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Till berörd remissinstans

Remiss av Stadsövergripande trädmål. Svar på
uppdrag från kommunfullmäktige
Remiss från kommunstyrelsen.
Ni ombeds att yttra er över bifogad remiss senast
2022-08-30. Då ärendet ska skickas vidare till kommunfullmäktige
bör nämnderna behandla ärendet och kontorsyttranden undvikas.
Kontakta ansvarig handläggare om ni inte kan svara inom utsatt tid.
Stadsledningskontoret för yttrande senast 2022-09-13.
Det stadsövergripande trädmålet är antaget i trafiknämnden och i
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Båda nämnderna fattade ett delvis
annat beslut än tjänsteutlåtandets förslag. Därför finns
protokollsutdraget med de gällande besluten utskickat som en viktig
del av remissen.
Förändringarna som nämnderna röstade fram gällde:

Kommunstyrelsen
Rotel V
Ragnar Östbergs plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon
Växel 08-508 290 00
Fax
kommunstyrelsen@stockholm.se
start.stockholm

-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Trafiknämnden beslutar att
för varje träd som tas ned på gator, torg och i anlagda
parker, ska staden plantera två nya träd.

-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden/Trafiknämnden hemställer
till kommunfullmäktige att fastslå trafiknämndens förslag
till trädmål.

Avsikten med att ärendet skickas till kommunfullmäktige är att
trädmålet ska gälla gator, torg och parker i hela staden, oavsett
vilken nämnd som ansvarar för marken. Detta berör trafiknämnden
och stadsdelsnämnderna, samt exploateringsnämnden i de fall
byggande sker i anlagda parker och gällande krontäckningsgraden
vid tillskapande av nya gator och torg.
Ansvarig handläggare är Elin Hylander.
Telefonnummer: 0850829627.
Instruktioner för remissvar
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Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads
ärendehanteringssystem)
 Använd funktionen Svara på remiss för expediering till
kommunstyrelsens registratur (KF/KS kansli).
 Använd korrespondensverktyget för att skicka de
expedierade handlingarna i Word-format till
RV-remissvar.SLK@stockholm.se
 Ange diarienummer KS 2022/581 i ämnesraden.
 Bilägg inte remissen.
Övriga remissinstanser
 Skicka remissvaret i PDF-format till
kommunstyrelsen@stockholm.se
 Skicka remissvaret i Word-format till
RV-remissvar.SLK@stockholm.se
 Ange diarienummer KS 2022/581 i ämnesraden.
 Bilägg inte remissen.
Remissinstanser

















Stadsledningskontoret
Exploateringsnämnden
Bromma stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
RV remissvar

Bilagor
1. Stadsövergripande trädmål. Protokollsutdrag och
tjänsteutlåtande
2. Följebrev Följebrev Stadsövergripande trädmål. Svar på
uppdrag från kommunfullmäktige, KS 2022/581
Remiss av Stadsövergripande trädmål. Svar på
uppdrag från kommunfullmäktige

Med vänlig hälsning,
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Elin Hylander
Rotel V

Remiss av Stadsövergripande trädmål. Svar på
uppdrag från kommunfullmäktige

