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Inledning
Stockholm är en av Europas mest attraktiva huvudstäder, och Stockholmsregionen växer
kraftigt. Fram till år 2025 beräknas staden växa till en miljonstad.
Parkernas roll i den växande staden har förändrats och nyttjandet av stadens offentliga rum
har ökat påtagligt. Mycket tyder på att parkernas och naturens betydelse som mötesplatser och
platser för rekreation och återhämtning kommer att fortsätta öka i takt med att staden växer
och att fler människor bor allt tätare. Detta gör att parker och torg får en starkare roll som
mötesplats och arena för aktiviteter. Samnyttjande av ytor kommer att bli ännu viktigare och
betydelsen av att kontinuerligt utveckla drift och skötselmetoder ökar ju fler som använder de
offentliga rummen. Stadsdelsnämnderna har ansvar för skötsel av och investeringar i parker
och naturområden. Förvaltning och utveckling av dessa sker i enlighet med respektive
nämnders parkplan. Synpunkter och dialog med medborgarna utgör också en viktig
kunskapskälla för att kunna göra rätt insatser.
Samtidigt som parkerna får en starkare roll som mötesplats och arena för aktiviteter i takt med
att staden växer, så blir parkerna allt mer angelägna för att vi överhuvudtaget ska kunna leva
och må bra i staden. Stadens parker och natur fungerar som en livsviktig, levande
infrastruktur som bland annat ger oss rent vatten, bullerdämpning och en reglerad temperatur.
Ett förändrat klimat kommer bland annat innebära en ökad och alltmer intensiv nederbörd.
Detta innebär att kraven på utjämning och fördröjning av vattenflöden ökar och att
omhändertagandet av dagvatten behöver utvecklas. Vid parkupprustningar och planering av
nya parker arbetar förvaltningen därför med att hitta lösningar för att kunna ta hand om den
ökade nederbörden och som även kommer växter och ekosystem till del.
Parkmiljöavdelningen bidrar med det lokala perspektivet i stadsutvecklingen genom att delta i
fackförvaltningarnas arbete med planeringen för nya och attraktiva bostäder med grönskande
utomhusmiljöer och bra samhällsservice. Det är angeläget att tidigt beakta nämndens behov
av förskoleplatser, bostäder med särskild service, äldreboenden samt parker och grönområden.
Parkmiljöavdelningen arbetar aktivt för ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv i
planeringen, bland annat genom att efterfråga barnkonsekvensanalyser samt att arbeta för
rymliga och ändamålsenliga förskolegårdar. Ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv är det
också viktigt att tillgången till park och lek och idrottsmiljöer är god.
I de tre stadsdelsområden som parkmiljöavdelningen ansvarar för ligger tre av stadens stora
utvecklingsområden, Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Västra Kungsholmen.
Organisations- och ledningsstruktur

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden är en gemensam stadsmiljöorganisation för
stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Avdelningen ansvarar för
park- och samhällsplaneringsfrågor för de tre nämnderna. Organisatoriskt tillhör
parkmiljöavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning.
För verksamheten finns en styrgrupp som består av stadsdelsdirektörerna från respektive
stadsdelsförvaltning. Parkmiljöavdelningens chef är föredragande på styrgruppsmötena som
hålls fyra gånger om året.
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Personal
Parkmiljöavdelningen har för närvarande nio helårsanställda, tre landskapsarkitekter, tre
parkingenjörer, två samhällsplanerare och en chef. Under sommarperioden planeras för
extrapersonal för kontroll och uppföljning av entreprenörens parkskötsel.
Budget
Stadsdelsnämnderna har tilldelats medel för lokalt stadsmiljöarbete och drift- och underhåll av
stadsdelarnas parker enligt den resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige beslutat.
Driftbudgeten för 2018 uppgår till 15,1 mnkr för Norrmalm, 12,4 mnkr för Kungsholmen och
13,7 mnkr för Östermalm. Till detta tillkommer en budget för parkinvesteringar och
reinvesteringar som för Norrmalm uppgår till 16,4 mnkr, för Kungsholmen 12,9 mnkr och för
Östermalm 12,9 mnkr.
Värdegrund

Utifrån Stockholms stads vision 2040 om En stad för alla och Norrmalms värdegrund har
Parkmiljöavdelningen norra innerstaden formulerat följande utgångspunkter för vårt arbetssätt
och förhållningssätt:
- Parkmiljöavdelningen arbete utgår från att innerstadens parker och grönområden är unika
resurser i staden och demokratiska mötesplatser som vi vill utveckla tillsammans med boende
och besökare.
- Dialog, samarbete och engagemang är ledord för vårt arbete. Det är viktigt att alla ges
möjlighet att utnyttja och påverka sin närmiljö. Vi arbetar med ett tydligt barnperspektiv i
såväl dialog som genomförande. Samarbete både inom och utom Stockholms stad samt
medborgardialog leder till en förbättrad verksamhet, kvalitetssäkring och social hållbarhet.
- Avdelningens resurser förvaltas och används med fokus på resultat och effekter för våra
invånare. Vi stödjer och kompletterar varandra och arbetar självständigt med eget ansvar i
klart definierade roller och ansvarsområden under ledning av en tydlig och närvarande chef.
KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor

82 %

76 %

År

72 %

70 %

År

Kommentar
Kungsholmen årsmål 79%
Östermalm årsmål 85%
Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat
Kommentar
Kungsholmen årsmål 70%
Östermalm årsmål 70%
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Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden

75 %

70 %

År

Kommentar
Kungsholmen årsmål 70%
Östermalm årsmål 70%

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Trafiknämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna, verka för en
tryggare utemiljö genom exempelvis förbättrad belysning, parkmöbler och
genom att hantera växtlighet i det offentliga rummet

2018-01-01

2018-12-31

Nämndmål:
1.3.1 Norrmalms stadsdelsområde är tryggt
Beskrivning

Målgrupp: Invånare och besökare på Norrmalm.
Förväntat resultat

Invånare och besökare upplever Norrmalms stadsdelsområde som tryggt.
Indikator

Årsmål

Andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker och
grönområden

69 %

KF:s årsmål

Periodicitet
År

Kommentar
Kungsholmen årsmål - mäts ej
Östermalm årsmål 72%

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Identifiera platser i parkerna som upplevs som otrygga utifrån
synpunktsportalen och genomföra åtgärder mot detta

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Parker och grönområden i norra innerstaden är trygga
Förväntat resultat

I norra innerstadens parker och grönområden är tryggheten god.
Arbetssätt

Parkmiljöavdelningen deltar i stadsdelsnämndernas trygghetsarbete och har en representant i
respektive nämnds trygghets- och säkerhetsråd. Avdelningen har samarbete med polis och
andra aktörer i arbetet med att utveckla och sköta norra innerstadens parker och grönområden.
Kungsholmen
Under året kommer förvaltningen genomföra trygghetsvandringar på olika platser inom
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stadsdelsområdet tillsammans med andra aktörer, såsom polisen och trafikkontoret, för att
föra dialog med invånarna kring vilka åtgärder som kan genomföras för att tryggheten ska
kunna förbättras.
Förvaltningen kommer även genomföra en analys av inkomna synpunkter i synpunktsportalen
för att identifiera platser i parker och grönområden som upplevs som otrygga. Kungsholmens
stadsdelsnämnd kommer att ansöka om medel för att genomföra trygghetshöjande åtgärder.
Norrmalm
Under året kommer förvaltningen genomföra en analys av inkomna synpunkter i
synpunktsportalen för att identifiera platser, parker och grönområden som upplevs som
otrygga och genomföra åtgärder för att motverka detta. Under 2018 genomför Stockholm stad
en satsning på trygghet och det kommer att vara möjligt för stadsdelsnämnderna att ansöka
om extra medel för att genomföra trygghetsåtgärder. Under året kommer även en boulebana
att anläggas vid dammen i den nedre delen av Observatorielunden, vilket kommer att göra
platsen mer befolkad dagtid. Förvaltningen bedömer att det kommer bidra till att platsen
upplevs som tryggare.
Östermalm
Under året kommer förvaltningen att genomföra en analys av inkomna synpunkter i
synpunktportalen för att identifiera platser som upplevs som otrygga och genomföra åtgärder
för att motverka detta. Under 2018 genomför Stockholm stad en satsning på trygghet och det
kommer att vara möjligt för stadsdelsnämnderna att ansöka om extra medel för att genomföra
trygghetsåtgärder. Stadsdelsförvaltningen kommer att samarbeta med trafikkontoret i arbetet
med att genomföra trygghetsåtgärder i parker och grönområden.
Resursanvändning

