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Stora parkinvesteringar 2023-2025
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till stora
parkinvesteringar 2023-2025 och överlämnar förslaget till
trafiknämnden.
Sammanfattning
Budgeten för stadens parkinvesteringar är delad i två olika poster:
medel som fördelas enligt en fördelningsnyckel och
investeringsmedel för stora parkinvesteringsprojekt, som
stadsdelsnämnderna årligen ansöker hos kommunstyrelsen om i
treårsbudgeten. Dessförinnan ska stadsdelsnämnderna lämna förslag
på investeringsprojekt till trafiknämnden, som bereder frågan för
kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningen föreslår Farsta strandpark, entréplatser till
Majroskogen och Aktivitetspark Farstaängen som stora
investeringsprojekt under perioden 2023–2025.
Bakgrund
Budgeten för Stockholm stads parkinvesteringar är delad i två
poster:
 Medel som fördelas enligt fördelningsnyckel inom
resursfördelningssystemet för stadsdelsnämnderna.
 Investeringsmedel för stora parkinvesteringsprojekt som
stadsdelsnämnderna ansöker hos kommunstyrelsen om i
treårsbudgeten, som behandlas vid nämndernas
sammanträde i april varje år.

Farsta stadsdelsförvaltning
Avdelningen för stadsutveckling
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
start.stockholm/farsta

Trafiknämnden bedömer för kommunstyrelsens räkning vilka
investeringsprojekt som ska utföras, utifrån förslag från
stadsdelsnämnderna. Förslagen behöver lämnas redan i januari.
Därför lämnar stadsdelsförvaltningen underhandsuppgifter till
trafikkontoret i avvaktan på stadsdelsnämndens ställningstagande
vid sammanträdet den 10 februari.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsutveckling.
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Ärendet
I enlighet med treårsbudgeten 2022-2024, som nämnden fattade
beslut om den 15 april 2021, har nämnden två stora pågående
investeringsprojekt och önskemål för ett kommande projekt.
Farsta strandpark
Utvecklingen av Farsta strandpark pågår och föreslås fortsätta i
enlighet med Farstas lokala parkplan och ett program för
strandparken som fastställdes av nämnden den 7 mars 2019.
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 3,8 mnkr för år
2023, 3 mnkr för år 2024, 0,5 mnkr för år 2025.
Aktivitetspark Farstaängen
Enligt Farstas lokala parkplan och ett medborgarförslag som
nämnden ställde sig positiv till vid sammanträdet den 21 september
2017 bör Farstaängen utvecklas med aktiviteter för olika åldrar.
Etapp 1 av projektet genomfördes under 2020. Arbetet med
kommande etapp 2 och 3 genomförs under 2022 och följer
programmet för parken som nämnden fastställde den 23 maj 2019.
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 1 mnkr för år 2025.
Detta är en justering från tidigare års planering. Det beror bland
annat på att det har framkommit behov av att avvakta slutlig
utformning av den stora, centrala delen av aktivitetsparken för att
kunna samordna med flera exploateringsprojekt i parkens
närområde. Därför föreslås inga medel sökas för år 2023 och år
2024.
Majroskogen
Enligt den lokala parkplanen ska entréerna till skogsområdet
Majroskogen göras tydliga och mer tillgängliga. Parkplanen föreslår
även att en mindre skogspark anläggs vid entrén vid
Grycksbovägen.
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 1 mnkr år 2023, 4,5
mnkr år 2024 och 4,5 mnkr år 2025. Detta innebär en förändring
från tidigare års planering med anledning av att den avslutande
etappen av Aktivitetspark Farstaängen föreslås skjutas framåt i
tiden. För år 2023 föreslås alltså prioritetsordningen för nämndens
ansökan ändras och Majroskogen flyttas upp till prioritet 2, före
Aktivitetspark Farstaängen.
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Planering 2023-2025
Projekt

2023

Farsta strandpark
3,8 mnkr
Aktivitetspark Farstaängen Majroskogen
1 mnkr

2024

2025

3 mnkr
4,5 mnkr

0,5 mnkr
1 mnkr
4,5 mnkr

Jämställdhet
De projekt som förvaltningen nu föreslår kommer att innebära
förbättrad tillgänglighet och ökad upplevd trygghet. Kvinnor
upplever i högre grad än män otrygghet utomhus. Projekten
innehåller möjligheter till aktiviteter för alla åldrar, flickor och
pojkar, kvinnor och män.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till stora parkinvesteringar åren 2023-2025
och överlämnar förslaget till trafiknämnden.
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