Skärholmens stadsdelsförvaltning
Avdelning medborgarservice, stadsmiljö och
öppen verksamhet

Handläggare
Love Örsan
Telefon: 0850824019

Tjänsteutlåtande
Dnr SKHLM 2020/912
Sida 1 (4)
2020-12-18

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd
2021-02-18

Parkinvesteringar 2022-2024
-

Förvaltningens förslag till investeringsplan

Förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
För större parkinvesteringar på parkmark ansöker stadsdelsnämnden
om investeringsmedel hos kommunfullmäktige. Förvaltningen
föreslår att kommande ansökan om parkinvesteringsmedel i
Skärholmen sker enligt prioriteringar i de bifogade underlagen för
investeringsönskemål år 2022-2024.
För Sätradalsparken ansöks om totalt 19,5 mnkr under åren 2019 –
2023 i enlighet med tidigare beslut. Nämnden ansöker även om 1,5
mnkr per år till reinvesteringar. För kvartersparken Idleken föreslås
ansökan om 5,5 mnkr, med målsättningen att påbörja programarbete
år 2022 inför upprustning under 2023 och framåt. För upprustning
efter perioden föreslås ansökan om 6 mnkr till Trissans
småbarnslek.
Vidare redogörs kort för övriga större parkinvesteringar i
stadsdelsområdet med annan finansiering; Trafiknämndens Grönare
Stockholm, grön kompensation vid exploateringsprojekt samt
nämndens ansökningar om budgetjusteringar genom trygghetsmedel
och klimatinvesteringsmedel.
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Bakgrund
För större investeringar ska stadsdelsnämnden ansöka om
investeringsmedel hos kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret
gör med stöd av trafikkontoret en bedömning och prioritering av
alla stadsdelsnämnders ansökningar och lägger därefter ett förslag
till investeringsbudget som beslutas årligen i och med budget för
kommande treårsperiod. Medel för mindre investeringar i parker
fördelas direkt till stadsdelsnämnderna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen medborgarservice, stadsmiljö
och öppen verksamhet.

Tjänsteutlåtande
Dnr SKHLM 2020/912
Sida 2 (4)