Samhällsplanerarnas, landskapsarkitekternas och parkingenjörernas kunskap. Medel för
trygghetshöjande insatser i parker och grönområden avsätts i verksamhetetens budget.
Uppföljning

Medborgarundersökningar.
Utveckling

Utveckla samarbetet med polisen och andra aktörer.
Utveckla analys av incidenter.
Nämndmål:
1.3.2 Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla
Beskrivning

Målgrupp: Besökare till Norrmalms parker och grönområden.
Förväntat resultat

Parkerna sköts och utvecklas så att de är långsiktigt hållbara och upplevs som vackra,
välskötta och välkomnande för alla.
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Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel invånare i stadsdelen som anser att det finns goda möjligheter
till aktiviteter i parker och naturområden

77 %

År

84 %

År

Kommentar
Kungsholmen årsmål 86%
Östermalm årsmål 94%
Andel invånare i stadsdelen som anser att det finns goda möjligheter
till pick-nick, lugn och ro i parker och grönområden
Kommentar
Kungsholmen årsmål 90%
Östermalm årsmål 96%

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra en informationskampanj tillsammans med trafikkontoret kring
renhållning i parkerna och 24-timmars garantin

2018-01-01

2018-12-31

Genomföra åtgärder utifrån den trädvårdsplan som tagits fram för
Tegnérlunden

2018-01-01

2018-12-31

Utökade planteringar med sommarblommor kring spegeldammen i
Observatorielunden

2018-01-01

2018-12-31

Ökad samverkan med trafikkontoret kring gatuplanteringar i syfte att öka
kvalitén på dessa

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Parker och grönområden är vackra välskötta och välkomnande för alla
Förväntat resultat

Skötsel, underhåll och investeringar i parker och grönområden gör att de upplevs som vackra,
välskötta och välkomnande för alla.
Arbetssätt

När Stockholms befolkning växer ökar nyttjandet av stadens offentliga rum och parkerna blir
allt mer betydelsefulla för rekreation och livskvalitet. Det ökande trycket på parker ställer
krav på hög kvalitet på parkskötsel, underhåll och upprustning. Stadsdelsnämndernas
parkplaner anger strategier och mål för utveckling av parker och gröna gaturum och är ett
styrdokument för de insatser som görs.
En stor andel av norra innerstadens gröna miljöer är gatumark, och samarbetet mellan
trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen är viktigt för att utveckla gröna stråk och stärka
sambanden mellan parkerna, minska barriärer och göra nätet av trädplanterade gator mer
finmaskigt. Ett stärkt samarbete med trafikkontoret är också viktigt att utveckla när det gäller
skräphantering.
Parkerna i stadsdelsområdet är viktiga vardagsmiljöer för invånare och besökare därför
arbetar förvaltningarna kontinuerligt med att utveckla fler funktioner i parkerna samt att möta
allmänhetens olika behov och önskemål. Samtidigt måste hänsyn tas till parkernas
kulturhistoriska och ekologiska värden.
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Många av norra innerstadens parker är redan idag intensivt använda med många
parkbesökare, och parkerna ska skötas och utvecklas så att de blir långsiktigt hållbara. Detta
är en stor utmaning när staden förtätas och parkerna inte växer i motsvarande grad. God
kvalitet skapas redan i planeringsskedet. Genom ökat samarbete mellan verksamma i alla led,
från planerare till parkarbetare ska en effektiv parkdrift med god kvalitet skapas. Samsynen
kring parkskötseln ska också stärkas genom gemensamma parkvandringar tillsammans med
entreprenörerna och informationsträffar som förvaltningen håller i. Förvaltningen ska även
genomföra utbildningar med parkentreprenörerna kring exempelvis de solcellsdrivna
papperskorgarna. Satsningen på miljösmarta och kapacitetsstarka skräpkorgar och fler
skräpkorgar med källsortering fortsätter, samt framtagande skötselplaner i syfte att öka
biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster i parkerna.
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta för att öka invånarnas delaktighet och möjlighet att
påverka vid utvecklingen av stadsdelsområdets parker genom medborgardialog.
Medborgardialogen kan vara i form av parkvandringar, parksamråd på plats inför
parkupprustningar, enkäter på webb och på plats i parker samt trygghetsvandringar med olika
målgrupper samt genom medborgarförslag.
Kungsholmen
Under året startar etapp två av upprustningen av Norr Mälarstrand, vilket innebär förbättrade
gångstråk, sittplatser, vegetation samt belysning i samarbete med trafikkontoret.
Upprustningen kommer att bidra till ökad trygghet och tillgänglighet längs gångstråket. I
samband med att trafikkontoret förbättrar belysningen i bland annat Rudbecksparken och i
Fredhäll kommer även gångvägar rustas upp i syfte att öka tillgängligheten. Under våren 2018
invigs den upprustade Spårvägsparken, med bland annat utvecklade lekmiljöer. Under året
startar även ett programarbete för upprustningen av Signalparken i Marieberg, i samband med
detta kommer även en medborgardialog genomföras.
Under 2018 kommer de första stegen mot att klimatanpassa Rålambshovsparken och göra den
bättre rustad för kraftiga regn och översvämning. Under våren färdigställs ett särskilt
gestaltningsprogram som kommer att beskriva hur det här ska genomföras och därefter
påbörjas planeringen för en första etapp.
En utredning genomförs för att undersöka förutsättningarna att sköta en mindre del av
parkskötseln i egen regi. Syftet är att öka kvaliteten och flexibiliteten på skötseln av parkerna.
Norrmalm
Under 2018 kommer en utökning av snöröjning av gångvägar och sandning av parklekar att
genomföras för att öka tillgängligheten till parker vintertid.
Byggstart för upprustningen av Enkehusparken, som bland annat innebär en utvecklad
lekmiljö och nya vistelseytor och mötesplatser, kommer att ske under året. Upprustningen av
Norrbackatäppan, som görs för att möta områdets ökade behov av attraktiva miljöer för lek
och vistelse, projekteras 2018 och genomförs under 2019. Under våren 2018 fortsätter
parkförnyelsen på Observatoriekullen, med färdigställande av nya utkiksplatser, gångvägar
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och den nya lekytan – luftballongen. Nya träd kommer också att planteras och förbättringen
av belysningen fortsätter. En invigning planeras till sensommaren. Under den senare delen av
2018 kommer också entrén till parken från Drottninggatan att förnyas med en ny trappa och
nya planteringar.
Under 2018 kommer förvaltningen att utreda delar av parkskötseln i egen regi(landskapsvård
och mindre, löpande, underhålls- och skötselåtgärder) och återkomma till nämnden med ett
beslutsunderlag. Syftet är att öka kvalitén och flexibiliteten på skötseln av parkerna.
Östermalm
Förvaltningen ser ett stort behov av att satsa på stadsdelens gröna platser för lek och möta det
ökande behovet av tillgängliga, trygga, pedagogiska och hållbara lekmiljöer i den växande
staden. Under året kommer upprustningarna av lekplatserna på Sportfältet och Olaus Petri
färdigställas och upprustning av lekplatsen i Starrängsringen genomföras. Under året kommer
även upprustningen av lekplatsen i kvarteret Krubban, vid historiska museet, påbörjas.
Under 2017 hölls två dialoger kring upprustningen av lekplatsen i Dianaparken i Hjorthagen,
och ett program kommer att beslutas i nämnden i början på 2018. Projektering kommer att
genomföras under 2018 och byggstart kommer att ske 2019. Upprustning av gångvägar samt
trädvård i Humlegården kommer också att genomföras under året.
Under 2018 kommer förvaltningen vidare utreda egenregi av del av parkskötseln,
landskapsvård och mindre, löpande, underhålls- och skötselåtgärder, och återkomma till
nämnden med ett beslutsunderlag. Syftet är att öka kvaliteten och flexibiliteten på
parkskötseln. Utredningen kommer även titta på möjligheten att sysselsätta personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
Resursanvändning

Parkingenjörernas och landskapsarkitekternas kompetens, avdelningens investeringsbudget
samt drift och underhållsbudget, stadsdelsområdets parkplan samt upphandlade entreprenörer
och konsulter utgör resurser för att nå målet.
Uppföljning

