Utlåtande 2017:262 RII (Dnr 106-1418/2016)

Utveckling av Kungsträdgården
Motion (2016:99) av Joakim Larsson (M)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.
Ärendet
Joakim Larsson (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det
behöver göras en grundlig översyn av hur Kungsträdgården ska användas på
bästa sätt framöver. Motionären menar att det i arbetet med parkens utveckling
är viktigt att säkerställa balansen mellan dess roll som attraktiv grönskande
stadspark och dess funktion som evenemangs- och mötesplats. Motionären
anser att om parken öppnas upp från Hamngatan och möter stadslivet på ett
tydligare sätt skulle den ha större möjlighet att bli en stadspark värdig sitt
namn.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Nomnalms
stadsdelsnämnd. Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
trafiknämnden har inkommit med ett gemensamt svar. Norrmalms
stadsdelsnämnd har avstått från att svara.
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Stadsledningskontoret konstaterar att det har formulerats uppdrag kring
Kungsträdgårdens utveckling i kommunfullmäktiges budget samt att det pågår
ett planeringsarbete kring parkens utveckling. Ytterligare uppdrag anses inte
nödvändigt.
Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden menar
att miljöerna kring och i Kungsträdgården kan förbättras och de redan idag är
fokus för stadens arbete.
Kulturnämnden framför att det arbete med att ta fram konkreta
åtgärdsförslag för en utveckling av Kungsträdgården som föreslås i motionen
redan har påbörjats.
Mina synpunkter
Kungsträdgården är en av Stockholms viktigaste parker och
evenemangsplatser. Parken utgör en grön oas i city och det är här vi firar
idrottshjältar och arrangerar ungdomsfestivaler. Kungsträdgården har
utvecklingspotential och i enlighet med budget för år 2017 pågår också ett
arbete med att utveckla parken. Kulturförvaltningen har övertagit
evenemangsplatsen Kungsträdgården och utvecklar nu verksamheten där.
Under sommaren 2017 har också ett program för city varit ute på remiss där ett
viktigt mål är att stärka citys gröna funktion och citys offentliga mm. I den
norra delen är en av de viktigaste ambitionerna att skapa bättre entréer till
parken från Hamngatan. Ytterligare uppdrag för att utveckla Kungsträdgården
utöver de som redan pågår bedömer majoriteten inte behövs.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2016:99) om utvecklingen av Kungsträdgården.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson
och Cecilia Brinck (alla M) och borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1.
2.

Motion (2016:99) av Joakim Larsson (M) om utveckling av Kungsträdgården
bifalls.
Dämtöver anförs följande.
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Kungsträdgården används idag i hög utsträckning till festivaler, uteserveringar 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 uppdras till
trafiknämnden att, 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 sitt remissvar anför exploateringskontoret att Kungsträdgården med omgivningar
berörs övergripande i Programmet för City som upprättas av stadsbyggnadskontoret
och i Trafik- och gatumiljöplan för City, som trafikkontoret författar. Det återstår att se
hur arbetet med programmet faller ut, men vi vill fortsatt understryka vikten av
Kungsträdgården behöver ett konkret åtgärdsprogram framför ett övergripande
omnämnande i ett styrdokument. Detta ska därtill göras i dialog med stockholmarna.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.
Stockholm den 29 november 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Roger Mogert
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Johanna Sjö (alla M) och Björn Ljung (L) med
hänvisning till Moderatemas och Liberalemas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
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Ersättaryttrande gjordes av Karin Emlund (C) med hänvisning till
Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Erik Slottner (KD) enligt följande.
Hade jag haft yrkanderätt skulle jag röstat enligt följande:
Att i huvudsak bifalla motionen
Att dämtöver anföra
Motionären menar helt korrekt att Kungsträdgården inte uppfyller sin potential som
mötesplats för stockholmare och turister, och att staden därför bör ta ett helhetsgrepp
på Kungsträdgården i syfte att göra den till en naturligt integrerad del av stadslivet.
Kristdemokraterna delar motionens intentioner men för att dessa ska kunna
uppfyllas krävs det även att staden finner en alternativ plats till Apples planer på en
butik i parken. Denna butik planeras ligga på den plats där restaurangen Friday’s finns
idag.
