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Parkplan Södermalm 2019
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till
Parkplan Södermalm 2019.
Sammanfattning
Södermalms nu gällande parkplan antogs i stadsdelsnämnden år
2009. Parkplanens planeringshorisont var 10 år, varför en ny
parkplan nu har tagits fram.
Parkplan Södermalm 2019 är ett vägledande dokument som
beskriver hur park- och naturområden inom stadsdelsområdet ska
bevaras, vårdas och utvecklas inför framtiden. Parkplanen visar på
en vision för möjlig utveckling av stadsdelens parker. Visionerna
kommer senare att prioriteras i förhållande till aktuell utveckling
och given årlig budget.
Under våren 2019 har ett förslag till parkplan skickats ut på remiss
till berörda kontor och förvaltningar inom staden och ett
samrådsmöte har hållits. Medborgarna gavs samtidigt möjligheten
att lämna synpunkter på stadens hemsida. Remissvar och
synpunkter har arbetats in i parkplanen där det bedömts som
möjligt.
Parkplanen är uppdelad i två delar, en som beskriver strategier för
utvecklingen av parkerna och en som mer detaljerat går igenom
park för park.
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Förvaltningen ser Parkplan Södermalm 2019 som ett användbart
redskap vid förvaltningens planeringsarbete inför skötsel- och
investeringsåtgärder. Parkplanen är också mycket användbar när
förvaltningen ska svara på förfrågningar, remisser och liknande
gällande parkmark.
Bakgrund
Södermalms nu gällande parkplan antogs i stadsdelsnämnden år
2009. Den togs fram enligt riktlinjer i parkprogrammet från 2006,
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som då gällde för staden. Planeringshorisonten var 10 år, varför en
ny parkplan nu har tagits fram.
I dokumentet Grönare Stockholm, riktlinjer för planering,
genomförande och förvaltning av stadens parker och
naturområden, som togs fram av stadsledningskontoret 2017
framgår att stadsdelsnämnderna ska ta fram lokala parkplaner för
förvaltning av park och natur. Planen ska användas för
budgetplanering och som kunskapsunderlag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp
och pensionärsrådet den 16 september och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 september.
Ärendet
Parkplan Södermalm 2019 är ett vägledande dokument som
beskriver hur park- och naturområden inom stadsdelsområdet ska
bevaras, vårdas och utvecklas inför framtiden. Parkplanen visar på
en vision för möjlig utveckling av stadsdelens parker. Visionerna
kommer senare att prioriteras i förhållande till aktuell utveckling
och given årlig budget.
Parkplanen är i första hand ett redskap för stadsdelsförvaltningen
vid planering av kommande skötsel- och investeringsinsatser men
den är också tänkt att fungera som en kunskapsbas för
stadsdelsförvaltningen samt stadens övriga förvaltningar vid
planering av stadens utveckling.
Målet för Parkplan Södermalm 2019 har varit att skapa en samlad
bild av alla parker inom Södermalms stadsdelsområde; så att alla
kan läsa och förstå hur parkerna används, vilken deras funktion är
för människorna i staden samt vilka behov som finns. Särskild vikt
har givits åt ekologiska frågor men även åt sociala aspekter, för att
skapa parker som kan användas av alla; pojkar som flickor, män
som kvinnor, ung som gammal.
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Arbetsprocess
Arbetet med Parkplan Södermalm 2019 inleddes hösten 2017. Då
togs mål och tidplan för projektet fram. Våren 2018 fick White
Arkitekter uppdraget att ta fram parkplanen efter en upphandling.
Tre landskapsarkitekter, två biologer och två specialister på
jämställdhet och sociala frågor har arbetat med projektet.
Tillsammans med medarbetare på förvaltningens
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stadsmiljöavdelning bildades en arbetsgrupp. Som underlag till
parkplanen har en mall används, som tagits fram av trafikkontoret.
Arbetet inleddes med en omfattande medborgardialog, som
genomfördes under maj till augusti 2018. Förvaltningen höll fem
möten ute i olika parker, jämnt fördelade över stadsdelsområdet.
Webb-platsen Tyck-om-park hölls öppen under hela perioden och
medborgare kunde lämna synpunkter om en viss plats eller om
parkerna generellt. Alla synpunkter sammanställdes och har utgjort
ett viktigt underlag vid framtagandet av parkplanen.
Under sommaren och hösten 2018 inventerades samtliga park- och
naturområden inom stadsdelsområdet följt av sammanställning och
analysarbete, där även andra berörda förvaltningar inom staden
deltog. Whites ekologer och jämställdhetspecialister gjorde
särskilda studier på vissa valda platser, men deltog också i
analysarbetet för samtliga parker. Detta har givit parkplanen ett
unikt perspektiv där ekologiska och sociala frågor fått stort
inflytande.
Våren 2019 skickades parkplanen på remiss till
exploateringskontoret, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret,
trafikkontoret, idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen,
stadsmuseum, skönhetsrådet, Stockholms Hamnar AB och
Stockholm Vatten och Avfall samt till intresseföreningarna
Södermalmsparkernas Vänner och Sjöstadsföreningen.
I maj 2019 hölls även ett samrådsmöte där hela parkplanen
presenterades. Medborgarna gavs samtidigt möjligheten att lämna
synpunkter på stadens hemsida. Remissvar och synpunkter har
arbetats in i parkplanen där det bedömts som möjligt.
Inkomna synpunkter från remissinstanserna och i samband
med samråden
I remissrundan fick förvaltningen mycket beröm för parkplanens
rika innehåll och grundliga genomgång av stadsdelsområdets
parker. Många berömde också planens särskilda fokus kring
ekologiska frågor som exempelvis ekosystemtjänster. Några
påpekade dock att materialet var lite för omfattande och därmed
svårt att kunna granska allt i tid.
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Alla remissinstanser har lämnat värdefulla synpunkter, allt från små
detaljfel till större övergripande frågor såsom klassificeringen av de
olika parkerna och önskemål om framtida samarbeten.