Investeringsplaner och underhållsplaner följs löpande upp. Avstämningsmöten med
entreprenörer för skötsel av parkerna genomförs enligt avtalet vilket innebär månatliga
protokollförda byggmöten där också behov av tilläggs- och ändringsarbeten anmäls, redovisas
och beslutas. Säkerhetsbesiktning av alla lekplatser utförs av certifierad besiktningsman,
protokollförs och anmärkningar åtgärdas. Vattenkvaliteten för plaskdammar och strand/bryggbad kontrolleras, dokumenteras och avvikelser åtgärdas.
Utveckling

Fortsätta arbetet med parkteknisk utveckling. Förbättra kontroll och uppföljning av
entreprenaderna. Anpassa parkerna så att de klarar ett ökat besökstryck och i framtiden ett
förändrat klimat.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Anställa feriearbetande ungdomar som är stationerade i någon av de större
parkerna i syfte att öka kvalitén på parkskötseln

2018-01-24

2018-12-31

Förvaltningen ska genomföra åtgärder utifrån den trädvårdsplan som tagits
fram för Grubbens parken

2018-01-24

2018-12-31

Genomföra slyröjning utifrån de slyröjningsplaner som tagits fram för
Hjorthagsskogen, Kaknässkogen och Ekhagen

2018-01-24

2018-12-31

Genomföra åtgärder utifrån den trädvårdsplan som tagits fram för
Stureparken

2018-01-24

2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
Nämndmål:
1.4.1 Invånarnas behov av nämndens verksamheter är med tidigt i
samhällsplaneringen
Beskrivning

Målgrupp: Invånare i behov av samhällsservice.
Förväntat resultat

I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevakas invånarnas behov av specialbostäder,
förskolor och offentliga platser inom Norrmalms stadsdelsområde.
Enhetsmål:
Invånarnas behov av nämndens verksamheter är med tidigt i samhällsplaneringen
Förväntat resultat

Genom att i remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevaka invånarnas behov av
specialbostäder, förskolor och offentliga platser i norra innerstaden.
Arbetssätt

Det är angeläget att i stadsutvecklingen tidigt beakta nämndens behov av förskoleplatser,
bostäder med särskild service, äldreboenden samt parker och grönområden. Förvaltningen
deltar därför i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med
utveckling av norra innerstadens stadsutvecklingsområden. Då det handlar om förtätning av
områden är det särskilt angeläget att förvaltningen verkar för tillräcklig tillgång av friytor,
både vad gäller förskolegårdar och parker. I de remisser som kommer till de tre nämnderna
bevakar förvaltningen tillgänglighetsfrågorna i alla typer av boenden.
Nämnden arbetar för ett tydligt barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv i planeringen,
bland annat genom att efterfråga barnkonsekvensanalyser. Ur ett barn- och
jämställdhetsperspektiv är det också viktigt med god tillgång till park-, lek- och idrottsmiljöer
inte minst i stadens utvecklingsområden.
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Kungsholmen
På Kungsholmen är stadsutvecklingen i Stadshagen, Kristineberg och Lilla Essingen i fokus. I
samband med den planerade förtätningen av Stadshagen är det en utmaning av få tillräckligt
stora och ändamålsenliga förskolegårdar samt att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara
parker. I utvecklingen av Stadshagen är frågor om trygghet och tillgänglighet särskilt viktiga
för förvaltningen att driva.
Norrmalm
På Norrmalm är stadsutvecklingen i Hagastaden och Cityområdet i fokus. För Hagastaden
finns en referensgrupp, där representanter för alla nämndens verksamheter deltar och arbetar
för att Hagastaden ska ha tillräckligt antal förskoleplatser, bostäder med särskild service,
vård- och omsorgsboenden samt god tillgång till parker och grönområden. Då inflyttning i
Hagastaden startade under 2017 och flera av stadsdelsförvaltningens verksamheter öppnar
under 2018 kommer nya krav på stadsdelsförvaltningen att ställas i och med att projektet går
in i ett nytt skede. Detta kommer att kräva utökade kommunikationsinsatser och mer
samordning både inom stadsdelsförvaltningen och med andra aktörer inom staden.
PM Hagastaden, om behov och önskemål avseende nämndens behov av verksamheter i
området, kommer att uppdateras i samband med att flerårsprogrammet tas fram i början på
året.
Östermalm
På Östermalm är utvecklingen av den växande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i fokus, där
stadsdelsförvaltningen har en särskild roll i skapandet av en socialt hållbar stadsdel leder
fokusgruppen ”Leva och bo”. I gruppen ingår flera andra förvaltningar inom staden. Med
avstamp i bland annat boendeundersökningen som genomfördes under 2017 har fokusgruppen
tagit fram en arbetsplan. Under 2018 kommer förvaltningen i samarbete med
exploateringskontoret att fokusera på att ta fram ett koncept för introduktion av nyinflyttade
med förbättrad information, genomföra temakvällar med fokus på hållbarhetsfrågor och
vidareutveckla uppföljningsmått och frågeställningar kring socialhållbarhet till nästkommande
boendeundersökning för att få bättre underlag för att utveckla arbetssätten framöver.
Förvaltningen håller även i referensgruppsmöten cirka 4 gånger per år där politiker från
stadsdelsnämnden och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och exploateringskontoret med
flera träffas för att utbyta information kring utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden.
PM Norra Djurgårdsstaden, om behov och önskemål avseende nämndens behov av
verksamheter i området, kommer att uppdateras i samband med att flerårsprogrammet tas
fram i början på året.
Resursanvändning

Parkmiljöavdelningens olika kompetenser och erfarenhet av medborgardialoger och kunskap
om samhällsplanering tillsammans med väl upparbetade kanaler och ett gott samarbete med
bland annat andra avdelningar inom stadsdelsförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret,
trafikkontoret och exploateringskontoret utgör resurser för att uppfylla åtagandet.
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Uppföljning

Nämndens verksamheter redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Uppföljning avseende
planremisser sker på återkommande möten med stadsbyggnadskontoret och
exploateringskontoret.
Utveckling

Förbättra och ytterligare systematisera stadsdelsförvaltningens del i stadsplaneringen till
exempel genom att öka erfarenhetsutbytet mellan innerstadens stadsdelsförvaltningar.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för
alla
Nämndmål:
1.5.2 Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter
Beskrivning

Målgrupp: Besökare till Norrmalms parker och grönområden.
Förväntat resultat

Drift och upprustning av parker säkerställer att invånarnas behov av möjlighet till lek,
aktiviteter och rekreation tillgodoses samt att parkerna kan nyttjas året om. När nya parker
anläggs i exploateringsområden arbetar förvaltningen för att invånarnas behov tillgodoses.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till
spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår, bollplaner och
öppna parkytor.

79 %

År

5

År

Kommentar
Kungsholmen årsmål 84%
Östermalm årsmål 88%
Antalet anläggningar för vinteraktiviteter i parkerna på Norrmalm

Enhetsmål:
Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter
Förväntat resultat

Genom att i vårt arbete med drift och upprustning av parker har vi säkerställt att invånarnas
behov av möjlighet till lek, aktiviteter och rekreation, året om, tillgodoses.
Arbetssätt

Nämnderna bidrar till målet bland annat genom att utveckla parker och grönområden för att
öka invånarnas och besökarnas tillgång till en mångfald av fritidsaktiviteter.
Nämnderna fortsätter att utveckla aktiviteterna i parker och grönområden som kan användas
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året om samt skapa aktiviteter för både pojkar och flickor, kvinnor och män. Det är viktigt att
utforma parkerna så att de ger förutsättningar för ett jämställt nyttjande för alla åldrar.
Kungsholmen
I takt med att invånarna på Kungsholmen blir fler ökar behovet av möjlighet till
fritidsaktiviteter. I stadens budget för 2018 fick exploateringskontoret i uppdrag utreda
möjligheten till att utöka antalet strandbad i staden och stadsdelsförvaltning kommer att
medverka i denna utredning. I enlighet med vinterplan för Kungsholmen arbetar förvaltningen
med att utöka antalet anläggningar för vinteraktiviteter i parkerna inom stadsdelsområdet.
Under våren 2018 kommer även den upprustade Spårvagnsparken invigas. Upprustningen
kommer bland annat innebära utvecklade lekmiljöer samt nya vistelseytor och
samlingspunkter.
Norrmalm
I takt med att invånarna på Norrmalm blir fler ökar behovet av möjlighet till fritidsaktiviteter.
I stadens budget för 2018 har exploateringskontoret uppdraget att utreda möjligheten till att
utöka antalet strandbad i staden och förvaltningen kommer att medverka i denna utredning
samt själva utreda möjligheten till fler bryggbad. Under 2018 kommer förvaltningen utreda
möjligheten till att anlägga ytterligare vattenlek inom stadsdelsområdet.
Under 2018 kommer upprustningen av Enkehusparken att färdigställas. Upprustningen
kommer bland annat att innebära utvecklade lekmiljöer och nya vistelseytor och
samlingspunkter. Parken kommer även att kunna nyttjas i större utsträckning året om, då
bland annat en dåligt dränerad och oanvänd gräsyta i den skuggiga delen av parken byts ut
mot konstgräs.
Östermalm
I takt med att invånarna på Östermalm blir fler ökar behovet av möjligheter till
fritidsaktiviteter. I stadens budget för 2018 fick exploateringskontoret i uppdrag att utreda
möjligheten att utöka antalet strandbad i staden, stadsdelsförvaltningen kommer att medverka
i denna utredning.
Nämnden utvecklar aktiviteterna i parker och grönområden så att de kan användas året om
samt utifrån ett jämställt nyttjande för alla invånare oavsett ålder eller förutsättningar. Under
2018 kommer förvaltningen att återkomma till nämnden med en vinterplan som beskriver hur
parkerna kan bli mer levande på vintern.
Under 2018 färdigställs en ny lekplats på Sportfältet samt i Olaus Petri parken. Upprustningen
av lekplatsen i kvarteret krubban vid Historiska muséet påbörjas under året.
Resursanvändning