Vi anser att Kungsträdgården istället ska öppnas upp mot Hamngatan så att parken
bli en integrerad del av stadslivet och därmed får vara en stadspark värdig sitt namn.
Den planerade butiken riskerar att sluta parken på ett olyckligt sätt och göra den
mindre naturlig som plats för rekreation. Kungsträdgården är den enda större parken i
City och det är därför viktigt att den får vara en grön oas i stadens käma.
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Remissammanställning
Ärendet
Joakim Larsson (M) anser i en motion att Kungsträdgården inte uppfyller sin
potential som mötesplats för stockholmarna och turister. Det behöver göras en
grundlig översyn av hur Kungsträdgården ska användas på bästa sätt framöver.
I arbetet med parkens utveckling är viktigt att säkerställa balansen mellan dess
roll som attraktiv grönskande stadspark och dess funktion som evenemangsoch mötesplats. Motionären anser att om parken öppnas upp från Hamngatan
och möter stadslivet på ett tydligare sätt skulle den ha större möjlighet att bli
en stadspark värdig sitt namn.
Sammanfattningsvis föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
trafiknämnden att, i samverkan med kulturnämnden, ta fram konkreta
åtgärdsförslag för en utveckling av Kungsträdgården, samt att utformningen av
Kungsträdgården fastställs i dialog med medborgarna och fastighetsägarna i
anslutning till parken.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Norrmalms
stadsdelsnämnd. Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och
trafiknämnden har inkommit med ett gemensamt svar. Norrmalms
stadsdelsnämnd har avstått från att svara.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
I Stockholms stad är det respektive stadsdelsnämnd som ansvarar för de parker som
är belägna inom dess geografiska område, undantaget de sex kommuncentrala
parkerna som trafiknämnden ansvarar för. Kungsträdgården är en dessa sex parker.
Den är belägen i Norrmalms stadsdelsnämndsområde, där den utgör en grön oas och
en viktig mötes- och evenemangplats mitt i stadens hjärta, omgiven av Hamngatan i
norr, Kungsträdgårdsgatan i öster, Strömgatan i söder och Jussi Björlings allé i
väster.
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Kungsträdgården omfattas av Norrmalms stadsdelsnämnds parkplan som antogs
den 6 juni 2015.
Beskrivning av parken
Parken består av ett antal mer eller mindre tydligt avgränsade delar. I söder är
parken till stor del öppen och parkliknande med grönytor och rabatter och ett
sommaröppet café med uteservering under väldiga almar. I denna del av parken
finns en staty över kung Karl XII samt en större fontän (Molins fontän). Norr därom
finns ett evenemangsområde med en friluftsscen och en oktagonal anläggning, som
på vintern används som skridskobana, med en staty över kung Karl XIII i mitten. I
anslutning till dessa anläggningar finns ytor som kan upplåtas för diverse
evenemang, såsom marknadsdagar, utställningar, festivaler etcetera. Norr om denna
del finns en öppen rektangulär plats (sommartid en vattenfylld damm med fontäner)
som är inramad av körsbärsträdsalléer. Längst i norr finns en enplans
restaurangbyggnad, med fastighetsbeteckning Sju Sekel 1.
Längs med parkens hela västliga sida sträcker sig promenadstråket Jussi
Björlings allé. Längs med parkens hela östliga sida sträcker sig promenadstråket
Birgit Nilssons allé. I parkens nordöstliga del, längs med Kungsträdgårdsgatan,
finns ett antal paviljonger med i huvudsak caféliknande verksamheter. I det sydöstra
hörnet finns en busshållplats som trafikeras av bland annat stombussama 2 och 3.1
ett område mellan den södra delen av parken och evenemangsdelen sträcker sig en
cykelväg i öst-västlig riktning.
