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Under investeringsprogrammets parkprogram finns posten "årliga parkprojekt". Denna 
innefattar underprojekt som rör lekplatser och parker med fokus på trygghet, säkerhet, 
tillgänglighet och attraktivitet. I år finns 500 000 kr avsatta mot tidigare 2 000 000 kr i 
projektet. Därför blir projekten färre och mindre i år med fokus på att färdigställa det som 
gjordes under 2019. 

Förslag till underprojekt 
Under 2019 gjordes många investeringar under "årliga parkprojekt". Flera av dessa blev 
inte färdigställda på grund av väderlek, sena leveranser, upphandling med mera. De 
underprojekt som kvarstår från 2019 är Norrbergs lek, Svanens lek, Emmylunds lek, 
Hedåkers lek, Heboplans lek (Ransta), Kungsängens bollplan, Stenpartiet i stadsparken, 
Hundrastgården, belysning utmed Pråmån. Detta landar på en kostnad av cirka 500 000 
kr. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet beslutar, 

att starta årliga parkprojekt till en total kostnad av 500 000 kr för år 2020. 

Åsa Kling 
Enhetschef Samhällstekniska 
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

INVESTERINGSBESLUT FÖR ÅRLIGA PARKPROJEKT FÖR 2020 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 
nu eller i framtiden? 

JA~ NEJ □ 

Vid JA - hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? 

Det blir nog varken eller, men däremot mer attraktivt då vissa av projekten är på 
små-orterna runt om staden! 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? 

Det blir nog varken eller, men mer attraktivt att bo på landet då vissa av 
projekten är belägna på landsbygden. 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? 

Servicen med att det finns tillgängliga och attraktiva lekplatser ökar. I Heboplans 
lek har också belysning varit en del av projektet. 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN :s konvention om barnets rättigheter 

PROJEKTST ART FÖR ÅRLIGA PARKPROJEKT 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

De flesta av underprojekten rör barn och dess lekmiljöer. Därmed påverkas barn i högsta 
grad av beslutet. Att barnen får utrymme i staden och prioriteras känns som ett viktigt led. 
Dessa platser blir dessutom mötesplatser för alla åldrar. 

Vid 1A ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i JA NEJ 
främsta rummet? ~ □ 

Barnens platser prioriteras i staden. 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA NEJ 

□ ~ 

Barn har inte deltagit i processen, däremot försöker 
tjänstepersonerna ha barnens perspektiv vid planeringen av 
lekmiljöerna. 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor JA NEJ 
beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ~ □ 
ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social 
ställning? 

Lekmiljöerna är på allmän plats och kan användas av alla i 
olika delar av staden. Möjlighet att röra sig och ha en 
meningsfull fritid ökar. 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JA NEJ 

□ ~ 
Nej, inte i dessa fall. Inte aktuellt då det främst rör ett 
färdigställande av redan påbörjade projekt. 

Övrigt som bör tas hänsyn till 

Beslut att inte genomföra projektet kommer inte ovan skriva 
gälla. 


