Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2021/822)

Tillgängliggör stadens parkplaner
Motion av Anders Göransson (S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Anders Göransson (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att tillgängliggöra stadens parkplaner. Motionären anser att stadens parkplaner ska
tillgängliggöras för allmänheten genom bland annat koppling till Googles sökresultat, i syfte att sprida kunskap om parkerna och på så sätt fördjupa och utveckla den lokala demokratin.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Bromma stadsdelsnämnd,
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, Kungsholmens stadsdelsnämnd, RinkebyKista stadsdelsnämnd, Rådet till skydd för Stockholms skönhet och Stockholm
Business Region AB.
Stockholm Business Region AB svarar med ett kontorsyttrande. Stadsbyggnadsnämnden avstår från att svara på remissen.
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Stadsledningskontoret hänvisar till att parkplanerna finns tillgängliga på
stadens hemsida men separat från parkinformationen. Detta för att informationen om olika parker bör vara relevant för besökarna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till digitala och analoga parkplaner och pekar på att staden jobbar aktivt med att göra dokument sökbara på internet.
Trafiknämnden ser positivt på en digitalisering av parkplanerna.
Bromma stadsdelsnämnd anser att motionen lyfter frågan om vad som ska
finnas på stadens hemsida samt understryker att syftet med parkplanerna inte
får missförstås av besökarna.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd pekar på att stadens kommunikationsavdelning jobbar aktivt med tillgängligheten på stadens webbplatser. Kungsholmens stadsdelsnämnd anser att del två av stadsdelens parkplan borde vara intressant för allmänheten då den innehåller information om specifika parker och
dess planerade utveckling.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är positiv till att parkplanerna finns på stadens hemsida.
Stockholm Business Region AB är positivt till tillgänglighet av parkplaner
då det är av vikt för stadens näringsliv.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet är positivt till motionens förslag
och välkomnar att material tillgängliggörs.
Mina synpunkter
Jag välkomnar att stadens parkplaner redan idag finns på stadens hemsida i
linje med vad motionären anser är viktigt. Därutöver arbetar staden idag med
att korrekt och väsentlig information ska finnas lättillgänglig för intresserade
på nätet och jag ser fram emot att fortsatt följa arbetet i frågan.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion om att tillgängliggöra stadens parkplaner
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Jan Valeskog och Kadir Kasirga (båda
S) och borgarrådet Torun Boucher (V) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
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Att
Att