Ansvarsfördelning
Trafiknämndens ansvar för parken omfattar den fysiska skötseln och den generella
utvecklingen. Evenemangsdelen av parken ansvarar kulturnämnden för sedan 2015,
då stadens avtal med Stockholms handelskammare upphörde. Ansvaret innebär att
nämnden driver och utvecklar evenemangsverksamheten i parken. En
driftsorganisation etablerades, som fungerar som ett aktivt kompetensstöd kring
evenemang både för arrangörer och gentemot andra nämnder och myndigheter.
Målet för verksamheten är att evenemangen i Kungsträdgården ska ha en mångfald,
där idrott, kultur, samhällsinformation och kommersiella evenemang blandas och
stadens kultur- och idrottsliv får stor tillgång till parken. Fastighetsnämnden
förvaltar paviljongerna längs med Kungsträdgårdsgatan.
Pågående utvecklingsarbeten
I samband med staden övertog ansvaret för evenemangsdelen påbörjade
trafiknämnden en utredning av investeringar i parken. Dåvarande trafik- och
renhållningsnämnden beslutade om projektdirektiv den 21 maj 2014. Där föreslås
framtagande av ett övergripande gestaltningsprogram och en etappvis utveckling
som bland annat omfattar att bygga en ny scen. I direktiven anges att i arbetet med
parkens utveckling är viktigt att säkerställa balansen mellan dess roll som attraktiv
grönskande stadspark och dess funktion som evenemangs- och mötesplats. Något
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inriktningsbeslut har ännu inte fattats, men stadsledningskontoret erfar att planerna
fortsatt är att den befintliga scenen ska rivas och ersättas med en väl gestaltad,
funktionell och tillgänglig evenemangsplats. Projektering sker i samråd med
kulturnämnden. Inriktningsbeslut är planerat till hösten 2017. Medel för
upprustning är preliminärt avsatta 2019-2021.
I budget 2017 fick kulturnämnden i uppdrag att, i samråd med trafiknämnden,
utveckla Kungsträdgården för ett bättre utnyttjande.
Frågan om hur parken kan eller bör förändras i den nordligaste delen, mot
Hamngatan, som motionären föreslår, utreds för närvarande av
stadsbyggnadsnämnden med anledning av ett förslag till ändring av detaljplanen för
fastigheten Sju Sekel 1. Nämnden beslutade den 14 april 2016 (Dnr 2016-00310-54)
att påbörja detaljplanearbete.
Planerade cykelåtgärder
Cykelvägen som går genom Kungsträdgården utgör en del av sträckan Nybroplan Gustav Adolfs Torg, som är utpekad som ett pendlingsstråk i Cykelplan Stockholm
2012 och utgör del av ett regionalt stråk i Regional cykelplan för Stockholms län.
Trafiknämnden fattade den 16 juni 2016 ett inriktningsbeslut om planerade
investeringar för förbättrad cykelinfrastruktur, som bland annat innefattar den
aktuella sträckan. I beslutet beskrivs att den känsliga miljön kräver stor hänsyn vid
utformning och gestaltning samt att de stora gångflödena i området innebär en
särskild utmaning. För sträckan genom parken föreslår nämnden att den befintliga
cykelbanans bredd behålls medan gångbanan breddas. Genom att de gående får
större ytor bedöms säkerheten för gångtrafikanter att öka.
Slutsatser
Kungsträdgården är en stadspark med flera funktioner att fylla. Att den är belägen
mitt i stadens absoluta centrum innebär att antalet besökare är högt och ökande till
följd av ökande turism och att stadens befolkning växer. Parken ingår i riksintresset
för kulturmiljövård i Stockholms innerstad med Djurgården och utgör värdekärna
med särskilt skyddsvärde.
Stadsledningskontoret konstaterar att det har formulerats uppdrag kring
Kungsträdgårdens utveckling i kommunfullmäktiges budget samt att det pågår ett
planeringsarbete kring parkens utveckling. Ytterligare uppdrag anses inte
nödvändigt.
Stadsledningskontoret förutsätter att de utvecklingsplaner som tas fram av
trafiknämnden och kulturnämnden sker i samråd och dialog med såväl stadens
medborgare som de fastighetsägare som är direkt berörda.
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Exploateringsnämnden
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 april 2017 att
som svar på remissen överlämna kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M) och Abit Dundar (L),
bilaga 1.
Exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets
tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Kungsträdgården är idag en uppskattad samlingsplats för både besökare och
stockholmare. I samband med större evenemang möts hela Stockholm i
Kungsträdgården, vilket gör den till ett av stadens större och mer populära
vardagsrum. Som motionären skriver kan dock miljöerna kring och i
Kungsträdgården förbättras och de är redan idag fokus för stadens arbete.
Kungsträdgården med omgivningar berörs övergripande i Programmet för City
som upprättas av stadsbyggnadskontoret och i Trafik- och gatumiljöplan för City,
som trafikkontoret författar.
I det pågående arbetet med upprustningen av Brunkebergstorg finns en ambition
att förbättra kopplingarna mellan Brunkebergstorg och Kungsträdgården. Det
kommer att bli möjligt att röra sig mellan platserna via en passage genom kvarteret
Trollhättan och vidare via Kockstorget och Kocksgränd. Brunkebergs torg görs
också i ordning för att bli en mindre evenemangsplats som kan avlasta
Kungsträdgården vid större arrangemang.
För att få till förbättringar i närtid har trafikkontoret tagit fram en förstudie som
beskriver en möjlig ambitionshöjning gällande Kungsträdgårdens utveckling till
både en mer hållbar park och evenemangsplats. Antalet besökare i ökar i antal i
samband med att Stockholm växer. Evenemangsverksamheten med olika aktiviteter
utvecklas samtidigt som behovet av parken som grön stadspark och kravlös
mötesplats alltid kommer att finnas. Trafikkontoret arbetar bland annat med en
utredning att se över evenemangsytan framför scenen i samarbete med
kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Att området framför scenen blir mer
flexibelt och funktionellt är en förutsättning för att lokalisera fler evenemang till en
specifik yta. 1 dag brer många evenemang ut sig med följden att träden far illa, ytor
och utrustning är hårt slitna på grund av tiycket från transporter, tält, containrar,
med mera. Genom att få en tydligt avgränsad evenemangsyta skapas möjligheter att
se över andra slitna delar av parken i dialog med fastighetsägare och andra
intressenter.
Utöver detta pågår ett planarbete avseende Sju Sekel 1.1 det beslut som fattades
i Stadsbyggnadsnämnden i april 2016 står bland annat att: ”1 det fortsatta
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planarbetet är det viktigt att bebyggelsens relation till Kungsträdgården gestaltas
varsamt och genomtänkt.” Entréerna till parken från Hamngatan är idag flaskhalsar
och otydliga i sin utformning.
Slutligen kommer sannolikt Kungsträdgården att påverkas när Statens
Fastighetsverk inleder sin omprojektering av Operan. En sådan förändring kan
komma att få konsekvenser för delar av Kungsträdgårdens södra del och stråket
mellan Gustav Adolfs torg och Blasieholmen. Det pågår även ett projekt att rusta
upp Arsenalsgatan mellan Raoul Wallenbergs Torg och Gustav Adolfs Torg som
innebär förbättringsåtgärder för fotgängare och cyklister.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2017 att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Bakgrund
Genom beslut i kommunfullmäktige den 15 juni 2015 (Dnr 130-629/2015) övertog
staden ansvaret för Kungsträdgårdens drift, upplåtelser, scen och även vissa
produktioner av kultur- och idrottsevenemang. Vid övergången fick
kulturförvaltningen ansvar för markupplåtelserna för tillfälliga evenemang,
egenproducerade aktiviteter samt driften av scenen. En ny enhet bildades på
kulturförvaltningen, evenemangsplatsenheten, som idag har det dagliga ansvaret för
driften av evenemang, scen och upplåtelser. Trafikkontoret ansvarar för parkens
grönska och träd, städning samt upplåtelser av till exempel uteserveringar.
Fastighetskontoret äger och har driftansvaret för vissa av paviljongerna och
uthyrningen av dessa.
I samband med stadens övertagande beslutades att arbetet med utvecklingen av
Kungsträdgården skulle fortsätta med målet att få fram en vision.
