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Motion om att tillgängliggöra stadens parkplaner
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Anders Göransson (S) har i en motion framfört ett förslag om att
tillgängliggöra stadens parkplaner. Skribenten framhåller att
innehållet i parkplanerna behöver digitaliseras och göras sökbart så
att det kan kopplas till Wikipedia, Google och andra sökmotorer
och informationssidor. Skribenten föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att ge berörda nämnder i uppdrag att tillgängliggöra
stadsdelarnas parkplaner i linje med motionen.
Förvaltningen ser positivt på att parkplanerna tillgängliggörs så att
fler kan få kunskap om befintliga parker och vad som planeras i
närmiljön. I dagsläget finns parkplanerna tillgängliga på stadens
hemsida. Hur detta ska genomföras tekniskt har förvaltningen inte
några synpunkter på.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att tillgängliggöra
stadens parkplaner från Anders Göransson (S) till
stadsledningskontoret, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden, skönhetsrådet, Stockholm
Business Region samt stadsdelsnämnderna i Rinkeby-Kista,
Bromma, Kungsholmen och Hägersten-Älvsjö. Svar ska ha
inkommit till kommunstyrelsen senast den 26 oktober 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen stadsutveckling,
medborgarservice och fritid.
Ärendet
Anders Göransson (S) har i en motion framfört ett förslag om att
tillgängliggöra stadens parkplaner. Skribenten framför att vid
sökningar på park- och grönområden i staden, på exempelvis
Google Maps och Wikipedia, är informationen från staden
knapphändig eller saknas helt. Detta är information som finns
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tillgänglig i stadens parkplaner, ett dokument som
stadsdelsnämnderna tar fram för varje stadsdelsområde med
information om parkernas kvaliteter samt hur de ska bevaras eller
utvecklas.
Skribenten framhåller att innehållet i parkplanerna behöver
digitaliseras och göras sökbart så att det kan kopplas till Wikipedia,
Google och andra sökmotorer och informationssidor. Det skulle
även vara i linje med Digitaliseringsprogrammet för Stockholms
stad där det uttrycks ”att staden satsar på de
verksamhetsutvecklingsprojekt och de förändringar som bäst
använder digitaliseringen.”
Skribenten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge berörda
nämnder i uppdrag att tillgängliggöra stadsdelarnas parkplaner i
linje med motionen.
Synpunkter och förslag
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.
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