrar kan leka
tryggt utan rymningsrisker. Att detta skulle upplevas som att utestänga andra grupper
är minst sagt överdrivet och en aning fyrkantigt. Vi är övertygade om att de går att lösa
på ett sätt som fortfarande gör parken tillgänglig för andra grupper.
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Remissammanställning
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jonas Naddebo m.fl. (alla C) att
kommunfullmäktige beslutar att trafiknämnden ska hemställa till regeringen
om att få införa en kommunal nedskräpningsavgift och att Stockholms stad,
genom trafiknämnden och stadsdelsnämnderna, anställer eller upphandlar
parkvakter. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms
stad inhägnar strategiska parkplatser i syfte att höja tryggheten och säkerheten
för de yngsta barnen.
Motionärerna anser att det finns åtgärdsbehov i stadens parker i form av
bättre drift, skötsel, renhållning och sophantering. De konstaterar att det delvis
är en fråga om att allokera tillräckliga resurser, men för att komma till rätta
med nedskräpningen anser de att ytterligare åtgärder behöver vidtas. En sådan
kan vara att anställa parkvakter som ska kunna utfärda nedskräpningsavgifter.
Intäkterna från avgifterna ska kunna öronmärkas till stadens parker i form av
bättre renhållning, skötsel och fler papperskorgar. Vidare framförs att det finns
ett behov av att inhägna delar av vissa parker för att förskolebarn ska kunna
leka tryggt och säkert där.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Trafiknämnden, Farsta
stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Norrmalms
stadsdelsnämnd.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Av kommunfullmäktiges budget för 2018 framgår att parker och natur ska vara en del
av stadens offentliga rum, som genom olika funktioner och kvaliteter bidrar till en
levande och trygg stad för alla stockholmare.
Ansvaret för förvaltningen och utvecklingen av parker och grönområden ligger på
trafiknämnden och stadsdelsnämnderna. I detta ingår att hålla ytorna fria från
nedskräpning. Målet för detta ansvar framgår av den Avfallsplan för Stockholm 20172020 som kommunfullmäktige beslutade om den 3 april 2017 (utl. 2017:67). Bland
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annat har ett nytt delmål införts om att nedskräpningen i stadsmiljön ska minska. De
åtgärder som staden ska genomföra i detta syfte sammanfattas i avfallsplanen med att
öka städningen och att genomföra kampanjer och kommunikation i syfte att förändra
medborgarnas attityd och beteende beträffande nedskräpning.
Trafiknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och styrelsen för Stockholm
Vatten Avfall AB fastställde i december 2016 ett gemensamt program för
avfallshantering i det offentliga rummet. Här framgår bland annat hur nämnderna och
bolaget arbetar med nedskräpning, vilka utmaningar som finns i arbetet, på vilket sätt
staden kommunicerar kring avfallshantering och en beskrivning av vilka
utvecklingspunkter som organisationerna arbetar med inför framtiden.
Staden har en städgaranti som innebär att offentliga papperskorgar ska tömmas
inom 24 timmar från att det anmälts behov om tömning. I kommunfullmäktiges budget
för 2018 har stadsdelsnämnderna tillförts 20,0 mnkr för parkskötsel och trafiknämnden
har tillförts 10,0 mnkr för förstärkt renhållning.
Vad gäller de förslag som motionärerna för fram kan stadsledningskontoret
konstatera att kommunen saknar befogenhet att anställa eller upphandla parkvakter i
syfte att beivra nedskräpning i stadens parker, eftersom det är en polisiär uppgift.
Frågan om införande av en nedskräpningsavgift, som utfärdas av annan än polisen, har
nyligen utretts av Naturvårdsverket (Åtgärder för minskad nedskräpning, skrivelse
2016-10-27). Naturvårdsverket kom till slutsatsen att det ur effektivitetssynpunkt är
oklokt att ersätta den nuvarande nedskräpningsboten med en nedskräpningsavgift.
I Stockholm finns förskolor inrymda i många olika typer av lokaler. Vissa är
friliggande förskolor i egen fastighet med en omgivande gård, medan andra är
insprängda i bostadshus eller kommersiella byggnader med ytor för utomhuslek på en
anslutande gård. Det är vanligt att förskolorna beger sig till närliggande parker och
grönområden för att variera utevistelsen för barnen. Av kommunfullmäktiges budget
för 2018 framgår att i arbetet med att planera och utveckla stadsmiljön ska förskolors
och skolors behov av att vistas i parker och grönområden beaktas. Parkmarken ska
kunna fungera som ett komplement till skol- och förskolegården, vid exempelvis
naturundervisning och utflykter samt vid samnyttjande av fotbollsplaner etcetera, men
den ska inte ersätta den egna gården och bör därför inte inhägnas.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att besluta att motionen anses besvarad med vad som sägs i detta tjänsteutlåtande.
