Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2016-12-08, § 24

Tid

Torsdagen den 8 december 2016 kl. 16.05 – 16.30

Plats

Kristallen, Stadshuset

Justerat

Måndagen den 19 december 2016

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Jan Valeskog (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Maja Zachrisson (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Sara Stenudd (V)
Bo Arkelsten (M)
Peter Jönsson (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)

Tjänstgörande ersättare:
Jonas Lilleberg Eriksson (M)

för Karin Ernlund (C)

Ersättare:
Martin Engman (S)
Roland Eliasson (S)
Inger Lagerman (S)
Petra Schagerholm (MP)
Viveca Wallqvist (MP)
Zakarias Zouhir (V)
Malin Ericson (Fi)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (L)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Jonas Eliasson, Karin Dhakal, Barbro Edlund, Ted Ell,
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Åse Geschwind, Lars Jolérus, Mattias Lundberg och personalföreträdarna
Luis Lopez och Magnus Sundin §§ 1-19 samt borgarrådssekreteraren
Thomas Karlsson.

Trafiknämnden

Sida 2 (4)

§ 24
Levande Stockholm. Förslag till platser 2017 och fortsatt
utveckling
Dnr T2016-03202
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Daniel
Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd (V):
1

Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att under
sommarsäsongen 2017 inrätta sommargågator och -torg samt
pop-up parker enligt vad som följer av kontorets
tjänsteutlåtande.

2

Trafiknämnden beslutar att Swedenborgsgatan,
Rörstrandsgatan, Skånegatan och Nytorget utgör ett
permanent årligt inslag som sommargågator i enlighet med
beskrivningen i kontorets tjänsteutlåtande.

3

Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att ta fram förslag
för ett gångstråk på Norrtullsgatan mellan Observatoriegatan
och Odengatan.

4

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning och uppdrar
åt kontoret att arbeta vidare med uppdraget enligt kontorets
tjänsteutlåtande.

5

Trafiknämnden anför därutöver följande:
Sommargågatorna har blivit en stor succé och på de gator där
detta genomfördes sommaren 2016 har det fungerat väl. För
att skapa långsiktighet i konceptet Levande Stockholm
permanentas dessa gator för kommande sommarperioder i
enlighet med beskrivningen i kontorets tjänsteutlåtande.
Ytterligare gator kan i senare skede komma att permanentas.
Tillfälliga ombyggnationer och liknande som kontoret kan ha
svårt att förutse eller flytta i tid kan dock i framtiden innebära
att delar av permanenta sommargågator inte kan genomföras
under avgränsade perioder.

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Norrtullsgatan mellan Observatoriegatan och Odengatan
utgör den sista länken i ett sammanhängande gångstråk
mellan Sergels torg och Odenplan. Denna del kan utvecklas
med bättre gångförutsättningar och attraktivare
vistelsemiljöer genom att till exempel enkelriktas för
motorfordonstrafik och omvandla halva gatubredden till ett
gångstråk. Trafikkontoret får i uppdrag att redovisa om en
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enkelriktning av denna del av Norrtullsgatan är möjlig att
genomföra och i sådana fall redan till sommaren 2017.
Trafikkontoret får återkomma till nämnden under våren 2017.
Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 4 november 2016.
Kontoret föreslår att nämnden beslutar följande:
1 Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att under
sommarsäsongen 2017 inrätta sommargågator och torg
samt pop-up parker enligt vad som följer av kontorets
tjänsteutlåtande.
2 Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning och
uppdrar åt kontoret att arbeta vidare med uppdraget enligt
kontorets tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl.
(S) och Sara Stenudd (V) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Patrik
Silverudd (L) föreslår att nämnden beslutar enligt kontorets
förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd
(V).
Reservation

Vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl. (M) och Patrik Silverudd (L)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Cecilia Brinck m.fl.
(M) enligt följande:
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Levande Stockholm genomfördes första gången 2015 utan
konsekvensanalyser eller förarbete med berörda
näringsidkare, boende eller allmänheten. Resultatet blev
därefter. Som tur är har den rödgrönrosa majoriteten lärt av
sina misstag och vi kan konstatera att genomförandet för året
2016 blev betydligt mer lyckat vilket vi välkomnar. Nyckeln
till framgång är en bred folklig förankring och ett bra planerat
genomförande där avstängningarna fyller en funktion och inte
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bara syftar till att hindra bilar från att ta sig fram.
Vi hade gärna sett att majoriteten valt att återinföra Open
Street då konceptet var väldigt lyckat och omtyckt bland
stockholmarna. Detta borde kunna passa bra in i den vision
som den rödgrönrosa majoriteten vill skapa.
Ersättaryttrande

Malin Ericson (Fi) instämmer i beslut av ordföranden Daniel
Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd (V).

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:

_________________________________
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