bifalla motionen
därutöver anföra följande

Vi välkomnar att flertalet remissinstanser instämmer i vikten av att stadens parkplaner
finns lättillgängliga. Även om parkplanerna finns att tillgå via stadens hemsida tror vi
att mer kan göras för att öka deras tillgänglighet. Många stockholmare är intresserade
av både stadens historia och av hur utvecklingen av stadens parker ser ut framöver.
Som påtalas i motionen är en av de vanliga sökvägarna för att hitta mer information om stadens parker ofta via de digitala kartverktyg som stadens invånare använder
från och till. Kartverktygen innehåller ofta kommentarer och recensioner av parkerna
men återger även översiktlig informationen som hämtas från den digitala encyklopedin
Wikipedia. Då stadens information och parkplaner inte sedan länkas vidare från dessa
sidor är risken påtaglig att invånare som vill ha mer information om parken och dess
kommande utveckling inte vet var de ska leta. Utgångspunkten i stadens arbete bör
vara att försöka möta medborgarna där de befinner sig, fysiskt eller digitalt, därför tror
vi mer kan göras i arbetet för stadens digitala närvaro på dessa plattformar – inte minst
gällande en så älskad fråga som våra gemensamma grönytor och parker.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 1 december 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Hans Altsjö
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Anders Göransson (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att
tillgängliggöra stadens parkplaner. Motionären anser att stadens parkplaner ska
tillgängliggöras för allmänheten genom bland annat koppling till Googles sökresultat, i syfte att sprida kunskap om parkerna och på så sätt fördjupa och utveckla den lokala demokratin.
I motionen föreslås att staden parkplaner ska digitaliseras, göras sökbara
och spridas genom länkning till Wikipedia, publicering i sociala medier och
koppling till Googles sökresultat. Syftet är enligt motionären att sprida kunskap om parkerna och på så sätt fördjupa och utveckla den lokala demokratin.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Bromma stadsdelsnämnd,
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, Kungsholmens stadsdelsnämnd, RinkebyKista stadsdelsnämnd, Rådet till skydd för Stockholms skönhet och Stockholm
Business Region AB.
Stockholm Business Region AB svarar med ett kontorsyttrande. Stadsbyggnadsnämnden avstår från att svara på remissen.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stadens arbete med parkmiljö utgår ifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål 1.2
Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.
Stadsledningskontoret anser att parkplanerna är viktiga och betydelsefulla dokument som innehåller relevant information för invånare med stort intresse för stadens
parker, även om de i första hand är en vägledning för berörda nämnder. De finns redan
i dag tillgängliga på start.stockholm på huvudsidan för natur, parker och grönområden,
en sida som det också länkas till under stadens informationssida för varje park. För de
invånare som vill veta mer om en park är de därför enkla att få tag i.
Den övergripande informationen om stadens parker på Stockholms stads webbplats
är relativt begränsad till sin omfattning, vilket är ett resultat av en medveten princip
som handlar om att prioritera och lyfta fram det innehåll som efterfrågas av flest. Sam-
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tidigt ska de som är intresserade av att fördjupa sig kunna göra det i ett nästa steg. Att
presentera för mycket innehåll på en och samma plats motverkar användarnyttan för
flertalet. Stadsledningskontoret anser därför att parkplanerna har en ändamålsenlig placering på stadens webbplats.
Stadsledningskontoret instämmer också i att det är viktigt att invånarna har möjlighet att hitta korrekt och väsentlig information om staden via Google och andra publika
platser på nätet. En förutsättning för att åstadkomma detta är att komma åt hur stadens
serviceutbud presenteras där, bland annat parkerna. Eftersom stadens serviceutbud är
omfattande behöver en sådan insats göras sammanhållet, strukturerat och i stor skala.
Stadsledningskontoret undersöker möjligheterna att använda en tjänst för att kunna
göra detta på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Stadsledningskontoret anser dock
att den övergripande informationen om parkerna är en lämpligare ingång än de omfattande parkplanerna, av skäl som beskrivits ovan.
Publicering av parkplaner i sociala medier bygger på att det också förs en dialog
med användarna, vilket är resurskrävande. Ett tillgängliggörande av parkplanerna på
det sättet bedöms inte vara prioriterat i förhållande till användarnyttan.
När det gäller Wikipedia arbetar stadsledningskontoret inte med att påverka informationen på den plattformen, utan prioriterar istället innehållet på stadens webbplatser. Bedömningen är att det ger större utväxling eftersom det är här den samlade presentationen av stadens serviceutbud finns.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2021 följande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Emilia Bjuggren m.fl. (S), bilaga 1.
Särskilt uttalande gjordes av Urban Emson (SD), bilaga 1.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen instämmer med att stadsdelarnas parkplaner är utmärkta och intressanta
underlag som bör vara tillgängliga för så många medborgare som möjligt, både digitalt
och analogt. Förvaltningen instämmer också med att det är bra om information och
länkar från staden om parkplanerna kan fångas upp av medborgarna på fler platser än
via stadens webbplats.
Det vanligaste sättet för att söka information på internet idag är att använda
Google. Förvaltningen menar att staden redan jobbar aktivt med att göra parkplaner
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och andra dokument sökbara genom att tagga dokumenten med relevanta sökord och
logiska namn när de publiceras på stadens webbplats. Däremot uppfattar förvaltningen
att staden och andra aktörer har begränsade möjligheter att styra och ändra hur Googles sökning av dokument går till. Förvaltningen ser dock positivt på om stadsledningskontoret, som ansvarar för stadens webbplats, kan se över möjligheten att ytterligare
påverka hur t.ex. Google länkar till stadens webbplats.
På motsvarande sätt så uppfattar förvaltningen att staden inte kan styra Wikipedia.
Det skulle krävas att staden hade ett konto på Wikipedia för att kunna lägga in information om parkplanerna eller länka till parkplanerna på stadens webbplats. Samma sak
gäller om sociala medier ska kopplas till – det skulle förutsätta att staden aktivt publicerar parkplanerna via dessa kanaler och hanterar frågor och synpunkter på planerna.
Förvaltningen menar därför att det skulle krävas resurser för om staden även ska publicera parkplanerna i fler sociala medier än idag, eftersom det bygger på dialog med
medborgarna.

