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§8
Planärende på samråd – Sju sekel 1,
Kungsträdgården, Norrmalm. Synpunkter på
samrådsförslag till detaljsplan S-Dp 2016-00310
Dnr 4.1/2574/2018
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Att avstyrka förslaget till ny detaljplan med hänvisning
till dess negativa påverkan på den kulturhistoriskt
värdefulla parken och på stadens evenemangsverksamhet
2) Att förklara beslutet omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2018-09-14
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för
att möjliggöra uppförande av en butiksbyggnad för företaget
Apple i Kungsträdgården.
Kungsträdgården är Stockholms äldsta och mest centrala
stadspark. Den har mycket stora kulturhistoriska värden och
utgör en värdekärna i riksintresset Stockholms innerstad med
Djurgården. Parken är viktig både som stadspark och för stadens
evenemangsverksamhet. Kulturförvaltningen anser att den
föreslagna detaljplanen skulle kunna påverka parkens
kulturvärden samt påverka parkens funktion på ett negativt sätt.
Stadens evenemangsverksamhet kan påverkas genom att minskad
framkomlighet kan försvåra transporter till och från evenemang,
att flödet i parken minskar kvällstid, samt risken att en butik
kommer att uppleva vissa av evenemangen i Kungsträdgården
som störande.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), Micke Seid m.fl.
(MP) och Ann Mari Engel (V) föreslår (se beslutet).
2) Sofia Granswed Baat m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden
beslutar att förvaltningens förslag bifalls delvis och att
därutöver anföra följande:
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Moderaterna har i en tidigare motion föreslagit att staden tar ett
helhetsgrepp om Kungsträdgården som idag inte uppfyller sin
potential som mötesplats för stockholmare och turister.
Kungsträdgården är en fantastisk plats mitt i city och vi vill
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utveckla parken som en grönskande mötesplats. Apple har
reviderat sitt förslag angående byggnaden och det reviderade
förslaget är en förbättring. Vi anser inte att Apple i sig skulle ha
en negativ inverkan på stadens evenemangsverksamhet, men våra
ingångsvärden är att Kungsträdgården ska vara en park, en
mötesplats för rekreation, restaurang- och caféliv och för
evenemang av skilda slag.
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 måste staden säkerställa
Kungsträdgårdens roll som Stockholms kanske mest
betydelsefulla park och mötesplats för alla åldrar.
Beslutsgång

Ordförande Emilia Bjuggren (S) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordförande
Emilia Bjuggren m.fl. (S), Micke Seid m.fl. (MP) och Ann Mari
Engel (V)
Reservation

Sofia Granswed Baat m.fl. (M) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
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