Parkingenjörernas och landskapsarkitekternas kompetens, avdelningens investeringsbudget
samt drift och underhållsbudget, stadsdelsområdets parkplan samt upphandlade entreprenörer
och konsulter utgör resurser för att nå åtagandet.
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Uppföljning

Arbetet styrs av de lokala parkplanerna, verksamhetsplanen och följs upp i tertialpapporter
och verksamhetsberättelse.
Utveckling

Skapa förutsättningar för att innerstadens parker kan nyttjas året om samt utveckla metoder
och stärka kompetensen inom genusfrågor i stadsplanering. Stärka samarbetet med
idrottsförvaltningen.
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Antal anläggningar för vinteraktiviteter i parkerna på Östermalm

15

År

Antal anläggningar för vinteraktiviteterna i parkerna på Kungsholmen

10

Tertial

Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Förvaltningen utreder platser och förutsättningar för bryggbad på Norrmalm

2018-01-29

2018-12-31

Ta fram en plan för hur parkerna kan bli mer levande på vintern på
Östermalm

2018-01-24

2018-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Nämndmål:
2.2.1 Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara
Förväntat resultat

Nämndens transporter sker med miljövänliga fordon enligt nämndens resepolicy.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomförande av miljörevision av parkentreprenörens maskinpark

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Transporter inom verksamhetsområdet är miljömässigt hållbara
Förväntat resultat

Avdelningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska negativ miljöpåverkan från
transporter inom verksamheten.
Arbetssätt

Stockholm ska intensifiera omställningen till att bli en hållbar stad med höga ambitioner inom
klimat och miljö. Verksamheternas klimatutsläpp ska minska och andelen förnybar energi
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öka. Den största negativa miljöpåverkan sker genom de utsläpp av växthusgaser som
verksamheten ger upphov till. Förvaltningen minskar utsläppen av växthusgaser genom att
följa förvaltningarnas resepolicys och vid upphandling ställa miljökrav på entreprenörernas
maskinparker.
Förvaltningens bil körs med odubbade däck och drivs med biogas. Under året kommer även
en miljörevision av entreprenörernas maskinparker att genomföras. Förvaltningen inhämtar
även goda exempel genom omvärldsbevakning och arbetar för att inspirera entreprenörer till
att använda fossilbränslefria maskiner.
Resursanvändning

Medarbetarnas engagemang och kunskap, stadens styrdokument på området samt
avdelningens miljöbil och två tjänstecyklar utgör resurser för att uppnå målet.
Uppföljning

Parkmiljöavdelningen följer upp resultaten genom att i tertialrapport 1 och 2 och
verksamhetsberättelsen rapportera antalet miljöbilar, odubbade vinterdäck och andelen
förnyelsebart drivmedel avseende egna transporter.
Utveckling

Omvärldsbevakning, följa utvecklingen av miljövänliga arbetsmaskiner och uppmuntra
entreprenörerna att investera i miljösmarta maskiner och arbetsmetoder.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Nämndmål:
2.3.1 Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och
bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster
Förväntat resultat

Strategier för dagvattenhantering, skötsel som prioriterar biologisk mångfald och stadsodling
gör att parker och grönområden är anpassade till nya klimatförändringar och bidrar till en
mångfald av ekosystemtjänster.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Sköta Bellevueparkens strandlinje mot Brunnsviken så att både rekreation
och biologisk mångfald främjas

2018-01-01

2018-12-31

Ta fram en skötselplan för Vanadislunden i syfte att öka den biologiska
mångfalden och stärka ekosystemtjänsterna

2018-01-01

2018-12-31

Utreda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i
varje parkupprustningsprojekt

2018-01-01

2018-12-31
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Enhetsmål:
Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en
mångfald av ekosystemtjänster
Förväntat resultat

Parker har anpassats för bättre dagvattenhantering och omhändertagande av kraftiga regn.
Genom framtagna trädvårdsplaner finns en strategi för vilka typer av träd som ska
återplanteras för att bidra till ökad motståndskraft mot sjukdomar och en ökad artrikedom.
I de planteringsplaner som tagits fram i parkförnyelseprojekt är fokus på ett varierat
växtmaterial som gynnar insektsliv och biologisk mångfald. Parker sköts enligt framtagna
skötselplaner för ökad biologisk mångfald.
I besvarandet av remisser och genom medverkan i pågående stadsutvecklingsprojekt har
avdelningen verkat för att nya parker anpassas till ett förändrat klimat och bidrar till en
mångfald av ekosystemtjänster.
Arbetssätt

Nämnderna bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att parker och grönområden är
anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster.
I parker och grönområden produceras en rad ekosystemtjänster som staden och människan är
beroende av eftersom de renar luft och vatten, minskar buller och får oss att må bättre.
Nämnden vill synliggöra och förstärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i
parker och grönområden. Nämnden vill synliggöra och förstärka den biologiska mångfalden
och ekosystemtjänsterna i parker och grönområden. Under året avser förvaltningen att skaffa
sig fördjupad kunskap om diversifierat växtmaterial, trädplaner och skötselplaner för att ha
förutsättningar för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i parkerna.
Kungsholmen
Under året kommer förvaltningen fortsätta anpassningen av strandlinjen längs Norr
Mälarstrand för att kunna möta framtida förhöjda vattennivåer samt påbörja åtgärder för
omhändertagande av dagvatten och skyfall i Rålambshovsparken. I samarbete med
miljöförvaltningen ska förvaltningen även utreda hur de ekologiska spridningssambanden för
eken på Kungsholmen kan stärkas och skötas.
Under året kommer förvaltningen även att delta i styrgruppen för arbetet med lokalt
åtgärdsprogram (LÅP) för god vattenstatus i bland annat Riddarfjärden, tillsammans med
berörda förvaltningar. Förvaltningen deltar även i exploateringskontorets,
stadsbyggnadskontorets samt trafikkontorets planering av stadsutvecklingen i Stadshagen och
Kristineberg och verkar för att de ekologiska sambanden ska stärkas där.
Norrmalm
Under året kommer förvaltningen också ta fram en skötselplan för Vanadislunden i syfte att
öka den biologiska mångfalden och stärka ekosystemtjänsterna. I samband med utvecklingen
av Hagastaden arbetar förvaltningen tillsammans med exploateringskontoret,
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stadsbyggnadskontoret samt trafikkontoret för att de ekologiska sambanden stärks.
Östermalm
Under året kommer vegetationsåtgärder att genomföras i Norra Tessinparken i syfte att stärka
ekosystemtjänsterna och öka den biologiska mångfalden. I samma syfte ska medel sökas från
länsstyrelsen och från stadens medelreserv för vattenåtgärder för att genomföra restaurering
av våtmarken Kaknäs ängar.
Förvaltningen deltar även i exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets och
trafikkontorets planering av stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden och verkar för att de
ekologiska sambanden ska stärkas.
Resursanvändning

Parkingenjörernas och landskapsarkitekternas kompetens, avdelningens investeringsbudget
samt drift och underhållsbudget samt de lokala parkplanerna utgör resurser för att nå
åtagandet.
Uppföljning

Vi följer upp detta arbete genom att mäta hur många nya stadsodlingar som startar och genom
att analysera vilka andra genomförda åtgärder som bidrar till att förstärka
ekosystemtjänsterna.
Utveckling