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Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars 2018 följande.
Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Karin Ernlund (C) , bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 februari 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
För att kommunen ska ha befogenhet att anställa eller upphandla parkvakter i syfte att
beivra nedskräpning på stadens parker krävs stöd i lag. I dagsläget saknas sådan
lagstiftning. Att beivra nedskräpning på allmän plats är, enligt gällande rätt, en polisiär
fråga. I och med att detta är en fråga som till synes inte prioriterats av
Polismyndigheten vore kommunala ordningsvakter ett bra komplement för att
kommunen ska kunna tillgodose de skyldigheter som åligger den enligt bland annat
ordningslagen (1993:1617) och lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen).
En viktig fråga för trafikkontoret är tryggheten och säkerheten i stadens parker.
Detta är frågor kontoret ständigt arbetar med tillsammans med bland annat
stadsdelsförvaltningarna. Det är en självklarhet att barn, liksom övriga brukargrupper,
ska kunna vistas i parkerna på ett tryggt och säkert sätt. Vid upprustning av lekplatser
görs exempelvis bedömningar utifrån trafiksäkerhetsaspekten huruvida det bör sättas
upp stängsel mot omgivande gator. Även där trafik saknas kan det ibland föreligga
behov av att avgränsa en del av lekplatsen för mindre barn med staket. Detta är mycket
vanligt på större lekplatser med högt besökstryck. Principen är dock att inte hägna in
lekplatser annat än där det är absolut nödvändigt av säkerhetsskäl, eftersom staket inte
bara skyddar utan även begränsar och utgör barriärer. Möjligheten att röra sig mellan
den anlagda lekplatsen och en intilliggande skogsdunge eller gräsfält ökar upplevelsen
av parkbesöket och är viktigt att värna om. Det ger också större möjlighet för fler
brukargrupper att samnyttja ytorna. En inhägnad yta kan lätt upplevas som
ianspråktagen av någon grupp, vilket kan utestänga andra.
Trafikkontoret är medvetet om problematiken med att förskolor och skolor
hänvisas till parkerna, eftersom de många gånger helt saknar eller har små och enkla
egna gårdar. Detta gäller såväl befintliga innerstadsmiljöer som flera
nybyggnadsområden, där parkmarken inte alltid har utrymme att ta emot stora
barngrupper. Kontoret anser dock inte att det är en hållbar lösning att inhägna
parkmarken som kompensation för bristfälliga skol- och förskolegårdar, eftersom det
skulle innebära begränsningar för tillgängligheten till parken för andra brukargrupper.
Parkmarken ska givetvis kunna fungera som ett komplement till skol- och
förskolegården vid exempelvis naturundervisning och utflykter samt vid samnyttjande
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av fotbollsplaner etcetera, men den kan inte ersätta den egna gården och bör därför inte
inhägnas. Grundregeln för den allmänna platsmarken är att den ska vara otvetydigt
tillgänglig för alla.

Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars 2018
följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen av motion från Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Johan
Fälldin, Centerpartiet, om ett parklyft för Stockholm och en kommunal
nedskräpningsavgift.
Ersättaryttrande gjordes av Malena Liedholm Ndounou (C), bilaga 1.
Farsta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2018 har i
huvudsak följande lydelse.
Nedskräpning förekommer i Farstas parker och grönområden men inte i den
omfattning som kan ses i vissa av innerstadens parker. Parkerna i Farsta är målpunkter
för besökare men det finns inte ett besökstryck och slitage som går att jämföra med
somliga parker i centrala staden.
Förvaltningen anser inte att bilden av slitna och dåligt skötta grönytor stämmer in
på Farsta. Reinvesteringar – parklyft – pågår kontinuerligt i Farstas parker. Senast
färdigställda upprustningar är parkleken Nybygget i Gubbängen och parken vid
Frimärksvägen i Svedmyra.
