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Parklekarna är en mycket viktig del av stockholmsbarnens fritid, och har så varit i många generationer.
Om detta råder i stort politisk enighet, men det räcker inte. Tiderna förändras, antalet barn som föds i
staden ökar och nya stadsdelar växer fram. Antalet parklekar ökar däremot inte, och 2019 var antalet
det lägsta sedan mätningarna började 2003, till skillnad från kostnaderna som ökat markant, bland
annat till följd av ökade öppettider på vissa parklekar. Många av de cirka 50-talet parkleksbyggnader
som ägs av fastighetskontoret har därtill passerat sin tekniska livslängd och behöver renoveras eller
ersättas med nya behovsanpassade byggnader. Behoven av renovering är dock större än budgeten, som
i bästa fall räcker till det akuta underhållet. Lokalerna är heller inte anpassade till annat än
fritidsverksamhet och hyresnivåerna täcker inte framtida underhållsbehov och investeringskostnader
för utveckling av stadens parkleksbestånd. Samtidigt läggs år efter år generella effektiviseringar på
stadsdelsnämndernas budget för ”Barn, kultur och fritid”.
Lagkrav i plan- och bygglagen försvårar möjligheten att behålla parkleksverksamhet på grund av
exempelvis byggnadernas placering, storlek, tillgänglighet och transport på parkvägar. Det råder också
osäkerhet om det behövs en ändrad detaljplan innan bygglov ges då befintliga parkleksbyggnader står
på stamfastighet och parklekar som rivs inte kan byggas upp utan ny detaljplan. Det råder även en viss
osäkerhet som rör bostadsprojekt med en privat aktör, där exploateringsnämnden vill anlägga en
parklek i direkt anslutning till parkmark som ska övergå i stadens drift. En sådan lösning kräver tidiga
samråd med berörda nämnder och är godtagbar endast om det inte går att anlägga en fristående parklek
i området.
Eftersom parkleksfastigheter precis som andra fastigheter har en utmätt livslängd och det sannolikt
finns behov av en hel del nybyggnation kommande år vore det bra att staden tar fram en
konceptbyggnad för energieffektiva parkleksfastigheter. Syftet är att både tillhandahålla moderna
lokaler väl anpassade till verksamhetens framtida behov och att samtidigt pressa drifts- och
investeringskostnaderna. Ett koncept för serietillverkning skulle kunna innehålla en huvudmodell där
parklek och öppen förskola är samlokaliserad respektive en modell för en separat mindre parklek som
innehåller lekrum, personalutrymmen, toaletter och matsäcksrum för förskolor. Därutöver behövs
också förråd för exempelvis uteleksaker. Verksamheternas behov behöver vara vägledande för
utformningen av typbyggnaderna och stadsdelsnämnderna är därför viktiga parter i utvecklingen av en
konceptbyggnad. I det samarbetet bör även behovet av kringliggande lek- och spontanytor beaktas.

2

Det finns också önskemål om ett centralt bokningssystem för att öka användningen, exempelvis för
föreningslivet och för bokning av barnkalas. Även intresset för och behovet av att samlokalisera öppen
förskola med parkleksverksamhet behöver belysas.
Sammantaget anser vi att det är hög tid att ta fram en stadsövergripande strategi för en långsiktigt
hållbar parkleksverksamhet som underhålls väl, utvecklas och byggs ut i takt med att staden växer, om
inte vackra ord i budgeten ska förbli en pappersprodukt. I arbetet med strategin måste hänsyn tas till
alla faktorer som påverkar verksamheten, så att även kommande generationer av stockholmsbarn
erbjuds säkra, pedagogiska och lekfulla miljöer. En strategi behöver klarlägga vilken roll och funktion
som parklekarna ska spela i staden och behovet av samlokalisering med öppen förskola samt
kompletteras med en utbyggnadsplan på strategiska platser utifrån den demografiska utvecklingen och
framväxten av nya stadsdelar och en långsiktig investeringsplan för re- och nyinvesteringar. Dessutom
måste strategin åtföljas av en ökning av driftsbudgeten för stadsdelsnämndernas parkleksverksamhet
för att motsvara de kvalitetskrav som behöver ställas och för att genom ökad bemanning och helgöppet
verksamt bidra till det trygghetsskapande arbetet i området.
Vi utgår från att stadsledningskontoret redan har ett visst underlag att arbeta vidare med, då kontoret
under 2018 hade i uppdrag att genomföra en utredning om stadens parklekar, under 2019 samarbetade
med stadsdelsnämnderna om placering och inventering av stadens parklekar och enligt
verksamhetsberättelsen 2019 skulle samarbeta med stadsdelsnämnderna för att inventera behovet och
lämplig geografisk placering av nya parklekar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige beslutar följande:
Att

snarast ta fram en stadsövergripande strategi för utvecklingen, utbyggnaden och
finansieringen av stadens parkleksverksamhet enligt intentionerna i motionen.

Att

ta fram en konceptbyggnad för parkleksbyggnader enligt intentionen i motionen.

Stockholm den 11 februari 2021

Clara Lindblom (V)

