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§ 13
Remiss av Stadsövergripande trädmål
ÖST 2022/505

Beslut
1. Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning av ärendet
I remissen framhålls trädens betydelse för stadens klimat och
invånare, vilket förvaltningen håller med om. Förvaltningens
utgångspunkt är att träden utgör några av de allra viktigaste
elementen i våra parker. Förvaltningens ambition är alltid att ersätta
träd som tas ned, med tanke på klimat och miljö men även av
kulturhistoriska och estetiska skäl. Detta är ett väl inarbetat
arbetssätt och därför är de föreslagna trädmålen i linje med hur
förvaltningen arbetar idag. Mål för stadens trädbestånd kan, om de
utformas så att de främjar trädbeståndet på ett önskvärt sätt och som
konstruktivt stödjer beslut och arbetet för att nå målen, vara ett
viktigt och bra verktyg. Förvaltningen ser mycket positivt på att
arbeta för att bibehålla och öka trädbeståndet i staden, göra det mer
motståndskraftigt mot sjukdomar, främja biologisk mångfald och
stärka ekosystemtjänster.
Förvaltningen anser också att det är mycket positivt att mål för
stadens träd tas fram. Förvaltningen anser dock att det finns behov
av förtydliganden av målet när detta ska genomföras i fler
verksamheter och vara tydligt för stadens medborgare. Det saknas
dock tydlig definition av vad ett träd är och vad som avses med
”anlagd park” vilket kan öppna upp för många tolkningar. Beroende
på hur man ska tolka begreppet ”träd” och ”anlagd park” så kan
trädmålet också komma att innebära stora merkostnader. För att
underlätta den fortsatta praktiska hanteringen skulle upprättande av
kompletterande och förtydligande riktlinjer vara till stöd och hjälp.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Andréa Hedin m.fl (M), Christina Messick m.fl (L), Vivianne
Gunnarsson m.fl (MP) och Louise Gellin m.fl (C) lämnar särskilt
uttalande enligt följande:
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Vi i den grönblå majoriteten ställer oss mycket positiva till det
stadsövergripande trädmål som ärendet avser. Ett stadsövergripande
trädmål skulle utgöra ett viktigt verktyg för att säkerställa trädens
roll i staden utifrån estetiska och kulturhistoriska värden såväl som
vinster för klimat, miljö och folkhälsa. Vi ser också positivt på
målet om att krontäckningsgraden ska öka på stadens gator och
torg.
Vi instämmer dock i det behov av kompletterande och förtydligande
riktlinjer som förvaltningen framhåller i sitt svar. Utöver det som
anförs av förvaltningen ser vi i majoriteten även behov av tydliga
riktlinjer för vilka sorters träd som bör planteras för att säkerställa
ett långsiktigt hållbart trädbestånd i staden. Här vore det önskvärt
att riktlinjerna tar hänsyn till den forskning som visar att inhemska
trädarter i större utsträckning gynnar biologisk mångfald än
importerade trädarter.
Handlingar i ärendet
 ÖST 2022/505-2 Svar på remiss av Stadsövergripande
trädmål
 ÖST 2022/505-3 Bilaga Stadsövergripande trädmål. Svar på
uppdrag från kommunfullmäktige
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