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§ 125
Motion - Kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil,
KS 2017/92
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i program för utomhuslek
avsätta plats för en lekplats med särskilt hög tillgänglighet.
2. Därmed anse motionen bifallen.
Beskrivning av ärendet
Marcelle Farjallah (S) har inkommit med en motion om att
kommunfullmäktige ska uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att skapa en
ny kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil. Motionären menar att det
finns flera lekplatser runt om i kommunen, men ingen av dessa har
tillgänglighetsprofil som därmed tillfredsställer de behov och krav barn med
funktionsnedsättning har.
Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen
och föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt nämnden att lämna ett
äskande om investering för ny kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil i
2018 års budgetprocess för budget 2019. Nämnden anser att det är av vikt
att höja nivån i arbetet för ökad tillgänglighet inom området för
fritidsmöjligheter. För tillfället pågår ett arbete på kultur- och
fritidsförvaltningen med att upprätta ett program för utomhuslek, vilken bör
vara fastställd innan ett eventuellt budgetäskande i enlighet med
motionärens förslag framställs.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är
av värde att alla barn ges möjlighet att på lika villkor nyttja kommunens
lekplatser för ett rikare friluftsliv. Lekplatser med en tillgänglighetsprofil
skulle kunna ses som en åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges
övergripande mål om ökad inkludering.
Enligt kultur- och fritidsnämnden kommer det lämnas ökat utrymme för ett
tydligare tillgänglighetsperspektiv i det kommande programmet för
utomhuslek gällande kommunala lekplatser som har arbetats fram av kulturoch fritidsförvaltningen i samråd med samhällsbyggnadsavdelningen vid
kommunstyrelseförvaltningen. Planen väntas bli politiskt fastställd av
kultur- och fritidsnämnden i juni 2018. Rimligen borde motionens förslag
om tillgänglighetsprofil därför avvakta nämnda lekplatsplan för att inte
föregripa innehållet i planen som berör det lånsiktiga utvecklings, skötseloch etableringsarbete av lekplatser som ska vara gällande framöver.
Då kultur- och fritidsnämnden är positivt inställd till motionärens förslag
eftersom dess intention stämmer ambitionsmässigt väl överens med
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kommande program för utomhuslek, samt att motionen vidare är följsam
med kommunens utvecklingsmål om inkludering, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses bifallen då kultur- och
fritidsnämnden i så fall avser äska medel för en lekplats med
tillgänglighetsprofil för budget 2019.
Ekonomi
Om motionens förslag införlivas påverkas den kommunala ekonomin då
investeringskostnaderna uppskattas vara 12-13 miljoner kronor, enligt
kultur- och fritidsnämndens yttrande. Vidare poängterar nämnden att
kostnaden är förenat med ambitionsnivån kopplat till markberedning,
byggnation och redskap. En mer precis kostnad är att vänta vid en eventuell
utredning och äskande till budgetberedningen om lekplats med
tillgänglighetsprofil.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-03-27
Motion om kommunal lekplats med tillgänglighetsprofil, 2017-02-14
Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13, § 46
Yrkande
Tore Holmefalk (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska uppdras att i
program för utomhuslek avsätta plats för en lekplats med särskilt hög
tillgänglighet, och att motionen därmed anses bifallen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tore Holmefalks (C) ändringsyrkande mot
kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar
i enlighet med Tore Holmefalks (C) yrkande.
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