Trafiknämnden
Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021 följande.
1. Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Trafikkontoret tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Trafikkontoret har ett stadsövergripande samordningsansvar för att säkra de gröna
kvaliteterna i staden. I samordningsansvaret ngår bl.a. att tillskapa malldokument för
utformning av stadsdelsförvaltningarnas parkplaner.
Parkplanerna är vägledande dokument som beskriver hur parker och gröna gaturum
inom stadsdelsområdet ska vårdas och utvecklas för framtiden. Planerna antas av respektive nämnd. Parkplanerna finns i dagsläget publicerade som pdf-dokument på stadens webbplats start.stockholm.
Medborgarnas ökande engagemang för och nyttjande av stadens gröna rum, aktualiserar frågan om att också öka digitalt tillgänglig information om stadens parker. Ett
mer digitalt sökbart och tillgänglig innehåll i parkplanerna kan bidra till att ytterligare
förstärka medborgarnas delaktighet i och engagemang för utvecklingen av stadens
gröna rum.
Trafikkontoret ser positivt på en förbättrad digitalisering av parkplanerna, som bl.a.
möjliggör förbättrad sökbarhet av innehållet via internet, sociala medier etc. för medborgarna.
Genomförandet av ovanstående förutsätter att berörda nämnder utrett och definierat ansvarsroller, ramverk för tekniska lösningar etc.
Trafikkontoret delar motionärens ambition om att berörda nämnder verkar för att
innehållet i stadsdelsförvaltningarnas parkplaner blir mer tillgängliga för medborgarna.
Eftersom flera förvaltningar har olika roller i arbetet med att ta fram och anta nya
parkplaner, strukturera information att kommunicera med medborgare samt ta fram
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ramverk för digital kommunikation så skulle ett tänkbart sätt att hantera frågan kunna
vara att ett samverkansuppdrag mellan dessa förvaltningar initieras.

Bromma stadsdelsnämnd
Bromma stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober
2021 följande.
Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som svar på motionen om att tillgängliggöra stadens parkplaner, KS
2021/822.
Bromma stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 september
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Bromma stadsdelsförvaltning menar att förslaget egentligen lyfter en fråga om vad för
slags information som bör finnas tillgänglig digitalt för stadens medborgare och besökare. Exempelvis kan det vara information som speglar vad en medborgare eller besökare kan tänkas ha behov av att känna till inför ett besök i ett natur- eller parkområde.
Därutöver bör man betänka vad som är syftet med en parkplan och även hur den i sammanhanget ska tolkas så att inte missuppfattningar kring planens intentioner uppstår i
onödan. En parkplan är inte ett styrdokument utan en vägledning för berörda nämnder.
Utifrån ett medborgarperspektiv kan tolkningen lätt bli att planen anger vad som ska
åtgärdas. Utifrån parkplanen gör nämnderna sina prioriteringar och planering över tid
vilket ju beror på att det inte finns någon tilldelning av medel för att kunna följa åtgärdsförslagen i en parkplan fullt ut.
Bromma stadsdelsförvaltning föreslår att staden tillgängliggör information ur parkplanerna som är informativ ur olika perspektiv och som kan tänkas vara efterfrågad eller nödvändig. Däremot ses inte nyttan med att informera om vad en nämnd har att
planera för i sitt långsiktiga arbete. Planeringen för arbetet redovisar exempelvis stadsdelsförvaltningen redan för i sin parkförsörjningsplan som revideras årligen och som i
dagsläget avser perioden 2021-2026.
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Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 21
oktober 2021 följande.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stockholms stads centrala kommunikationsavdelning vid stadsledningskontoret arbetar aktivt med att öka tillgängligheten på stadens webbplatser. Staden lanserade en
ny webbplats under 2019. I samband med lanseringen antogs en ny webborganisation
som leds av stadsledningskontoret i nära samarbete med publiceringsansvariga och
ämnesansvariga. Stadsdelsförvaltningarna har huvudredaktörer som ansvarar för det
lokala innehållet.
I arbetet ingår bland annat att tillgängliggöra utbudet av stadens service såsom lekplatser, bollplaner och utegym. Idag finns även en sida på stadens webb där stadsdelsförvaltningarna publicerar information om större parker: https://parker.stockholm/parker/ Sidan är under utveckling och alla stadsdelsförvaltningar har ännu inte lagt upp
information där. I Hägersten-Älvsjö finns fem parker i Älvsjö beskrivna. Inom kort
kommer det även att finnas information där om ett antal större parker i Hägersten och
Liljeholmen. Informationen som läggs upp om de olika parkerna kommer bland annat
från parkplanerna.
Parallellt finns även en sida som beskriver stadens naturreservat: https://parker.stockholm/naturreservat/
En viktig aspekt i stadens webbarbete är att säkerställa att publicerat innehåll följer
EUs tillgänglighetsdirektiv. Det innebär att såväl webbtexter som dokument, bilder
och filmer är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om material publiceras på utomstående sidor har vi inte kontroll över att innehållet är tillgängligt för
alla målgrupper. Innehållet ligger också på servrar som staden inte ansvarar över, vilket medför risker.
Stadens webbplatser har en god sökoptimering kopplat till sökmotorer som till exempel Google. Det är innebär att vid fritextsökningar på Google dyker sidor från
Stockholms stad upp bland de första träffarna. Cirka 70 procent av besökarna till stadens webbplatser når våra sidor via en sökmotor.
Arbetet med att utveckla stadens information om parker bör även fortsättningsvis
ske inom ramen för stadens beslutade webborganisation så att arbetet som stadsledningskontorets kommunikationsavdelning bedriver med att utveckla och samordna det
redaktionella innehållet på stadens webbplatser kan fortsätta. På så sätt kan staden säkerställa att webbplatserna är tekniskt stabila och informationen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
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Kungsholmens stadsdelsnämnd
Kungsholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 2021 följande.
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kungsholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Parkplanen är ett centralt och vägledande strategi- och styrdokument för förvaltningens arbete som beskriver hur bostadsnära natur och parker ska vårdas och utvecklas.
Parkplanen
är indelad i två delar där den första är övergripande med redovisning av ekologiska
samband, kulturhistoriska- och rekreativa värden samt övergripande strategier för parkutvecklingen inom stadsdelsområdet. I del två beskrivs och analyseras stadsdelsområdets samtliga parker utifrån historik, innehåll, karaktär och värden. En utvecklingsstrategi redovisas även för varje enskild park. Förvaltningen anser att informationen i
parkplanens båda delar är av intresse för allmänheten, men särskilt del två som innehåller information om specifika parker och dess planerade utveckling.
Kungsholmens parkplan finns idag tillgänglig i pdf-format via Stockholms stads