Kulturförvaltningen har i denna del haft en nära dialog med trafikkontoret om
behovet av ombyggnationer. Under det senaste året har samtidigt vissa
förutsättningar och planer förändrats. Dit hör Stockholms handelskammares
försäljning av fastigheten vid Hamngatan (nuvarande Fridays) till Apple, ändrade
tidsplaner för trafikkontoret, samt bättre kunskap om parkens underhållsbehov.
Detta har aktualiserat nödvändigheten av ett gemensamt grepp och samordning
mellan berörda förvaltningar.
Yttrande
Kulturförvaltningen fick i budget 2017, tillsammans med trafikkontoret, uppdraget
att utveckla Kungsträdgården som mötesplats. Ambitionen är att även involvera
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fastighetskontoret, idrottförvaltningen och Visit Stockholm som samtliga har ansvar
för och intressen i utvecklingen av Kungsträdgården. I skrivande stund arbetar
kulturförvaltningen med ett förslag till organisation av detta arbete och målet är att
bilda en styrgrupp med berörda förvaltningar under årets första kvartal. Det innebär
att det arbete med att ta fram konkreta åtgärdsförslag för en utveckling av
Kungsträdgården som föreslås i motionen redan har påbörjats. När det kommer till
utformningen av parken utgår kulturförvaltningen från att den sker i dialog med
såväl fastighetsägare som stadens medborgare.

Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 april 2017
att som svar på remissen överlämna kontorens gemensamma
tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M), Björn Ljung (L) och
Erik Slottner (KD), bilaga 1.
Exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets
tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Se ovan.

Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 april 2017 att som
svar på remissen överlämna kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Cecilia Brinck m.fl. (alla M), bilaga 1.
Exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets
tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2017 har i huvudsak följande lydelse.
Se ovan.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Exploateringsnämnden
Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M) och Abit Dundar (L)
enligt följande.
att nämnden beslutar att tillstyrka motionen och att dämtöver anföra:
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 gmndlig 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.
Exploateringskontoret anför att Kungsträdgården med omgivningar berörs
övergripande i Programmet för City som upprättas av stadsbyggnadskontoret och i
Trafik- och gatumiljöplan för City, som trafikkontoret författar. Det återstår att se hur
arbetet med programmet faller ut, men vi vill fortsatt understryka vikten av
Kungsträdgården behöver ett konkret åtgärdsprogram framför ett övergripande
omnämnande i ett styrdokument. Detta ska därtill göras i dialog med Stockholmarna.

Stadsbyggnadsnämnden
Reservation anfördes av Joakim Larsson m.fl. (alla M), Björn Ljung (L) och
Erik Slottner (KD) enligt följande.
- att stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka motionen
- att dämtöver anföra följande:
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Kungsträdgården används idag i hög utsträckning till festivaler, uteserveringar 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.
Stadsbyggnadskontoret anför att Kungsträdgården med omgivningar berörs
övergripande i Programmet för City som upprättas av stadsbyggnadskontoret och i
Trafik- och gatumiljöplan för City, som trafikkontoret författar. Det återstår att se hur
arbetet med programmet faller ut, men vi vill fortsatt understryka vikten av
Kungsträdgården behöver ett konkret åtgärdsprogram framför ett övergripande
omnämnande i ett styrdokument. Detta ska därtill göras i dialog med stockholmarna.

Trafiknämnden
Reservation anfördes av Cecilia Brinck m.fl. (alla M) enligt följande.
att nämnden beslutar att tillstyrka remissen samt att därutöver anföra följande:
Kungsträdgården används idag i hög utsträckning till festivaler, uteserveringar 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
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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.
Exploateringskontoret anför att Kungsträdgården med omgivningar berörs
övergripande i Programmet för City som upprättas av stadsbyggnadskontoret och i
Trafik- och gatumiljöplan för City, som trafikkontoret författar. Det återstår att se hur
arbetet med programmet faller ut, men vi vill fortsatt understiyka vikten av
Kungsträdgården behöver ett konkret åtgärdsprogram framför ett övergripande
omnämnande i ett styrdokument. Detta ska därtill göras i dialog med stockholmarna.
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