Ärendet
Strategin för alla nämndens investeringar de kommande åren är tätt
länkad till det stadsbyggnadsarbete som pågår inom Fokus
Skärholmen. Investeringarna tar också sin utgångspunkt i Parkplan
Skärholmen, som antogs i nämnd i juni 2017. Parkinvesteringarna
är förvaltningens viktigaste resurs för att genom fysiska åtgärder
stärka en mer sammanhållen parkstruktur med höga kvaliteter och
samtidigt stärka förutsättningarna för hållbar drift och underhåll.
Grönare Stockholm
Trafiknämndens satsning Grönare Stockholm innebär totala
investeringar på 300 mnkr fördelade över hela staden under
perioden 2017-2021. Inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde
har följande projekt beslutats:
 Vårbergstoppen, 2017-2021
 Vårgården 2018-2020
 Bodholmsgången, 2017-2018
 Flygplansparken 2016-2018
 Stadsodling 2018-2020
 Eksamband Skärholmen 2019-2023
Trygghetsmedel och klimatinvesteringsmedel
I stadens budget 2021 avsattes medel för trygghets- och
klimatinvesteringar. Förvaltningen har ansökt om medel för
följande projekt år 2021:
Trygghetsprojekt:
 Anläggning boulebana Sätrastrandsbadet 0,25 mnkr
 Upprustning av tennisbana Vårgården 0,1 mnkr
Klimatinvesteringsprojekt:
 Plantering av träd, samt anläggning av växtbäddar med
biokol och hög infiltrationskapacitet för dagvatten i
Sätradalsparken, 0,5 mnkr.
 Utbyte av armaturer till LED-belysning Borgmästar Skyttes
park, 0,05 mnkr.
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Jämställdhetsanalys
Hur trygghet upplevs av kvinnor respektive män samt hur
spontanidrottsplatser nyttjas olika är två viktiga utgångspunkter för
utvecklingen av den offentliga miljön. I de trygghetsmätningar som
regelbundet genomförs bland invånarna i stadsdelsnämndområdet
anger kvinnor generellt en högre upplevelse av otrygghet än män.
Upplevelsen av otrygghet skiljer sig mellan de olika stadsdelarna i
området, samt fluktuerar något över tid, men är generellt högst i
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Vårberg. Flickor och kvinnor nyttjar spontanidrottsplatser i lägre
utsträckning än pojkar och män. Det gäller hela
stadsdelsnämndsområdet även om det också bedöms finnas
skillnader i användandet mellan olika platser. Förvaltningens
medarbetare som deltar i arbetet med att planera och projektera
behöver därför ha kunskaper kring jämställdhetsarbete samt i hur
könsstereotypa föreställningar kan påverka en planeringsprocess.
Mot bakgrund av ovan bör investeringar i områdets offentliga
miljöer syfta till att öka den upplevda tryggheten för kvinnor och
möjliggöra för att fler nyttjar offentliga platser såsom
spontanidrottsplatser. Det gäller genomgående alla projekt och
således även projekten som presenteras i detta utlåtande.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att parkinvesteringar görs enligt
prioriteringar i de bifogade underlagen för investeringsönskemål år
2022-2024.
Sätradalsparken i Sätra
Förvaltningen ansöker om totalt 19,5 mnkr under perioden 20192023. Under 2020 har den första delen av parken rustats upp och
detaljprojektering av nästa del har påbörjats. Framtagande av
bygghandling och utförande planeras ske under 2021.
Sätradalsparken är en av stadsdelsområdets största parker och
utbudet av funktioner är stort. Parken är en aktivitetspark med
inslag av såväl ”finpark” som rekreation och plaskdamm.
Parken är i stort behov av total upprustning av samtliga
komponenter (markbeläggning, möblering, lekredskap, belysning,
paviljonger samt plaskdamm) samt översyn av struktur. Hänsyn
behöver också tas till ökat besökstryck med anledning av förväntad
befolkningsökning i området till följd av stadsbyggnad inom Fokus
Skärholmen.
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Reinvesteringar
Förvaltningen ansöker om 4,5 mnkr till reinvesteringar under
perioden 2022-2024 och föreslår en fördelning på 1,5 mnkr per år.
Medel som beviljas används till upprustning av markutrustning och
parkvägsbeläggningar såsom asfalt, parkbänkar samt skräpkorgar i
hela stadsdelsnämndsområdet enligt förvaltningens
prioriteringsordning.
Kvarterspark Idleken
Förvaltningen ansöker om 5,5 mnkr till kvartersparken Idleken i
Vårberg, för påbörjan 2022, samtidigt som den pågående
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upprustningen av Sätradalsparken. Parken har länge varit i stort
behov av upprustning, men har under de senaste 10 åren
kontinuerligt nedprioriterats med anledning av utredning för
exploatering. Parken ligger nu utanför pågående detaljplanearbete
och planering för omgestaltning kan därför inledas.
Trissans småbarnslek
Trissan är en lek- och aktivitetspark med plaskdamm, småbarnslek,
en mindre konstgräsplan samt den nybyggda Trissans Hjärta som är
en spontanidrottsplats med funktioner anpassade efter större barn
och ungdomar. Trissans hjärta byggdes 2019-2020, plaskdammen
rustades upp 2017-2018 och konstgräsplanen byggdes 2010.
Trissans småbarnslek byggdes senast om kring år 2000 och är i
behov av upprustning. Lekplatsen är utrustad för lek för de mindre
barnen med allt från gungor till rutschkanor och klätterställningar.
Förvaltningen ansöker om att parken rustas upp efter perioden
2022-2024 till en bedömd kostnad av 6 mnkr.
Johannesdalsbadet
Tidigare år har förvaltningen föreslagit ansökan om medel för
framtagande av en ny parkanläggning vid Johannesdalsbadet med
anledning av pågående detaljplanearbete i området. Ansökan har
haft lägsta prioritet och föreslås nu falla utanför prioritet för
kommande parkinvesteringsmedel som omfattas av planeringen de
kommande åren, dels för att stadsparken Vårbergstoppen byggs i
nära anslutning till Johannesdalsbadet och därmed fyller funktionen
som tillkommande parkanläggning för nuvarande och kommande
Vårbergsbor, dels då befintliga äldre parker i stadsdelsområdet
kommer behöva rustas upp under kommande år och bör prioriteras.
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