webbsida. Sju utvalda parker inom stadsdelsområdet finns representerade med
egna webbsidor under start.stockholm. Via dessa sidor går det att klicka sig vidare till
parkplanerna. Förvaltningen instämmer med motionären om att parkplanerna idag är
svårtillgängliga digitalt. Främst för att de är länkade på ett svårnavigerat sätt på stadens webbsida. Förvaltningen ser också en stor utvecklingspotential i hur parkerna
presenteras på webben och har därför deltagit i samarbeten med stadsledningskontoret
för att utveckla detta. Förvaltningen vill exempelvis se att fler av stadens parker finns
representerade under start.stockholm, samt att parksidornas innehåll har en bättre
koppling till parkplanen.
Dialog med allmänheten och informationsspridning är viktiga delar i förvaltningens arbete. Ett ökat engagemanget för och användning av parker och grönområden
bland stadens medborgare märks av. Inte minst då mängden synpunkter som inkommer via stadens Tyck-Till app ökar för varje år. Förvaltningen lägger mer och mer tid
på att besvara frågor och klagomål från medborgare. Genom att öka och på ett bättre
sätt tillgängliggöra information om stadens parker digitalt kan medborgare på ett bättre
sätt finna den information om parkerna som efterfrågas. Genom att bättre sprida informationen i parkplanens andra del finns även en möjlighet att förebygga missuppfattningar om att investeringar görs på måfå och utan tydlig strategi.
Förvaltningen tycker det är angeläget att fortsätta förbättra den digitala tillgängligheten av parkplanerna för stadens medborgare. Exempelvis genom att förbättra sökbarheten av innehållet via sociala medier, sökmotorer eller andra kanaler. För att möjliggöra detta ser förvaltningen ett behov av en gemensam strategi bland berörda nämnder

