
  

 

 

  Bilaga 1.7 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr: 
 
Badhusparken – utveckling av lek 

2021: 500 000 kr 
2022: - 
2023: - 

 
Beskrivning av projektet:  
Utveckling av lekparken är en av de åtgärder som har ingått i Badhusarkens utvecklingsplan. Lekparken är 
i dag välbesökt och uppskattad men önskemål finns om utbyggnad och upprustning. Lekparken kan göras 
mer attraktiv både genom utbyte av delar av lekutrustningen och genom utbyggnation. Genom att utöka 
lekytan skapas fler lekmöjligheter för barn i olika åldrar. Att locka fler barn till fysisk aktivitet är viktigt 
och stimulerar barnens motoriska utveckling och påverkar deras hälsa på ett positivt sätt.  
 
Kultur och Fritidsnämnden beslutade 2020-04-28 att utvecklingsplanen för Badhusparken skall revideras. 
Nämnden beslutade att lyfta fram lekparkens utveckling och återkomma med en reviderad plan för 
Badhusparkens utveckling i ett senare skede. Nämnden beslutade vidare att äska 500 000:- för lekparkens 
utrustning i stället för de 800 000:- som ingår i den nu stoppade utvecklingsplanen. Vi vet i dag att det inte 
är möjligt att åstadkomma de förändringar som vi tidigare lyft fram eftersom de inte ryms inom 
investeringsäskandet. Tid har inte funnits för att revidera tankarna varpå vi i dag inte närmare kan 
presentera hur lekparken i Badhusparken skall utvecklas. I planen tänkte vi skapa något unikt och attraktivt 
för barnen genom att införa en interaktiv lekutrustning för barn i alla åldrar och bygga upp 
miniatyrbyggnader med historiska kopplingar för de yngre barnen. Denna plan måste nu revideras för att 
inrymmas inom den äskade summan.  
 
 
 
Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Påverkar inte andra nämnder verksamhetsmässigt. 
 
Syfte/Mål: 
Att Badhusparken ska bli en än bättre park för medborgare och besökare 
 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

 

 
 Kostnad 
Lekutrustning och installation 500 000:- 
  

 
 

 



  

 

   

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

Underhåll av lekutrustning medför ökade driftkostnader. Kostnaden beror på 
vad som byggs och hur mycket teknik som installeras. Eftersom vi i dag inte 
vet i detalj vad som skall göras är detta en grov uppskattning. 

2021:  
2022: 10 000 årligen 
2023: 

 
 
Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

 
 
 
 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 
Barn och unga  

Badhusparken är ett utflyktsmål för bla barnfamiljer. En utvecklad lekmiljö gynnar barn och ungas 
utveckling. 
  
Utbildning arbete och näringsliv  

Tillfälligt arbete skapas. 
 
Demokrati och öppenhet 

Badhusparken är en viktig och välbesökt offentlig mötesplats. Lekmiljöer är viktiga mötesplatser för barn 
och unga. 
 

Livsmiljö 

Badhusparken är den mest välbesökta av våra anlagda parker. Detta beror till stor del på arrangemangen 
som hålls i parken och på infrastrukturen i form av grön miljö, café, toalett, lekmiljö och öppna ytor. En 
utvecklad lekmiljö gör parken än mer attraktiv. Livsmiljön förbättras därmed både för närboende och 
tillresta.  
 
 
Ekonomi 
 
 
Personal  

 

 

 