Förvaltningen har inte någon uppfattning om huruvida det finns behov av
parkvakter som delar ut nedskräpningsavgifter i innerstadens parker. Vi gör dock
bedömningen att behovet inte finns i Farsta. Det skulle också vara svårt och
personalkrävande att bevaka grönytorna eftersom stadsdelsområdet består av många
parker och vidsträckta rekreationsytor.
Sommartid skulle ungdomar kunna feriearbeta som parkvärdar i de mest drabbade
parkerna och informera besökare om att det finns ett nedskräpningsförbud.
Förskolegårdar i innerstaden är ofta små och otillräckliga och intilliggande parker
nyttjas för lek och vistelse av förskolebarnen. Förskolegårdarna inom Farstas
stadsdelsområde har dock inte samma utrymmesbrist som förskolorna i innerstaden.
Självklart har barn en given plats i parkmiljön. Men förvaltningen gör bedömningen
att stängsel för ökad trygghet och säkerhet ger begränsningar för andra.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 8
mars 2018 följande.
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen från kommunstyrelsen.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7
februari 2018 har i huvudsak följande lydelse.
Nedskräpning är ett brott som i dag kan leda till dagsböter, eller i grova fall fängelse.
Riksdagen beslutade den 10 juli 2011 att ge polisen möjlighet att utdela böter direkt
på plats till den som skräpar ned. Lagen innebär att det räknas som en
nedskräpningsförseelse att på allmän plats slänga exempelvis glas, flaskor,
förpackningar eller engångsgrillar. Den som däremot dumpar gamla trasiga kylskåp,
bilbatterier eller andra föremål som kan innehålla miljöfarliga ämnen på allmän plats
gör sig skyldig till ett nedskräpningsbrott som ska hanteras av åklagare och domstol
och inte genom en ordningsbot.
Undersökningar har visat att skräpboten fungerar dåligt som avskräckande åtgärd
eftersom polisen dels saknar möjlighet att prioritera bevakning av den typen av
förseelser och dels måste vara på plats när det händer.
Införandet av en kommunal nedskräpningsavgift förutsätter att lagstiftaren
förändrar nedskräpningsboten till en kommunal nedskräpningsavgift samt att
parkvakter erhåller nödvändiga behörigheter för att på plats kunna utkräva
nedskräpningsavgift. Eftersom Stockholms stad är ansvarig för renhållningen kan det
vara naturligt att staden även får ansvaret för att hantera nedskräpningsavgifter. Det
faktum att det även är kommunen som bekostar renhållningen medför att det helt klart
finns starka incitament att möjliggöra sådana avgifter.
Förvaltningen är emellertid tveksam till införande av ett system med kommunala
parkvakter som direkt på plats har rätt att kräva en nedskräpningsavgift. Möjligen kan
uniformerade parkvakter ha en önskad avskräckande effekt. Det är däremot knappast
troligt att intäkterna från eventuella nedskräpningsavgifter skulle finansiera ett
generellt parklyft. Införande och upphandling av en entreprenad för parkvakter skulle
förmodligen innebära en ren merkostnad för staden. Förvaltningen föreslår istället att
stadens uppföljning av befintliga renhållningsentreprenader intensifieras för att uppnå
en bättre renhållning av stadens parker.
I övrigt föreslås i motionen att staden ska inhägna strategiska parkplatser för att
höja tryggheten och säkerheten för de yngsta barnen. Förvaltningen menar att stadens
parklekar och lekplatser redan idag är inhägnade, oftast med en särskild avgränsning
för de mindre barnen med syfte att höja tryggheten.
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Norrmalms stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 mars
2018 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Norrmalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 februari
2018 har i huvudsak följande lydelse.
Enligt nämndens verksamhetsplan ska Norrmalms parker och grönområden vara
vackra, välskötta och välkomnande för alla. Förvaltningen arbetar också utifrån målet
om att parker och grön-områden är trygga. Målen följs upp bland annat genom
Stockholms stads medborgarundersökning. Resultatet från medborgar-undersökningen
2017 visar att nöjdhet med renhållning av parker och grönområden samt upplevelsen
av trygghet i parker och grönområden, inom Norrmalms stadsdelsområde är högre än
för staden i genomsnitt. Gällande nöjdhet med renhållningen nåddes emellertid inte
nämndens mål på 75 procent.
När Stockholms befolkning växer ökar nyttjandet av stadens offentliga rum och
parkerna blir allt mer betydelsefulla för rekreation och livskvalitet. Förvaltningen ser
ett ökat tryck på parkerna vilket ställer höga krav på skötsel, underhåll och
upprustning. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetssätt för att
förbättra renhållningen av parkerna. Genom ökat samarbete mellan verksamma i alla
led, från planerare till park-arbetare, skapas en effektiv parkdrift med god kvalité.