9

för tekniska lösningar och fördelning av ansvarsroller. Inför kommande uppdateringar
av parkplanerna bör det exempelvis utredas hur de kan anpassas och utformas på ett
sätt som möjliggör en förbättrad digitalisering.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021 följande.
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Elvir Kazinic m.fl. (S) och Veronica Stiernborg (V),
bilaga 1.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på att information om stadsdelsområdets parker och naturområden och planerade utvecklingsplaner finns lättillgängligt för invånarna.
Parkplanen är ett vägledande dokument som beskriver hur parker och gröna gaturum inom stadsdelsområdet ska tas omhand och utvecklas. I dagsläget finns parkplanerna tillgängliga på stadens hemsida och det är sannolikt få invånare som känner till
att dokumenten finns. Att parkplanerna tillgängliggörs så att fler kan få kunskap om
befintliga parker och vad som planeras närmiljön är positivt. Hur detta ska genomföras tekniskt har förvaltningen inte några synpunkter på.
I övrigt har förvaltningen inget att tillägga.

Stockholm Business Region AB
Stockholm Business Region AB:s yttrande daterat den 25 oktober 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholm Business Region anser att det i grunden är positivt att stadens parkplaner
tillgängliggörs för stadens medborgare. Bolaget vill framhålla att stadens parker och
strategier för deras utveckling också är av vikt för stadens näringsliv. Dels ur attraktivitets- och trygghetshänseende men också genom att parkplanerna ger värdefull kunskap inför upprustningar och investeringar samt utgör ett, i stadens planer för såväl
bostadsbyggande som utveckling av fler arbetsplatser, viktigt stöd kring grönområdenas framtida användning.
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Rådet till skydd för Stockholms skönhet
Rådet till skydd för Stockholms skönhet beslutade vid sitt sammanträde den
23 augusti 2021 följande.
Skönhetsrådet tillstyrker motionens förslag om tillgängliggörande av stadens parkplaner.
Rådet till skydd för Stockholms skönhets yttrande daterat den 23 augusti
2021 har i huvudsak följande lydelse.
I föreliggande motion föreslås att stadsdelarnas parkplaner tillgängliggörs för medborgarna genom att publiceras på de sidor där staden informerar om parker. Idag finns endast kortfattad information om parkerna på stadens egna webbplatser. Motionären föreslår också att parkplanerna länkas på Wikipedia och sociala medier, i enlighet med
stadens satsningar på digital förnyelse och digitaliseringsprogrammet för Stockholms
stad. Skönhetsrådet ställer sig bakom förslaget då det är ett viktigt steg i processen att
tillgängliggöra och nå ut med det gedigna material som finns.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande.
Vi gläds åt att förvaltningen delar ambitionen att fortsätta att arbeta för att stadsdelarnas parkplaner ska göras tillgängliga för medborgarna i staden. Vi delar uppfattningen
att det vore positivt om fler hittar till stadens parkplaner och att stadsdelskontoret bör
se över möjligheten att göra just detta. Ju fler av stadens många dokument och planer
som blir kända för allmänheten desto bättre kan staden och den lokala demokratin utvecklas.
Staden har förstås begränsad möjlighet över Googles sökalgoritmer men skulle ha
möjlighet att i högre utsträckning än i dag kommunicera ut information om stadens
parker för att på så sätt få fler att hitta till dem. Det är viktigt att staden tar tillvara på
stockholmarnas synpunkter om hur våra parker kan utvecklas och att staden är en aktiv
part i det digitaliserade samtalet i enlighet med det beslutade digitaliseringsprogrammet.

Särskilt uttalande gjordes av Urban Emson (SD) enligt följande.
Sverigedemokraterna ser med viss överraskning på motionärens motivering påstående
att medborgare "…diskuterar stadens parker på digitala arenor som till exempel Wikipedia och Google Map...". Ingen av de nämna digitala plattformarna är en diskussionsplattform och även om en medborgare skulle kunna lägga in information i Wikipedia
som är en öppen plattform (vilket Google Maps INTE är) vore formatet på denna plattform fakta och information, inte diskussion.
Om motionen mot förmodan skulle vinna gehör ber Sverigedemokraterna också att få
påpeka att dylika initiativ effektivast skulle samordnas och genomföras av den av Peter Wallmark föreslagna centrala park- och naturvårdsförvaltningen enligt motion Dnr
KS 2021/439.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Elvir Kazinic m.fl (S), Veronica Stiernborg (V), enligt
följande.
1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att tillstyrka motionen
Parkerna är en viktig del i stadens utformning. Därför är det viktigt att information om
den är lättillgänglig för dess invånare, vilket är motionens syfte att underlätta.
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