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§ 16
Motion om en stadsövergripande strategi samt
framtagande av en konceptbyggnad för parklekar.
Remissvar
FSK 2021/166

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP), Christina Wainikka (C) och Peter Wallmark (SD)
föreslår (se beslutet).
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson m.fl.
(V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att motionen tillstyrks
samt att därutöver anföra följande:
Vi anser att det är glädjande att kontoret bekräftar behovet av
en stadsövergripande strategi för parklekar. Kontorets
beskrivning av problem som uppstår kring bland annat
upprustning av beståndet visar också tydligt behovet av en ny
strategi, som tar hänsyn till dagens bestämmelser och krav på
bland annat tillgänglighet.
Att en konceptbyggnad redan finns framtagen är så klart en
stor fördel i arbetet framåt. Till de möjliga
användningsområden som kontoret listar skulle
fritidsbibliotek, med utlåning av bland annat enklare
idrottsutrustning, kunna läggas. Stockholms första
fritidsbibliotek är efter skrivelse från V och S i Farsta
stadsdelsnämnd på väg att starta i Farsta. Behovet av att göra
utomhusaktiviteter tillgängliga för alla, oavsett ekonomiska
förutsättningar, har blivit särskilt tydligt under pandemin.
Utöver att peka på behovet av att ta fram en
stadsövergripande strategi för parklekar vill vi än en gång
betona vikten av att öka driftsbudgeten för
parkleksverksamheten, för att få ökad bemanning vilket gör
att de investeringar som görs kan utnyttjas till full kapacitet.
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Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP), Christina Wainikka (C) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson m.fl.
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2021/166-2 (Godkänd - R 1) Motion om en
stadsövergripande strategi samt framtagande av en
konceptbyggnad för parklekar. Remissvar
 FSK 2021/166-3 Bilaga 1 Motionen
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