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Samhällsbyggnadsförvaltningen                    
Elin Dagerhamn 

Datum 2021-05-10 

 
Till Kommunstyrelsen 
 

Dnr KS 2021/0002 

Strategi för parker i Österåkers kommun  

Sammanfattning 
Österåkers parker erbjuder en mångfald av både kultur och natur. Parkerna inbjuder till rekreation, 
lek och avkoppling och är samtidigt gröna miljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Denna parkstrategi är ett strategiskt planeringsdokument. Det kopplar översiktsplanens mål och 
strategier till internationella-, nationella-, regionala- och kommunala- mål och riktlinjer för 
grönstruktur och rekreation. Syftet med parkstrategin är att förtydliga översiktsplanens mål och 
ambitioner för kommunens parker samt ge stöd i kommunens planering, från strategisk till 
detaljerad nivå. 
 
Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Strategi för parker i Österåkers kommun. 
 
Bakgrund 
I Översiktsplanen - Österåker 2040 föreslås ta fram ett parkprogram. Kommunfullmäktige uppdrog 
även 23 november 2015 till kommunstyrelsen att ta fram förslag till åtgärdsplan för blå- och 
grönstruktur samt naturvård. Som ett led i arbetet med åtgärdsplanen för grönstruktur har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram denna Strategi för parker i Österåkers kommun. 
 
Förvaltningens slutsatser 
Framtagandet av Strategi för parker i Österåkers kommun har gett ett samlat engagemang och 
kunskapsuppbyggande på Samhällsbyggnadsförvaltningen och andra berörda förvaltningar. Det har 
resulterat i ett bra underlag inför framtida planarbete. Övrig grön struktur i Österåkers kommun 
hanteras vidare bland annat i en friluftsplan. 

Strategi för Österåkers parker kommer leda till en tydligare planering och effektivare genomförande 
av parkprojekt.  

Bilagor  
1. Strategi för parker i Österåkers kommun. 
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