Samverka med trafikkontoret och andra aktörer kring att ta fram en dagvattenstrategi för
allmän platsmark. Delta i ett pilotprojekt på Norrmalm och Kungsholmen för att ta fram en
dagvattenstrategi för att möta framtida klimatförändringar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

En skötselplan, i syfte att öka den biologiska mångfalden och stärk
ekosystemtjänsterna i Tessinparken ska tas fram

2018-01-24

2018-12-31

Förvaltningen ska sköta strandlinjen mot Kungsholmen och Essingeöarna
så att både rekreation och biologisk mångfald främjas

2018-01-24

2018-12-31

Sköta strandlinjerna inom Östermalms stadsdelsområde så att både
rekreation och biologisk mångfald främjas

2018-01-24

2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Nämndmål:
2.4.1 Invånarna har förutsättningar att välja en miljövänlig livsstil
Förväntat resultat

Miljögifter i nämndens verksamheter, där barn och unga vistas är kartlagda. Andelen
ekologiska livsmedel i verksamheterna har ökat. Skräphanteringen i parkerna är miljösmart.
Barnen har kunskap om ekologisk hållbarhet.
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Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Ansöka om klimatinvesteringsmedel för inköp av källsorteringskärl

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Avfallshanteringen i parkerna är miljösmart
Förväntat resultat

Skräphanteringen i parkerna är miljösmart.
Arbetssätt

Förvaltningen fortsätter sin satsning på miljösmarta skräpkorgar på Östermalm och
Kungsholmen, på Norrmalm är samtliga skräpkorgar i parkerna redan utbytta till miljösmarta.
Skräpkorgar med källsortering kommer också placeras ut i norra innerstadens mest välbesökta
parker. Nämnden ansöker om medel för klimatinvesteringar för att kunna genomföra satsning
en på miljösmarta skräpkorgar och skräpkorgar med källsortering. Solcellsdriva skräpkorgar
som komprimerar skräpet minskar transporterna med upp till 80 % och gör att mindre andel
skräp hamnar på marken.
Förvaltningen kommer under året att verka för ett stärkt samarbete med trafikkontoret och
Stockholm vatten och avfall AB i syfte att förbättra och effektivisera skräphanteringen så att
den offentliga miljön upplevs ren och snygg oavsett förvaltningsgränser.
Kungsholmen
Under året kommer fem stycken miljösmarta skräpkorgar placeras ut i Polishusparken. Under
året kommer förvaltningen genomföra workshops med entreprenören om skötsel och
användning av alla funktioner på de klimatsmarta skräpkorgarna. Skräpkorgar med
källsortering kommer också att placeras ut inom stadsdelsområdet.
Norrmalm
Satsningen på skräpkorgar med källsortering i stadsdelsområdets mest välbesökta parker
fortsätter. Under året kommer källsorteringskärl att placeras ut i Vasaparken, Vanadislunden,
Observatorielunden, Solvändan och Tegnérlunden.
Östermalm
Under året kommer tre stycken miljösmarta skräpkorgar placeras ut i Nobelparken och två
stycken i Londonparken. Under året kommer förvaltningen att genomföra workshops med
entreprenören om skötsel och användning av alla funktioner på de klimatsmarta
skräpkorgarna. Skräpkorgar med källsortering kommer också att placeras ut inom
stadsdelsområdet.
Resursanvändning

Trafikkontorets Stockholm vatten ABs, avdelningens och andra aktörers kompetens inom
området.
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Uppföljning

Utförda insatser samt utvärdering av dessa.
Utveckling

Utveckla metoder för att följa upp och utvärdera insatser som görs för att uppnå målet. Utifrån
utvärdering sätta upp källsorteringskärl och anlägga komposter i andra parker.
Att på sikt kunna köra alla löv och kvistar från höststädning och lövupptagning till stadens
anläggning för biokolsproduktion.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Införande av fler miljösmarta skräpkorgar i parkerna på Östermalm och
Kungsholmen

2018-01-24

2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri
Nämndmål:
2.5.1 Nämndens verksamheter är giftfria
Förväntat resultat

Miljögifter i nämndens verksamheter där barn och unga vistas ska minska. Miljöfarliga
material är ersatta med miljösmarta alternativ.
Enhetsmål:
Material och skötselmetoder i stadsdelsområdenas parker är miljövänliga
Förväntat resultat

Förvaltningen inventerar kontinuerligt parkerna för att få ett underlag för att på sikt byta ut
material mot mer miljömässigt hållbara alternativ.
Arbetssätt

Avdelningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att använda miljövänligt material i
parkerna och byter succesivt ut gammalt material som ej uppfyller stadens miljökrav. Under
året kommer förvaltningen skaffa fördjupad kunskap om bland annat virke, konstgräs,
gummibeläggningar samt om behandling och miljömässiga och ekonomiskt hållbara material
i parker och grönområden utifrån miljöförvaltningens handlingsplan.
Resursanvändning

Kemikaliecentrums expertkunskaper inom området samt avdelningens landskapsarkitekter
och parkingenjörer.
Uppföljning

Uppföljning av utförda insatser.
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Utveckling

Omvärldsbevakning, följa utvecklingen av miljösmarta arbetsmetoder och miljövänliga
material. Uppmuntra entreprenörerna till att arbeta miljösmart.
KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
Nämndmål:
3.5.1 Nämndens resurser används väl med fokus på resultat för våra invånare
Förväntat resultat

Nämnden har en budget i balans.
Indikator
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet
Tertial

Enhetsmål:
Verksamhetens resurser förvaltas och används väl med fokus på resultat och effekter
för våra invånare och parkbesökare
Förväntat resultat

Verksamheten har en budget i balans och beställarkompetensen är hög. Verksamheten bedrivs
enligt ingångna avtal och med fokus på att uppnå hög kvalitet i parkerna för invånare och
parkbesökare enligt uppställda mål. Uppföljning och kontroll av parkentreprenörernas arbete
är systematisk och effektiv. Samarbetet i staden kring övergripande fokusområden inom
verksamheten är utvecklad.
Arbetssätt

Kostnaderna för verksamheten ska rymmas inom budget vilket innebär att ej planerade
kostnadsökningar finansieras inom budgetramen. Budgeten är uppdelad i en drift- och en
investeringsdel, med en tydlig fördelning av ansvarsområden. Inom avdelningen blir alla
medvetna om budgetuppföljningar och prognoser under året genom uppföljning med
information på avdelningsmöten. Vid risk för avvikelse upprättas en åtgärdsplan.
Den systematiska verksamhetsutvecklingen sker genom successiva förbättringar. Genom
samarbete blir verksamheten mer effektiv. Parkmiljöavdelningen samarbetar med
trafikkontoret, exploateringskontoret och Södermalms stadsdelsförvaltning med gemensamma
upphandlingar av entreprenader och konsulter. Samarbete sker mellan
stadsdelsförvaltningarna i framtagande av stadsövergripande policies i olika frågor, under
ledning av trafikkontoret.
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Resursanvändning

Avdelningschef, landskapsarkitekterna, parkingenjörerna och samhällsplanerarnas erfarenhet
och kompetens utgör resurser för att uppfylla målet.
Uppföljning

Månadsvisa ekonomiska uppföljningar och prognoser. Resultat från
medborgarundersökningar och utvärdering av utförda insatser i parkerna. Avtalsuppföljning
genom kontroll av parkerna.
Utveckling

Fortsätta att förbättra arbetet med planering, kostnadsstyrning, uppföljning och prognos.
Utveckla samarbetet och kontroll av entreprenörens arbete.
Fortsätta att utveckla och effektivisera administrativa rutiner samt hitta fler samarbeten mellan
olika nämnder som bidrar till att uppfylla målet.
Utreda digitalt ärendehanteringssystem i samverkan med trafikkontoret och andra
stadsdelsförvaltningar.
KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika
Nämndmål:
4.1.1 Nämndens verksamheter är jämställdhetsintegrerade
Beskrivning

Målgrupp: Alla invånare inom Norrmalms stadsdelsområde.
Förväntat resultat

Bemötande, service och resursfördelning utformas på ett likvärdigt sätt för alla invånare.
Enhetsmål:
Parker och grönområden möjliggör ett jämställt nyttjande och
jämställdhetsperspektivet bevakas i samhällsplaneringen
Förväntat resultat

Genom upprustning och förnyelser av parker skapas jämställda platser där både män och
kvinnor, flickor och pojkar känner att de kan nyttja parken på lika villkor.
I besvarandet av remisser och genom medverkan i pågående stadsutvecklingsprojekt har
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avdelningen verkat för att både män och kvinnor, flickor och pojkar ska kunna vistas i nya
offentliga miljöer och ta del av samhällsservice på lika villkor.
Arbetssätt

