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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Matilda Westling

2021-11-12

Dnr SBN 2021-460
Dnr KS 2021-388

Samhällsbyggnadsnämnden

Gör Slottsparken tillgänglig för alla, svar på motion
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första att-sats besvaras med motiveringen att det redan finns
en etablerad samverkan med Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan
kring miljöerna runt slottet domkyrkan där dialog förs bland annat kring
parkmiljöernas öppettider. Önskemål om högre tillgänglighet med fler
och längre öppettider bör kunna behandlas i detta forum.
2. Motionens andra att-sats avslås med motiveringen att det i dagsläget
inte bedöms vara brist på parkmark i det aktuella området. Behovet av
kvalitativa parkmiljöer är större på andra platser i kommunen och
därför bör satsningar på dessa prioriteras. En ny detaljplan bedöms inte
vara nödvändig för att möjliggöra en utökning av allmänhetens tillträde
till parken.

Ärende
Michael Cocozza, föreslår i en motion daterad 2021- 04-22 att:

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

1. Fullmäktige fattar ett principbeslut innebärande att Linköpings slottspark ska
vara öppen för allmänheten
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete
där allmänhetens tillgång till Linköpings slottspark säkras.
__________
Beslutsunderlag:
Gör Slottsparken tillgänglig för alla, svar på motion 2021-06-14
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Bakgrund
Området runt Domkyrkan och slottet bär spår av Linköpings snart tusenåriga
historia. Parkerna har höga kulturvärden och ingår i riksintresset för
kulturmiljövården för Linköpings innerstad. Idag är området uppdelat på ett
antal parker där Kungsträdgården (Slottsparken), i anslutning till slottet, är
belägen i mitten och omgärdas av Borggårdsparken, Landstatsparken,
Biblioteksparken och Domkyrkoparken. Parkerna förvaltas och ägs av olika
fastighetsägare. Parkerna är öppna för allmänheten förutom Kungsträdgården
som utgör länsresidensets privata trädgård och är endast öppen för allmänheten
vid särskilda tillfällen. Stadsplanen som idag reglerar området för bland annat
Kungsträdgården påverkar inte möjligheterna för parkens öppettider eller
allmänhetens tillgänglighet till parken.
Linköping växer och utvecklas vilket innebär ett ökat behov av nya kvalitativa
offentliga miljöer både i stadens centrum, ytterområden och i övriga orter på
landsbygden. Samtidigt krävs underhåll och upprustning av befintliga park och
grönstråk och inte minst lek- och aktivitetsmiljöer för att bibehålla önskad
kvalitet även där. Detta innebär att det krävs prioriteringar mellan insatserna
för att åtgärderna ska komma kommuninvånarna bäst till nytta.
För innerstaden finns redan översiktsplanen Linköpings mötesplatser innerstadens parker och torg. I dokumentet beskrivs vikten av att det finns
parker och torg i tillräcklig mängd, av god kvalitet, i strategiska lägen och att
de är miljöer där alla känner sig välkomna. I planen beskrivs på en
övergripande nivå även vilka utvecklingsbehov som finns för respektive park i
innerstaden. Utvecklingsbehoven skiljer sig åt men generellt finns en brist på
parker för närrekreation och då främst lekmiljöer, i delar av centrala
innerstaden.
Det pågår också arbete med att revidera Lek- och aktivitetsplanen för
kommunen, vilket kommer att samordnas bland annat med översiktsplanen
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, där behov av gröna stråk och
parkmiljöer i ytterstaden pekas ut. Dokumenten kommer att tydliggöra var det
finns behov av att satsa på parker och lekmiljöer även i ytterstaden och övriga
kommunen.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med Statens
fastighetsverk och Svenska kyrkan kring miljöerna runt domkyrkan och slottet
och för i dessa sammanhang dialog kring parkmiljöernas användande, behov av
upprustning, gestaltning, trädvård etc. De gröna miljöerna i detta område har
tillsammans potential att vidareutvecklas som besöksmål men också som
rekreativ miljö för linköpingsborna. I anslutning till slottet och domkyrkan
råder det dock ingen brist på parkmiljöer och därför bedöms det i nuläget inte
vara en prioriterad åtgärd att öppna upp Kungsträdgården för allmänheten.
Detta innebär ändå att det är möjligt för Statens fastighetsverk att öka tiden då
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parken är öppen för allmänheten. En ny detaljplan bedöms därför inte
nödvändig för att åstadkomma en högre grad av tillgänglighet.
För innerstaden kommer det, när innerstaden växer över ån, även att skapas en
ny stadspark på Stångebrofältet vilken tillsammans med Nykvarnsparken,
Nykvarnsholmen och Stångåstråket kommer att utgöra en viktig och central del
i innerstadens parkutbud.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inte några stora förändringar och ryms därför inom Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens befintliga budgetram.
Kommunala mål
Kommunövergripande mål; Följande kommunövergripande mål skall projektet
bidra till att uppfylla:


Ett attraktivt och tryggt Linköping



Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Följande Nämndmål skall projektet bidra till att uppfylla:


Attraktiva och trygga livsmiljöer

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Strategiskt bra placerade, attraktiva, tillgängliga och trygga lek- och
parkmiljöer gagnar alla, flickor och pojkar och kvinnor och män.
Uppföljning och utvärdering
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Motionärerna

