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Undersök möjligheterna att inrätta en bemannad
parklek i Milanparken
Svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi)
Förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelse.
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Sammanfattning
En skrivelse inkom till stadsdelsnämnden den 25 februari 2021 från
Veronica Palm (S) m.fl., Hassan Jama (V) m.fl. och Lisa Palm (Fi).
I skrivelsen lyfter skribenterna Milanparken som en lämplig plats
att bedriva bemannad parkleksverksamhet. De vill att förvaltningen
undersöker möjligheterna att inrätta en bemannad parklek i
Milanparken och möjligheterna att driva parkleken tillsammans
med civilsamhället.
Förvaltningen är positiv till att undersöka möjligheterna att inrätta
en ny bemannad parklek men vill understryka att behov, möjligheter
och begränsningar behöver tas i beaktning i relation till hela
stadsdelsområdet när en ny parklek planeras.
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Bakgrund
Veronica Palm (S) m.fl., Hassan Jama (V) m.fl. och Lisa Palm (Fi)
e.y. lämnade in en skrivelse till stadsdelsnämnden den 25 februari
2021. Där uppmanar de förvaltningen att undersöka
förutsättningarna för att inrätta en bemannad parklek i Milanparken
samt möjligheterna att samverka med civilsamhället kring
parkleken.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen Social omsorg barn och unga.
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Ärendet
I skrivelsen beskriver författarna att i och med att stadsdelsornrådets
befolkning kommer att öka i samband med nya bostäder så ökar
även behovet av parklekar och mötesplatser för invånarna. De
skriver att i och med att det redan står en byggnad i Milanparken i
dagsläget så kan förvaltning bedriva parkleksverksamhet på platsen.
Dessutom vill skribenterna att förvaltningen undersöker möjligheten
att samverka med civilsamhället kring driften av parkleken.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till att undersöka förutsättningarna för
placering av framtida bemannade parklekar i stadsdelsornrådet.
Milanparken är en av flera potentiella platser i stadsdelsområdet
som skulle kunna fungera som parklek och mötesplats för
invånarna. Samverkan med civilsamhället är något förvaltningen
ägnar sig åt kontinuerlig och diskussioner om möjliga
samarbetsformer pågår.
Förvaltningen är positiv till att undersöka möjligheterna för att
inrätta fler bemannade parklekar. Ett arbete pågår där behov och
möjligheter tas i beaktning för hela stadsdelsområdet.

Bilaga
1. Skrivelse undersök möjligheterna att inrätta en bemannad parklek
i Milanparken.

Enskede-Arsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Social omsorg barn och unga
Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
Fax
eav@stockholm.se
stockholm.se

