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Förvaltningens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
2. Medborgarförslaget överlämnas till kyrkogårdsförvaltningen
för kännedom.
3. Medborgarförslaget överlämnas till trafikkontoret för
kännedom.
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Sammanfattning
I mars 2019 kom det in ett medborgarförslag om lek i
Klarakvarteren. Enligt förslaget skulle en lekplats till exempel
kunna uppföras i den södra delen av området kring Klara kyrka.
Att tillföra plats för lek i Klaraområdet är enligt förvaltningen i
allra högsta grad relevant som en del i arbetet med att göra området
tryggare och trivsammare. Även Norrmalms parkplan stöder detta
då det där anges att området är underförsörjt vad gäller lekplatser.
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De offentliga ytorna som finns i Klaraområdet förvaltas av
trafikkontoret och till viss del av privata fastighetsägare. Området
kring Klara kyrka förvaltas av Kyrkogårdsförvaltningen. Detta gör
att förvaltningen på eget bevåg inte kan anlägga en lekplats i
området och att det krävs dialog och samverkan med andra aktörer
för att få till detta. Förvaltningen anser att detta medborgarförslag
ska tas vidare till förvaltningens arbete med Vision Klara, till
trafikkontorets arbete med de offentliga platserna i City samt till
projektet Levande Stockholm.
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Bakgrund
Den 27 mars 2019 kom det in ett medborgarförslag om lek i
Klarakvarteren. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträdet
den 25 april 2019 att medborgarförslaget skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren anser att det behövs en liten lekplats i
Klarakvarteren. Enligt förslaget skulle en lekplats med gungor
och rutschkana kunna uppföras till exempel i den södra delen av
området kring Klara kyrka. Förslagsställaren tar också upp behovet
av offentlig toalett på platsen och att detta behov skulle öka om en
lekplats anlades här.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden
tillsammans med avdelningen för administration och prevention.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Tillsammans med Norrmalms lokalpolisområde, socialförvaltningen, trafikkontoret, fastighetskontoret, exploateringskontoret, Kulturhuset/Stadsteatern och City i Samverkan driver och
samordnar förvaltningen arbetet med Vision Klara. Detta arbete har
initierats med anledning av att Klaraområdet1 i vissa avseenden är
präglat av narkotikahandel, brottslighet och ordningsstörningar och
är ett prioriterat område i den samverkansöverenskommelse som
finns mellan polisen och Norrmalms stadsdelsförvaltning.
Enligt stadsdelsnämndens verksamhetsplan (2019) är målet att
Klaraområdet ska vara en trygg, säker och trivsam plats att vistas
på. Parallellt med situationellt, socialt- och brottspreventivt arbete
är målet att områdets identitet ska förändras bland annat genom
aktiviteter som lockar en annan målgrupp än den som primärt är på
platsen idag. Klaraområdet med Sergels Torg som nav har en
underliggande identitet som hela stadens mötesplats för bland annat
kultur och åsiktsyttringar, vilken enligt Vision Klara bör återtas och
förstärkas.
Att tillföra plats för lek i det här området är enligt förvaltningen i
allra högsta grad relevant som en del i arbetet med att göra
Klaraområdet tryggare och trivsammare. Även Norrmalms

1

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Området Klara sträcker sig från Kungsträdgården västra utkant, över Sergels
Torg, Brunkebergs Torg, Hötorget, längst Klarabergsvägen, över Vasagatan och
Centralstation, och fram till och med Blekholmsterrassen och Klara sjö. Området
innefattar det som många idag kallar City.
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parkplan2 stöder detta då det där anges att området är underförsörjt
vad gäller lekplatser. Enligt förvaltningen behöver Klaraområdet
överlag bli mer barnvänligt så att alla kan, vill och vågar röra sig i
denna del av staden. Förvaltningen anser att en eventuell plats för
lek inom Klaraområdet med fördel kan förläggas där den bedöms
göra mest nytta för barn och deras familjer, till exempel nära någon
målpunkt som erbjuder aktiviteter för barn på annat sätt. Vidare
behöver en lekplats inom detta område inte vara traditionell med
gungor och sandlåda utan kan till exempel utgöra lekskulpturer,
ljus- och ljudinstallationer. Förvaltningen ser också positivt på
tillfälliga aktiviteter i det offentliga rummet där barn får möta konst
och kultur.
Förvaltningen ansvarar för skötsel, underhåll och investeringar av
parker i stadsdelsområdet. I Klaraområdet finns det ingen parkmark
som stadsdelsnämnden ansvarar för. De offentliga ytorna som finns
förvaltas i stor utsträckning av trafikkontoret och till viss del av
privata fastighetsägare. Området kring Klara kyrka förvaltas av
Kyrkogårdsförvaltningen. Detta gör att förvaltningen på eget bevåg
inte kan anlägga en lekplats Klaraområdet.
Enligt förvaltningen krävs dialog och samverkan med en rad olika
aktörer för att skapa plats för lek inom området. Förvaltningen anser
att detta medborgarförslag ska tas vidare till förvaltningens arbete
med Vision Klara, till trafikkontorets arbete med de offentliga
platserna i City samt till projektet Levande Stockholm3.
Bilaga
Medborgarförslaget
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Norrmalms parkplan antogs av stadsdelsnämnden 2015-06-16 och är en plan för
utvecklingen av stadsdelsområdets parker och gröna gaturum.
3
Arbetet med Levande Stockholm har pågått sedan 2015 med syftet att
levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt
stadsliv.