Tjänsteutlåtande
Dnr SÖD 2019/551
Sida 4 (5)

Miljöförvaltningen framförde önskemål om att parkplanen även ska
behandla Stadens åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 där
konkreta förslag ges till förändringar för att minska bullret i flera av
stadsdelens parker. I parkplanen hanteras buller främst i form av
bullerkartor. Förvaltningen bedömer att miljöförvaltningens
önskemål om ytterligare bullerperspektiv inte är rimligt att arbeta in
i ett så pass sent skede. Förvaltningen kommer dock att tillämpa
åtgärdsprogrammet vid sidan om parkplanen.
I samrådet med medborgarna framfördes beröm för den
innehållsrika parkplanen. Många synpunkter handlade om att träd,
buskar och naturmark bör bevaras och att traditionella, blommande
växter bör bli fler. Många framförde dessutom synpunkter kring
specifika platser, vilka flera omhändertagits i den reviderade
parkplanen. Många framförde också kritik till planerade
byggprojekt runt omkring i stadsdelsområdet parker. Bland
inkomna synpunkter märks tydlig opinion mot att ta parkmark i
anspråk.
I medborgardialogen som genomfördes förra sommaren, 2018,
framkom motsvarande synpunkter; motstånd mot exploatering i
stadsdelsområdets parker och önskan om mer grönska. Därutöver
framkom också kritik mot cyklar i parkerna. Många upplever att
cyklisterna kör snabbt och hänsynslöst och att cykling genom
parkerna därmed inte bör tillåtas. Denna synpunkt framfördes
gällande de flesta parker men främst längs med Årstaviken.
Upplägg och innehåll
Parkplan Södermalm 2019 är uppdelad i två delar, en som beskriver
strategier för utvecklingen av parkerna och en som mer detaljerat
går igenom park för park.
Del 1
Del 1 beskriver och analyserar Södermalms gröna karaktär,
Södermalm som grönt vardagsrum samt stadsdelens ekologiska
infrastruktur. Del 1 tar fram riktlinjer för hur de olika aspekterna på
bästa sätt ska förvaltas. Som ett ledtema genom hela parkplanen
finns förvaltningens måtto: Vårda, bevara och utveckla.
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Del 2
I del 2 redovisas fördjupade beskrivningar av alla parker och gröna
gaturum, sammanlagt 145 platser. De delas in efter karaktärer
såsom till exempel stadsdelsparker, naturparker, täppor och gröna
gaturum. Varje park presenteras med historik, beskrivning, analys
och riktlinjer för hur parken ska vårdas, bevaras och utvecklas.
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Rubrikerna Grön karaktär, Grönt vardagsrum och Ekologisk
infrastruktur fångar upp inventeringsarbetet och riktlinjerna från del
1.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ser Parkplan Södermalm 2019 som ett användbart
redskap vid förvaltningens planeringsarbete inför skötsel- och
investeringsåtgärder. Parkplanen är också mycket användbar när
förvaltningen ska svara på förfrågningar, remisser och liknande
gällande parkmark. Parkplanen är ett värdefullt
planeringsinstrument med mycket fakta samlat i samma dokument,
vilket också är till stor användning för andra förvaltningar inom
staden.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget till
Parkplan Södermalm 2019.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef

Bilagor
1. Parkplan Södermalm 2019, del 1
2. Parkplan Södermalm 2019, del 2
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