Utveckla demokratin - gör stadsdelarnas parkplaner
tillgängliga för medborgarna!
Den som söker på Tantolunden, med Google Maps, får förutom kartbild också veta att 5 861
personer givit området ett genomsnittligt betyg på 4,2 (av 5). Många har skrivit korta recensioner
och/eller givit tips till andra besökare. Det går också att scrolla bland över 8 700 fotografier.
Det är en digital arena där medborgarna diskuterar stadens parker. Ros och ris blandas med en
hel del funderingar. Tittar vi vidare ser vi att ”webbplatsen” som Google hänvisar till är en
minimalistisk sida i stadens regi. Där står att ”Tantolunden är en mellanstor lekplats som är
inspirerad av de närbelägna tågspåren och Årstavikens båtar.” Wikipedia har en hel del
information om Tanto. Dock ingen från staden. Heller inga länkar. Det här gäller i princip alla
parkområden i Stockholm. Staden är inte där.
Stadens frånvaro är deprimerande. Särskilt som informationen redan finns. Stadsdelarnas
parkplaner är ofta fantastiska guider till många av de allra finaste områdena i vår stad. I dessa
planer kan du läsa om parkernas sociala och ekologiska kvaliteter. Om hur vi vill bevara, vårda
och utveckla dem.
Vi har en bra bok som söker sin läsare. Genom att digitalisera parkplanerna och koppla dem till
sociala medier skulle vi kunna fördjupa och utveckla den lokala demokratin. Bok och läsare skulle
hitta varandra.
Digitaliseringsprogrammet för Stockholms stad lyfter strävan efter förbättring som central. Det är
viktigt ”att staden satsar på de verksamhetsutvecklingsprojekt och de förändringar som bäst
använder digitaliseringen.” 2040 ska vi vara världens smartaste stad.
Låt arbetet med parkerna visa vägen. Gör parkplanerna sökbara. Länka till dem i Wikipedia. Låta
parkplanen vara ”webbplatsen” som Google hänvisar till när du söker på en park osv. Den
specifika lösningen kommer förstås variera över tid men målet om tillgänglighet borde vara evigt.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att

ge berörda nämnder i uppdrag att tillgängliggöra stadsdelarnas parkplaner i linje
med ovanstående motion.
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