Det finns belägg för att parkytornas storlek och mångfunktionalitet har betydelse för ett
jämställt nyttjande. Forskning visar bland annat att flickor blir mer stillastående än pojkar när
friytetillgången är liten. Förvaltningen ska därför bevaka att parktillgången blir tillräckligt stor
och att mångfunktionella ytor planeras vid upprustning av befintliga parker och vid
utvecklingen av nya parker. Vid handläggning av remisser använder avdelningen en
checklista för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i remissvaret. Efter
samtliga dialoger som avdelningen genomför görs en analys av inkomna synpunkter utifrån
könsfördelning bland de som svarat.
Under året ska en utvärdering av en nyligen upprustad park utifrån en jämställdhetsanalys
genomföras. Inför fördelning av investeringsmedel 2019 för parker och grönområden ska
även en jämställdhetsanalys genomföras.
Resursanvändning

Avdelningschefs, landskapsarkitekterna, parkingenjörerna och samhällsplanerarnas
erfarenhet, kompetens och omvärldsbevakning utgör resurser för att uppfylla målet.
Uppföljning

Utförda insatser och utvärdering av dessa.
Utveckling

Ett utvecklingsområde för året är att skapa aktiviteter i parkerna som gör att de kan användas
året om, ett annat är att skapa aktiviteter för både pojkar och flickor, kvinnor och män. Det är
viktigt att utforma parkerna så att de ger förutsättningar för ett jämställt nyttjande. Forskning
visar på att ytor som skapar möjlighet för ett flexibelt och mångfunktionellt nyttjande ger
bättre förutsättningar för jämställdhet och könsneutrala lekar än ytor som är programmerade
för ett visst användande. Det finns även belägg för att parkytornas storlek har betydelse för ett
jämställt nyttjande.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Indikator

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet

Aktivt Medskapandeindex

81

81

År

Sjukfrånvaro

tas fram av
nämnden

Tertial

Sjukfrånvaro dag 1-14

tas fram av
nämnden

Tertial
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Nämndmål:
4.2.1 Medarbetare och chefer är engagerade, trivs och utvecklas.
Beskrivning

I förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjningsplan framgår att fokus 2018 kommer att
vara på att introducera behålla och utveckla medarbetare. För att alla medarbetare ska uppleva
att de får en välkomnande, genomtänkt och förberedd introduktion kommer både
förvaltningsövergripande material ses över och introduktionsplaner att tas fram vid varje
enhet.
Förvaltningen arbetar för att en tydlig lönepolitik och en önskvärd lönestruktur där osakliga
löneskillnader inte förekommer. Ett försök med att utöka dialogmodellen inom Kommunals
avtalsområde pågår. Under 2018 kommer fler verksamheter jämfört med 2017 att omfattas.
Målgrupp: Samtliga medarbetare.
Förväntat resultat

Arbetsmiljön är god och hälsosam och personalrörligheten minskar.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Enheterna använder resultaten från medarbetarenkäten för att förbättra
arbetsmiljön.

2018-01-01

2018-12-31

Fördjupa och konkretisera personalpolicyn i delar som är angelägna för
enheten.

2018-01-01

2018-12-31

Rutinen för att förebygga och hantera kränkande särbehandling och
trakasserier uppdateras och implementeras.

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Ledarskap och medarbetarskap är utvecklingsinriktat och skapar delaktighet.
Förväntat resultat

Verksamheten attraherar, rekryterar, behåller och kompetensutvecklar sina medarbetare.
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är god.
Ledarskapet är aktivt och kommunikativt.
Medarbetarna har tydliga roller, är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla
sitt arbete.
Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar arbetsglädje, engagemang och goda resultat.
Arbetssätt

Ledarskapet utgår ifrån värdegrunden om alla människors lika värde, brukaren i centrum,
utveckling genom delaktighet och ansvar. Chefen har ett ansvar att genom ett coachande
ledarskap skapa medvetenhet hos varje medarbetare om vars och ens bidrag till helheten och
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vikten av att ständigt utvecklas i sitt arbete. Medarbetarna ska vara väl förtrogna med
verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ
tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter för att utveckla verksamheten.
Dialog, delaktighet, engagemang och verksamhetsutveckling skapas bland annat genom att
avdelningens verksamhetsplan med formulering av enhetsmål tas fram gemensamt på
planeringsdagar varje höst och följs upp på avdelningsmöten i samband med tertialrapport 1
och 2. Som stöd i arbetet tas projektplaner fram. Årliga medarbetarsamtal med uppföljning
halvårsvis, ger individuell och dokumenterad återkoppling. Tydliga ramar, roller och
ansvarsfördelning skapar tillit, trygghet och motivation, som i sin tur ger förutsättningar för
lärande och utveckling.
Avdelningen ska gå igenom och diskutera medarbetarenkäten på avdelningsmöten och APT.
Då identifierar vi vilka områden som behöver förbättras och hur avdelningen ska arbeta med
detta och en handlingsplan tas fram.
För att stödja varje medarbetares möjligheter till utveckling och lärande har var och en, en
individuell utvecklingsplan som bidrar till verksamhetens måluppfyllelse. Utvecklingsplanen
följs upp på individuella målstyrningssamtal och medarbetarsamtal. Alla medarbetare ska ha
en individuell utvecklingsplan som bidrar till verksamhetens måluppfyllelse och löpande
uppdateras för att stödja varje medarbetares möjligheter till utveckling och lärande.
Avdelningsmöten hålls regelbundet veckovis, och ordförandeskapet för dessa möten roterar
mellan avdelningens alla medarbetare. Avdelningen har en hälsocoach och medarbetarna
uppmuntras till friskvårdsaktiviteter. Avdelningen ska också genomföra gemensamma
friskvårdsaktiviteter.
Resursanvändning

Avdelningsmöten
Friskvårdsbidrag
Arbetsmiljöronden
Planeringsdagar
Kurser
Studieresor
Uppföljning

Hur ledarskapet och medarbetarskapet upplevs följs upp i medarbetarsamtal samt i
förvaltningens medarbetarenkät årligen. Resultatet av medarbetarenkäten följs upp och
diskuteras på APT och en handlingsplan tas fram med konkreta åtgärder.
Utveckling

Förvaltningen har nyligen flyttat till nya lokaler och det är viktigt att följa upp att arbetsmiljön
är fortsatt god och att den utvecklas efter avdelningens och medarbetarnas behov.
Avdelningens arbetssätt ska också utvecklas så det möter eventuellt nya behov.
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KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention
Nämndmål:
4.4.1 Barn och ungas inflytande stärks
Beskrivning

Målgrupp: Barn och unga i åldern 0 - 18 år.
Förväntat resultat

Den kommunala servicen, såväl som det offentliga rummet, är utformad efter barns och ungas
behov, rättigheter och intressen. Barn och unga har tydliga kanaler för att påverka och vet vart
de ska vända sig. Barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser används i syfte att barn och
ungas rättigheter tillgodoses.
Enhetsmål:
Barns rättigheter, i enlighet med FN:s barnkonvention, får sin röst hörd och sina
behov tillgodosedda i samhällsplaneringen.
Förväntat resultat

Den kommunala servicen, såväl som det offentliga rummet, är utformad efter barns och ungas
behov, rättigheter och intressen. Barn och unga har tydliga kanaler för att påverka och vet vart
de ska vända sig för att påverka.
Arbetssätt

Nämnden arbetar aktivt för ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv i planeringen, bland
annat genom att efterfråga barnkonsekvensanalyser samt att arbeta för rymliga och
ändamålsenliga förskolegårdar. Ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv är det också viktigt
att tillgången till park och lek och idrottsmiljöer är god. Förvaltningen deltar i den
stadsövergripande arbetsgruppen Staden i ögonhöjd, som har uppdraget att ta fram en rutin för
hur barn och ungas behov ska säkerställas i stadsutvecklingen. Gruppen har tagit fram en
checklista som ska användas vid skrivande av tjänsteutlåtanden samt en metod för integrerad
barnkonsekvensanalys som ska användas i stadsbyggnadsprocessen.
Parkmiljöavdelningen genomför anpassade dialoger med barn i de parkinvesteringsprojekt där
det är relevant. Planeringsunderlag utgörs av lekplatsinventering av stadsdelsområdenas alla
lekplatser och nämndernas parkplaner.
Resursanvändning

