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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Lekparker
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden tackar för förslaget och tar med det i det fortsatta arbetet med
utvecklingen av kommunens lekparker.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i december 2020 tagit emot ett medborgarförslag om
satsning på lekparker. Förslagsställaren föreslår att kommunen tittar på lekparker i
våra grannkommuner som exempel på nytänkande lekplatser som samlingspunkt
för alla åldrar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Lekplatser är viktiga platser för lek och gemenskap för våra yngre invånare och
deras familjer. Det finns många goda exempel på fina lekplatser i våra närliggande
kommuner som vi gärna inspireras av. De synpunkter som kommer in till oss tar vi
med i planeringen. Målet med arbetet är att skapa ett lekutbud som så många som
möjligt ska kunna ha glädje av.
Arbetet med lekplatserna är ett systematiskt och långsiktigt arbete. Vi har en plan
för utveckling som tar hänsyn till flera olika delar. Vi tittar bland annat på hur
lekplatsen ser ut och i vilket skick den är. Utöver vår egen tillsyn, som sker en gång
i månaden, anlitar vi också en certifierad besiktningsperson som gör en grundlig
säkerhetsbesiktning en gång per år av alla lekplatser. Vi följer den demografiska
utvecklingen i kommunen och tittar på var vi har flest barn i åldrarna 0-15 år. Vi ser
även över hur orterna växer till ytan och var behoven av lek kan komma att uppstå
i framtiden.
Med alla dessa delar sammantaget, och några fler därtill, lägger vi sedan en
långsiktig plan för utvecklingen av lekplatserna.
Det konkreta arbetet sker både genom att vi renoverar och rustar upp befintliga
lekplatser samt anlägger nya. Allt arbete sker utifrån en prioritetsordning eftersom
en del lekplatser har större behov av utveckling än andra, om man ser till helheten i
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kommunen. De lekplatser som förslagsställaren nämner specifikt i förslaget vet vi
om är i stort behov av upprustning och kommer därför att prioriteras de närmaste
åren.
Som det ser ut idag hinner vi renovera ungefär en till två lekplatser per år utifrån
vad budgeten tillåter. Under de senaste två åren har vi anlagt en ny lekplats i
Linbaneparken i Enköping och en i Salnecke i Örsundsbro.
Vill förslagsställaren komma i kontakt med oss för närmare dialog om lekplatserna
så går det bra att kontakta oss via kommunens Kontaktcenter.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/841.

Jörgen Wihlner
Avdelningschef park och gata
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Patrik Wallin
Landskapsarkitekt
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 9 december 2020 20:36
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Lekparker
Motivering
Enköping stoltserar med sina stora fina parker. Kostnaden för dessa och vinsten
vi får in i och med besökare till dessa borde även räknas på. Om Enköping även
hade en satsning på lekparker skulle vi få ett större turist utbud. Lägger man
även till en cafe eller dylikt jämte dessa så skulle detta ta fart. Kolla på
Sala stadspark, Västerås fräscha och nytänkande parker där det blir en
samlingspunkt för alla åldrar.
Om detta inte ens tas i beaktning som förslagen brukar så ta er iaf själva ut
till dom lekparker som har något år på nacken. Ta er sedan en funderare på om
du själv skulle vilja tillbringa dina dagar där.
Jag och barnen tar gärna med er på en guidning bland dom förfallna lekparkerna
drömparken, skolparken, Fjärdhundra mm. För att visa att detta måste kunna
göras bättre.
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Kommunfullmäktige

Paragraf 7

Ärendenummer KS2020/841

Medborgarförslag - Lekparker
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om lekparker har inkommit den 15 februari 2021.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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