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Motion av Joakim Larsson (M) om utveckling av Kungsträdgården
Kungsträdgården är den enda större parken i det vi geografiskt kallar för City. Den har anor så
långt tillbaka som till Erik av Pommern. Det var dock först under Gustav 111 som allmänheten
fick tillträde till parken och under 1800-talet togs det mesta av grönskan bort för att ersättas
av grus och hårdgjord mark vilket man i efterhand kan beklaga.
Kungsträdgården har gått igenom ett flertal ombyggnationer och förändringar. En större
förändring av parken genomfördes i samband med Stockholms 700-årsfirande 1953. Då
uppfördes efter Erik Glemmes ritningar en stor friluftsscen, en serveringsbyggnad utmed
Hamngatan, en paviljong för teservering samt några kiosker och en ölhall. Tillsammans med
blomsterurnor, flaggstänger och soffor förvandlades Kungsträdgården till en färgglad miljö. I
november 1962 tillkom Kungsträdgårdens populära konstfrusna isbana, och 1971 övergick
Kungsträdgården i stadens ägo.
Kungsträdgården används idag i hög utsträckning till festivaler, utserveringar och särskilda
event. Vintertid anläggs också en skridskobana och en marknad som trivsamma inslag. Parken
uppfyller dock långt ifrån sin potential som mötesplats för stockholmarna och turister. Parken
är relativt sluten och det är nog många som snarare uppfattar Kungsträdgården mer som ett
uppdelat torg än som en trädgård. Om Kungsträdgården öppnas upp från Hamngatan och
möter stadslivet på ett tydligare sätt skulle den ha större möjligheter att bli en stadspark värdig
sitt namn.
För att åstadkomma detta krävs att staden tar ett helhetsgrepp på Kungsträdgården, så att
parken åter kan bli en naturligt integrerad del av stadslivet. I arbetet med parkens utveckling
är det viktigt att säkerställa balansen mellan dess roll som attraktiv grönskande stadspark och
dess funktion som evenemangs- och mötesplats. Det behöver göras en grundlig översyn av
hur Kungsträdgården ska användas på bästa sätt framöver, utifrån stockholmarnas perspektiv.
Utifrån detta perspektiv ska trafiknämnden, tillsammans med kulturnämnden, ta fram en
lägesrapport och förslag till åtgärder samt organisation av evenemangsverksamhet med avsikt
att säkerställa Kungsträdgårdens roll som Stockholms kanske mest betydelsefulla park och
mötesplats för alla åldrar.
I syfte att skapa en mer attraktiv och modern stadspark i Stockholms citykärna föreslår jag att
kommunfullmäktige beslutar:
att

uppdra åt trafiknämnden att, i samverkan med kulturnämnden, ta fram konkreta
åtgärdsförslag för en utveckling av Kungsträdgården.

att

utformningen av Kungsträdgården fastställs i dialog med medborgarna och
fastighetsägare i anslutning till parken.
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