Samhällsplanerarnas och landskapsarkitekternas kompetens på området.
Uppföljning

Arbetet följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
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Utveckling

Arbeta in ett tydligt barnperspektiv i de lokala parkplanerna. Genomföra
lekplatsupprustningar och investeringar utefter resultaten från stadsdelsområdesvisa
lekplatsinventeringar och medborgardialoger.
Genomföra en dialog i Norrbackatäppan i samarbete med Karlbergsskolan. Anpassa
utställningen av parkplanen på Kungsholmen så att den blir särskilt tillgänglig för barn.
Anordna aktiviteter för barn i samband med parkernas dag på Kungsholmen.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla
Nämndmål:
4.6.1 Nämndens verksamheter är tillgängliga
Beskrivning

Målgrupp: Alla invånare inom Norrmalms stadsdelsområde.
Förväntat resultat

Nämndens verksamheter är tillgängliga och jämlika. Alla kan ta del av nämndens
verksamheter och den offentliga miljön oavsett fysiska och sociala förutsättningar.
Tillgänglighetsaspekterna bevakas i alla upphandlingar.
Enhetsmål:
Parker och grönområden är tillgängliga
Förväntat resultat

Medarbetarna beaktar tillgänglighet och jämställdhet i arbetet med skötsel och upprustningar
av norra innerstadens parker och grönområden. Fler ges därmed möjlighet att ta del av dem
oavsett fysiska och sociala förutsättningar.
Arbetssätt

Det offentliga rummet är demokratiska mötesplatser där alla kan ta del av stadsdelsområdets
information och utbud oavsett funktionsförmåga. Nämnderna fortsätter att utveckla arbetet
och vidga perspektivet med att öka tillgängligheten till nämndernas verksamheter. Trygghet,
tillgänglighet och jämställdhet är viktigt för parkbesökarna och beaktas i varje
parkupprustning. Förvaltningen arbetar systematiskt och utifrån budget med att genomföra
tillgänglighetsåtgärder i parkerna.
Kungsholmen
I samband med att Kungsholmens parkplan, som antogs under 2017, gjordes en
tillgänglighetsinventering av parkerna inom stadsdelsområdet där behovet av
tillgänglighetsåtgärder i varje park listas. Under året kommer åtgärder utifrån parkplanens
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tillgänglighetsinventering genomföras. Bland annat kommer gångvägen längs Norr
Mälarstrand samt gångvägarna i Rudbecksparken ges jämnare markbeläggning för ökad
tillgänglighet.
Norrmalm
Under året kommer tillgänglighetshöjande åtgärder att genomföras i samband med
upprustningen av Enkehusparken och den övre delen av Observatorielunden.
Östermalm
I samband med att Östermalms parkplan färdigställs under 2018 genomförs en
tillgänglighetsinventering av parkerna inom stadsdelsområdet och behovet av
tillgänglighetsåtgärder listas. Under året kommer tillgänglighetshöjande åtgärder bland annat
genomföras i samband med upprustningen av lekplatsen i Olaus Petri parken.
Resursanvändning

Parkingenjörer, samhällsplanerares och landskapsarkitekters kunskap
Uppföljning

Arbetet följs upp genom utvärderingar av genomförda projekt och redovisas i tertialrapporter
och verksamhetsberättelse.
Utveckling

Genomföra kompetenshöjande insatser kring vad som kännetecknar jämställda utemiljöer
och hur vi omsätter detta i vår verksamhet.
KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Indikator

Årsmål

Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör
deras närmiljö

KF:s årsmål

Periodicitet

Fastställs
2018

År

Kommentar
Kungsholmen årsmål 22%
Östermalm årsmål 20%

Nämndmål:
4.7.1 Invånarna är delaktiga och har möjlighet att påverka
Beskrivning

Målgrupp: Alla invånare inom Norrmalms stadsdelsområde.
Förväntat resultat

Norrmalm har en levande närdemokrati där boende och verksamma upplever att det är lätt att
påverka såväl den kommunala servicen som förändring och utveckling. Barn, unga och deras
vårdnadshavare är utifrån sina möjligheter och intressen delaktiga och har möjlighet att
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påverka nämndens verksamhet. Invånare som är i kontakt med nämndens verksamheter får ett
gott bemötande och en god service.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Erbjuda möjlighet till tillfällig stadsodling på Norrbackatäppan under
sommaren 2018

2018-01-01

2018-12-31

Enhetsmål:
Ta tillvara allmänheters stora engagemang, idéer och synpunkter kring parker,
grönområden och stadsutvecklingsprojekt
Förväntat resultat

Dialogmetoder har anpassats efter projektets och brukargruppernas förutsättningar.
Medborgarförslag, stadens synpunktshanteringssystem, telefon och e-post är viktiga kanaler
för att lämna idéer och synpunkter samt för att göra felanmälningar.
Utveckling av befintliga stadsodlingar och fler brukaravtal för skötsel av en bit parkmark har
bidragit till ökat engagemang och ansvarstagande för våra gemensamma parkmiljöer. I
besvarandet av remisser och genom medverkan i pågående stadsutvecklingsprojekt har
synpunkter och idéer från allmänheten tagits tillvara och framförts till ansvariga
fackförvaltningar.
Arbetssätt

Parkmiljöavdelningen ger ett gott bemötande och god service till de invånare som lämnar
synpunkter eller ställer frågor exempelvis i synpunktsportalen eller kontaktar avdelningens
medarbetare direkt per telefon. I synpunktsportalen besvaras enklare ärenden inom tre
arbetsdagar och ärenden som kräver vidare utredning inom tio arbetsdagar.
Ett gott bemötande är också viktigt vid de medborgardialoger som avdelningen håller i, vid
exempelvis parkupprustningsprojekt, och där invånare har möjlighet att lämna förslag på hur
parker och grönområden kan utvecklas och förbättras. Samtliga medborgarförslag som berör
avdelningens ansvarsområde besvaras.
Avdelningens medarbetare finns i så stor utsträckning som möjligt tillgängliga per mail och
telefon för att svara på frågor och bemöta synpunkter. Under semestertider finns alltid en
medarbetare på plats på avdelningen.
Invånare har möjligheter att påverka i parkinvesteringar och stadsmiljöfrågor.
Medborgardialogen sker bland annat genom parkvandringar, parksamråd på plats inför
parkupprustningar, enkäter på webb och på plats i parker samt trygghetsvandringar med olika
målgrupper samt genom medborgarförslag. Invånarnas möjligheter till insyn och inflytande i
planeringen av staden garanteras i plan- och bygglagen (PBL). Genom samrådsprocesser, ofta
i flera steg, får beslutsfattarna i stadsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige möjlighet att ta
del av och ta hänsyn till lokala opinioner. Stadsdelsnämnderna har även del i denna process,
som remissinstans och genom att förvaltningen på olika sätt bistår stadsbyggnadskontoret.
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Möjlighet till stadsodling kan också bidra till invånarnas delaktighet och möjlighet att påverka
sitt närområde. Förvaltningen kommer därför att fortsätta informera om samt erbjuda platser
för stadsodling och brukaravtal. Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att stötta de
odlingsföreningar som finns inom stadsdelsområdena.
Kungsholmen
Satsningen på stadsodling inom stadsdelsområdet kommer att fortsätta på samma platser som
föregående år. För att öka engagemanget och det gemensamma ansvarstagandet för våra
parker och grönområden kommer förvaltningen genomföra en informationsinsats kring
möjligheten att teckna brukaravtal för skötsel av en bit parkmark.
Norrmalm
Satsningen på stadsodling inom stadsdelsområdet kommer att fortsätta på samma platser som
föregående år, och utöver de platser som redan finns idag kommer även invånarna att erbjudas
möjlighet till tillfällig stadsodling på Norrbackatäppan som är under upprustning. Nämnden
genomför trygghetsvandringar varje år tillsammans med kommunpolisen för att i dialog med
invånarna lyfta platser som känns otrygga.
Östermalm
Östermalms nya parkplan kommer att ställas ut under 2018. I samband med utställningen
kommer invånare att bjudas in att delta i dialoger och aktiviteter för att lära sig mer om
Östermalms parker och hur det går till att påverka stadsdelsområdets parker och grönområden.
För att öka engagemanget och det gemensamma ansvarstagandet för parker och grönområden
kommer förvaltningen genomföra en informationsinsats kring möjligheten att teckna
brukaravtal för skötsel av en bit parkmark. Under året kommer nämnden även investera i nya
platsbyggda stadsodlingsplatser vid Sportfältets nya lekplats, och i Olaus Petri parken, samt
arbeta med att utveckla befintliga stadsodlingsplatser för ökad tillgänglighet och trivsel.
Resursanvändning

