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Motion om ett parklyft for Stockholm och en kommunal nedskräpningsavgift
När staden växer måste vi värna extra mycket om våra parker och grönområden. Stadens parker ska
vara trygga och inbjudande mötesplatser för stockholmare och besökare. Tyvärr ser vi idag på
motsatsen där många av stadens parker är slitna platser där få vill umgås. Åtgärdsbehoven finns
främst i form av bättre drift, skötsel, renhållning och sophantering. Staden ska med omsorg ta hand
om sina befintliga parker, därför föreslår Centerpartiet ett parklyft för Stockholm.
Det finns olika orsaker till att många av stadens parker är nergångna. Givetvis är det en resursfråga
där ansvariga stadsdelsnämnder samt Trafiknämnden löpande ska kunna lägga drift och underhåll
på en hög ambitionsnivå. Men det finns även andra faktorer som spelar in för att höja trivseln i
stadens parker, till exempel att aktivt kunna motverka nedskräpning. Sedan 2011 finns möjligheten
för polisen att utdela böter för nedskräpning.
Trots detta minskar knappast nedskräpningen, vi ser snarare en ökning i Stockholm och upplever
samtidigt att lagstiftningen är verkningslös. Grundproblemet med lagstiftningen från 2011 är
orimligheten att polisen ska prioritera denna typ av förseelser. Därför föreslår Centerpartiet att
staden inför parkvakter, vakter som aktivt ska kunna motverka nedskräpning genom kommunala
nedskräpningsavgifter. Detta i likhet med stadens parkeringsövervakning där felparkerade fordon
motverkas genom felparkeringsavgifter. För att detta ska kunna införas behöver
nedskräpningsboten reformeras till en kommunal nedskräpningsavgift där staden får rätt att aktivt
bekämpa nedskräpning. Intäkterna från nedskräpningsavgifterna ska kunna öronmärkas till stadens
parker i form av bättre renhållning, skötsel och fler papperskorgar. Vidare ska funktionen med
parkvakter i likhet med stadens parkeringsövervakning kunna läggas ut på entreprenad.
När staden kan höja standarden på parkskötseln kommer detta att locka fler människor till
parkerna. I detta sammanhang är det viktigt att vi värnar om våra yngsta parkgäster. Många av
stadens förskolegårdar är små, inte minst i innerstaden där gårdarna inte har möjlighet att byggas
ut. För att fler barn ska kunna vistas och leka i parkerna måste det finnas avgränsade ytor. Därför
föreslår Centerpartiet att staden ska inhägna delar av parker för att höja tryggheten och säkerheten.
Centerpartiet föreslår därtor kommunfullmäktige besluta
Att

Trafiknämnden hemställer hos regeringen att fa införa en kommunal
nedskräpningsavgift.

Att

Stockholms stad genom Trafiknämnden och stadsdelsnämnderna anställer eller
upphandlar parkvakter.

Att

Stockholms stad inhägnar strategiska parkplatser i syfte att höja tryggheten och
säkerheten för de yngsta barnen.
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