Samsynen kring parkskötseln stärks också genom gemensamma park-vandringar och
informationsträffar tillsammans med parkdrifts-entreprenören. Satsningen på
miljösmarta och kapacitetsstarka skräpkorgar och fler skräpkorgar med källsortering
pågår i parkmiljöavdelningens tre stadsdelsområden. Förvaltningen genomför
kontinuerligt utbildningar med parkentreprenörerna kring exempelvis de solcellsdrivna
papperskorgarna.
För att minska nedskräpningen och öka det gemensamma ansvaret för det
offentliga rummet, deltar förvaltningen tillsammans med trafikkontoret i kampanjen
”Vi håller rent”. Genom gemensam skräpplockning och en mängd roliga och lärorika
aktiviteter är syftet att öka förståelsen för hur nedskräpningen påverkar både människa
och miljö. Genom brukaravtal har stadens invånare möjligheter till inflytande och
delaktighet i skötseln av den egna närmiljön. För att utveckla och ta tillvara på
invånarnas intresse att värna parkerna ska förvaltningen, i enlighet med Norrmalms
parkplan, skapa möjlighet för parkvärdskap.
Parkmiljöavdelningen deltar i stadsdelsnämndernas trygghetsarbete och samarbetar
med polis och andra aktörer i arbetet med att utveckla parker och grönområden. Under
året kommer förvaltningen genomföra en analys av inkomna synpunkter i
synpunktsportalen för att identifiera platser, parker och grönområden som upplevs som
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otrygga och där det är möjligt genomföra åtgärder för att motverka detta. Under 2018
genomför Stockholm stad en satsning på trygghet och det kommer att vara möjligt för
stadsdelsnämnderna att ansöka om extra medel för att genomföra trygghetsåtgärder.
Under året kommer en boulebana att anläggas vid dammen i den nedre delen av
Observatorielunden, vilket förhoppningsvis kommer att göra platsen mer befolkad
dagtid. Förvaltningen bedömer att det kommer bidra till att platsen upplevs som
tryggare.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att höjd kvalité på parker och
grönområden nås genom utvecklade arbetssätt för renhållning samt långsiktigt hållbara
investeringar, snarare än genom parkvakter och nedskräpningsavgifter.
Angående inhägnade strategiska parkplatser för barn så arbetar förvaltningen redan
med att sköta och rusta upp lekplatser så att de är trygga, säkra och attraktiva för barn
och unga. Staket eller hägnader anpassas efter varje plats behov och förutsättningar.
Förvaltningen arbetar utifrån nämndens verksamhetsmål att parker och grönområden
ska vara öppna och välkomnande för alla.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Trafiknämnden
Reservation anfördes av Karin Ernlund (C), enligt följande.
Karin Ernlund (C) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka motionen samt att
därutöver anföra följande:
Stockholms parker ska vara hela, rena och snygga. Bortglömda och nergångna
parker ska inte få finnas i Stockholm. Därför föreslår vi ett parklyft för Stockholm.
Som ett led i detta vill vi att staden aktivt motverkar nedskräpning genom en
nedskräpningsavgift. Vi är medvetna om att en sådan avgift saknar lagstöd och vill
därför att staden framför detta till regeringen som ett konstruktivt förslag. Vi
välkomnar Trafikkontorets försiktigt positiva inställning till förslaget. Däremot delar
vi inte bedömningen att inhägnandet av strategiska parkplatser i stadens parker skulle
innebära allvarliga barriäreffekter som kontoret lyfter.
Det skulle röra sig antingen om att en hel park är inhägnad eller att en mindre del
av en park inhägnas för att de allra minsta barnen i sällskap med förskola eller
föräldrar kan leka tryggt utan rymningsrisker. Att detta skulle upplevas som att
utestänga andra grupper är minst sagt överdrivet och en aning fyrkantigt. Vi är
övertygade om att de går att lösa på ett sätt som fortfarande gör parken tillgänglig för
andra grupper. Grundregeln för att den allmänna platsmarken ska vara tillgänglig för
alla, så även minsta barnen.

Farsta stadsdelsnämnd
Ersättaryttrande gjordes av Malena Liedholm Ndounou (C) enligt följande.
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle föreslå att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
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