
MISSIV 

Startbesked parkprojekt 2021, Larssonska tomten 

Projektet fick startbesked 2019 men stoppades i samband med neddragningar. Runt den 
kommunala parkeringen på Konstmästaren 8, ”Larssonska tomten”, har träden dött och 
buskarna blivit förväxta. Då många passerar stråket på Ringgatan samt mellan Vallaskolan 
och Ekebyskolan skulle planteringsytornas behöva göras om och nya träd och buskar 
planteras. Därmed föreslås att projektet startar till en summa av 200tkr.  

Konsekvenser av beslut 

Skötselmässigt så genererar förslaget mer behov av skötsel, speciellt de första åren då ny 
växtlighet behöver vattnas. Planteringen görs så skötsel-effektiv som möjligt med växter 
planterade i markduk. Skötseln blir år 1-3 40tkr, 10tkr år 4 och framåt. Ges inga utökade 
anslag till parkens driftbudget blir det något annat som får prioriteras ned. Detta är dock 
en central plats i staden där många människor passerar vilket gör det mer prioriterat att 
lägga kostnader här.  

Om vi inte gör någon nyplantering på ytan får parkeringen stängas av och buskarna tas 
ned vartannat år. Kostnaden blir ca 20tkr/vartannat år. Utseendet blir av en mer 
vildvuxen karaktär. 

Alla projekt genererar avskrivnings och räntekostnader på underliggande program. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

att starta projektet Larssonska tomten på 200tkr inom ramen för parkprogrammet 2021. 
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Bilaga 1: Tänka projekt för parken 2021.  

 Enligt beslutad budget har parkprogrammet 3100tkr till förfogande.  

Projekt  Kostnad  Status  
Skuggan 4 stig  200 000  Projektstartat 2020 
Ängshagen Räven park  200 000 Projektstartat 2020 
Aktivitetspark  500 000  Projektstartat 2020 
Bro Grissbachs  75 000  Projektstartat 2020 
Tillgängliga gungor  125 000 Startbesked februari  
Larssonska tomten  200 000  Startbesked februari  
Lekplatser  700 000  Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Bollplaner  300 000  Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Föryngring träd  50 000  Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Föryngring alléer 200 000  Behovsbedömning och startbesked i februari. 
Stora torget  100 000  Projektstart i mars  
Pendlar P Ransta  100 000 Startar ihop med gata 
Östra kvarteren  300 000 Startar ihop med gata  
Norrmalm BoKlok  50 000  Startar ev ihop med gata.  
Totalsumma  3100tkr   

 

 

 

 

 

  
 

  



 
 
 

 

CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

 
STARTBESKED PARKPROJEKT 2021, LARSSONSKA TOMTEN 

 

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?  

 

  

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

 

  

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

 

  

 

  



 
 
 

 

 

CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

Startbesked parkprojekt 2021, Larssonska tomten 
 

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

Då alla elever från högstadiet passerar dagligen på väg till matsalen på Vallaskolan 
kommer många ungdomar se och passera den aktuella platsen. Det är ingen plats att vistas 
på, men en välskött, vacker närmiljö är betydelsefull för alla människor.  

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 
främsta rummet? 

JA 
  

NEJ 
  

    

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA 
  

NEJ 
  

    

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

JA 
  

NEJ 
  

    

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Nej, inte i dessa fall. Inte aktuellt att involvera ungdomar i ett 
planteringsförslag.   

JA 
  

NEJ 
  

 Övrigt som bör tas hänsyn till   
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