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Parkinvesteringar 2023-2025
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till
parkinvesteringar för 2023 - 2025.
Sammanfattning
För större parkinvesteringar på parkmark ansöker stadsdelsnämnden
om investeringsmedel hos kommunfullmäktige. I detta ärende
presenteras förvaltningens förslag investeringsplan för 2023-2025,
vilket också blir de medel som nämnden ansöker om hos
kommunfullmäktige.
För Sätradalsparken ansöks om totalt 20 mnkr under åren 2019 –
2023 i enlighet med tidigare beslut. Nämnden ansöker även om 3
mnkr till reinvesteringar för perioden 2023-2024. För
kvartersparken Idleken föreslås ansökan om 5,5 mnkr, med
målsättningen att påbörja programarbete år 2023 inför upprustning
under 2024 och framåt. För upprustning efter perioden föreslås
ansökan om 6 mnkr till Trissans småbarnslek.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har möjlighet att ansöka om investeringsmedel
för större parkinvesteringar hos kommunfullmäktige.
Stadsledningskontoret gör därefter, med stöd av trafikkontoret, en
bedömning och prioritering av alla stadsdelsnämnders ansökningar
och lägger ett förslag till investeringsbudget som beslutas årligen av
kommunfullmäktige i samband med avstämning av mål och budget.
I detta ärende presenteras förvaltningens förslag till
investeringsplan för 2023-2025, vilket också blir de medel som
nämnden ansöker om hos kommunfullmäktige.
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Strategin för alla nämndens parkinvesteringar 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 (Dnr 3.2./464-2017).
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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.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen medborgarservice, stadsmiljö
och öppen verksamhet.
Ärendet
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om
parkinvesteringsmedel enligt följande prioritering, som också
framgår av de bifogade underlagen för investeringsönskemål år
2023-2025.
Sätradalsparken i Sätra
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 3 mnkr för perioden
2023-2025 avseende Sätradalsparken som totalt beräknas kosta 20
mnkr under perioden 2019-2023. 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
Årliga reinvesteringar
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 3 mnkr till
reinvesteringar under perioden 2023-2024 och föreslår en
fördelning på 1,5 mnkr per år. Medlen ska användas till upprustning
av markutrustning och parkvägsbeläggningar såsom asfalt,
parkbänkar samt skräpkorgar i hela stadsdelsnämndsområdet enligt
den prioriteringsordning som redogörs för i bilagt
investeringsönskemål.
Kvarterspark Idleken
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 5,5 mnkr till
kvartersparken Idleken i Vårberg, för påbörjan 2023. Parken har
länge varit i stort behov av upprustning, men har under de senaste
10 åren kontinuerligt nedprioriterats med anledning av en pågående
utredning för exploatering. Parken ligger nu utanför pågående
detaljplanearbete och planering för omgestaltning kan därför
inledas.
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Trissans småbarnslek
Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om att parken rustas
upp efter perioden 2022-2024 till en bedömd kostnad av 6 mnkr.
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 i VP 2022 om upprustning av en avgränsad
del av parken med fokus på tillgänglighet. Tilldelning av medel är
inte beslutad av stadsledningskontoret vid tidpunkten för
tjänsteutlåtandets skrivande och redovisas därför inte i
investeringsönskemålet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens förslag till parkinvesteringar för 2023–2025.
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
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.
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Det gäller genomgående alla projekt och således även projekten
som presenteras i detta utlåtande.
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