Parkingenjörer, landskapsarkitekters och samhällsplanerares kompetens och engagemang för
frågan.
Uppföljning

Utvärdering av genomförda dialoger vid parkupprustningsprojekt kommer att genomföras där
bland annat frågor kring hur deltagarna upplevde sin möjlighet till att påverka kommer att
ställas. Efter genomförd dialog kommer även kön och ålder bland deltagarna följas upp för att
få en bättre bild av vilka målgrupper som finns representerade bland deltagarna. Detta
kommer att ge ett bra underlag till vilka målgrupper som det behövs rikta särskilda
inbjudningar till inför kommande dialoger.
Antalet inkomna samt besvarade medborgarförslag och synpunkter kommer också att följas
upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
I tertialrapporter och verksamhetsberättelse redovisas antal besvarade medborgarförslag och
inkomna samt besvarade synpunkter i synpunktsportalen.
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Utveckling

Utveckla samarbetet med de lokala råden. Lämna utvärderingsblanketter till de invånare som
deltagit i medborgardialoger och få återkoppling bland annat kring hur de upplevt bemötande
från avdelningens medarbetare vid dialogtillfället.
Aktivitet

Startdatum

Slutdatum

Genomföra en utställning av och dialog om parkplanen på Östermalm

2018-01-24

2018-12-31

Teckna nya brukaravtal för skötsel av delar av parkmark

2018-01-24

2018-12-31

Öka antalet platser för platsbyggd stadsodling på Östermalm

2018-01-24

2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning
Nämndmål:
4.8.1 Upphandlingar och inköp utvecklar staden i en hållbar riktning
Förväntat resultat

Nämnden är trogen de avtal som finns och ställer relevanta sociala och miljömässiga krav i de
egna upphandlingar som görs.
Enhetsmål:
Verksamhetsområdets upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning
Förväntat resultat

Verksamheten är trogen de avtal som finns samt har kunskap om och ställer relevanta sociala,
miljömässiga och ekonomiska krav i de egna upphandlingar som görs.
Arbetssätt

Verksamheten ska genom inköp och upphandling bidra till en socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar stad. Merparten av verksamhetens inköp görs enligt avtal med
upphandlade parkdriftentreprenörer och entreprenörer för utförande av parkinvesteringar
enligt ramavtal där staden ställer relevanta och hållbara krav. Avtalstrohet till dessa avtal är en
förutsättning för att nämnden ska kunna säkerställa att målsättningarna uppfylls.
Parkmiljöavdelningen samarbetar med trafikkontoret, exploateringskontoret och Södermalms
stadsdelsförvaltning med gemensamma upphandlingar av entreprenader och konsulter.
Resursanvändning

Serviceförvaltningens upphandlingsexperter, förvaltningens upphandlingsansvarige samt
avdelningens landskapsarkitekter och parkingenjörer.
Uppföljning

Uppföljning i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.
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Utveckling

Förbättra rutinerna för verksamhetens direktupphandlingar.
Genomföra kompetenshöjning inom Lagen om offentlig upphandling.

Uppföljning av ekonomi
Budget 2018
Kungsholmen
Driftbudget
Driftbudget för Kungsholmens stadsdelsnämnd är 12,4 mnkr. (0,4 mnkr omfördelas till andra
verksamheter.)
Investeringar
Stadsdelsnämnden har i budget 2018 tilldelats 12,9 mnkr för investeringar och reinvesteringar
i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:
Mnkr

Budget 2018

Beskrivning

Spårvägsparken

0,5

Färdigställande av pågående
upprustning.

Rålambshovsparken

1,8

Dagvattenanläggning, gräsmatta,
skate, parkleken

Norr Mälarstrand

4

Förnyelse av strandstråket.

Signalparken

0,5

Program för upprustning

Fredhäll/Marieberg

0,5

Tillgänglighetshöjande åtgärder

Rudbecksparken

1,5

Förnyelse, trädvård, sittplatser,
belysning.

Västra Kungsholmen

1,5

Tillgänglighetshöjande åtgärder och
brygga längs Kungsholms strandstig,
lekutrustning i Nelly Sachs park,
renovering av Kristinebergs
plaskdamm.

Östra Kungsholmen

1,4

Tillgänglighetshöjande åtgärder,
planteringar i Sysslomansparken, John
Ericsson och Fågelbärsgården.

Lilla Essingen

0,5

Tillgänglighetshöjande åtgärder

Stora Essingen

0,5

Tillgänglighetshöjande åtgärder,
renovering av plaskdamm i Vängåvan.

Rålambshovsparken

0,2

Delfinansiering av centralt
investeringsprojekt.

Totalt

12,9

Centrala medel

Nycklade medel
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Ansökan om budgetjustering – klimatinvesteringar
Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 4,5 mnkr för klimatinvesteringar i
Rålambshovsparken.
Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,6 mnkr för klimatinvesteringar i
solcellskomprimerande skräpkorgar och källsorteringskärl.
Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 2,0 mnkr för klimatinvesteringar i Norr
Mälarstrand.
Stadsdelsnämnden ansöker om 230 tkr för rening och återanvändning av leksand på
lekplatser.

Norrmalm
Driftbudget
Driftbudget för Norrmalms stadsdelsnämnd är 15,1 mnkr (+ 2,5 mnkr omfördelas till andra
verksamheter)
Investeringar
Stadsdelsnämnden har i budget 2018 tilldelats 16,4 mnkr för investeringar och reinvesteringar
i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:
Mnkr

Budget 2018

Centrala medel
Observatorielunden
övre

3

Anläggningsarbeten
parkupprustning etapp 2 och 3.

Enkehusparken

5

Anläggningsarbeten
parkupprustning.

Vasaparken

0,2

Utreda
placering av ny plaskdamm.

Observatorielunden
nedre

0,7

Anläggning
av boulebana och komplettering med
nya träd runt dammen.

Observatorielunden
Övre

0,5

Delfinansiering
av centralt investeringsprojekt.

Enkehusparken

4

Delfinansiering
av centralt investeringsprojekt

Småparker

1

Tillgänglighetshöjande
åtgärder, komplettering av utrustning.

Norrbackatäppan

2

Detaljprojektering
av parkupprustning, trädvård och
anläggning av tillfällig odling.

Nycklade medel

Projektet
delfinansieras med 0,5 mnkr 2018,
med medel från exploateringskontoret.
Totalt

16,4
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Ansökan om budgetjustering – klimatinvesteringar
Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,0 mnkr för klimatinvesteringar i
källsorteringskärl.

Östermalm
Driftbudget
Driftbudget för Östermalms stadsdelsnämnd är 13,7 mnkr.
Investeringar
Stadsdelsnämnden har i budget 2018 tilldelats 12,9 mnkr för investeringar och reinvesteringar
i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:
Mnkr

Budget 2018

Centrala medel
Lekplats
på sportfältet

4

Genomförande
av parkupprustning. Projektet
delfinansieras med medel från
Länsstyrelsen.

Humlegården

1

Upprustning
av gångvägar, trädvård och åtgärder i
parkleken.

Dianaparken

1

Detaljprojektering
av upprustning av lekplats.

Olaus
Petriparken

0,8

Upprustning
av lekplats

Gångväg
mellan Studentbacken och
Livryttarstigen

0,8

Upprustning
av gångväg.

Tessinparkens
norra del

0,5

Förstärkning
av ekosystemtjänster genom
planteringar och odling. Projektet
delfinansieras
med medel från Länsstyrelsen enligt
senare beslut.

Lekplats
i kvarteret Krubban

2,5

Anläggning
av ny lekplats.

Småparker

0,8

Upprustning
i Starrängsringen och medel för
genomförande av medborgarförslag.

Lekplats
på sportfältet

1,5

Delfinansiering
av centralt investeringsprojekt

Nvcklade medel

Kaknäs
ängar
Totalt

Renovering
av våtmark. Medel om 1,5 mnkr har
ansökts från Länsstyrelsen.
12,9
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Ansökan om budgetjustering – klimatinvesteringar
Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,5 mnkr för klimatinvesteringar i
solcellskomprimerande skräpkorgar och källsorteringskärl, enligt bilaga 9.1.
Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,5 mnkr för klimatinvesteringar,
avseende restaurering av våtmark i Kaknäs ängar som ligger inom Kungliga
Nationalstadsparken. Projektet ska samfinansieras med Länsstyrelsen.
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