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Svar på motion (S) Lekplatsprogram
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Mikael Lindström (S) har i en motion anfört att Värmdö kommun tar fram ett lekplatsprogram
med en åtgärdsdel och en policydel för att säkra tillgängligheten och kvaliteten på både
befintliga lekplatser och de som byggs framöver.
Det är önskvärt med ett strategiskt arbete kring lekplatser. Värmdö kommun är i en expansiv
fas och kommer framöver att behöva bygga ett stort antal lekplatser för att möta ökningen i
befolkningen. Att skapa ett enskilt styrdokument kring lekplatsplanering är dock mindre
önskvärt än att åtgärder och policy kring frågan inbäddas i översiktsplaneringen och i ett
större sammanhang där även andra frågor kan ingå.
Motionen föreslås anses besvarad.

Bakgrund
Mikael Lindström har i en motion inlämnad till kommunfullmäktige den 31 maj 2017 (KF
2017-05-31 § 115) yrkat att Värmdö kommun tar fram ett lekplatsprogram.

Ärendebeskrivning
Värmdö Kommun har en ung befolkning som växer kraftigt. I samband med detta ska flera
bostadsområden byggas. Vidare finns en stor mängd så kallade förändringsområden. Med
detta avses områden främst bestående av tidigare fritidshus som nu håller på att göras om till
bostäder. Dessa utvecklingar kommer leda till en ökad efterfrågan av parker i såväl mer tätt
bebyggda områden som i mer perifera och glest bebyggda områden.
Lekplatsplaneringen kan även framtas utan att det sker i ett eget dokument. Arbetet kan
istället vävas in i ett större arbete där även frågor som rekreationsområden och grönytor kan
vägas in.

Bedömning
Genom att väva in lekplatsplaneringen i ett större sammanhang kan kommunen få kunskap
och stöd i kommande planering både vad gäller lekplatser och andra rekreationsområden som
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behövs i närmiljön. Att strategin på så vis samsas med andra värden och planeringar bör vara
fördelaktigt för samtliga arbetens utformande.
Av detta skäl föreslås motionen anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Förslaget medför inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Planeringen av både parker och annan närbesläktad planering blir lidande av att de inte
utformas inom ett gemensamt sammanhang.
Konsekvenser för barn
Förekomsten av lekplatser i närområdet är av stor betydelse för barn. Dock kan planering av
lekplatser ske även utöver framtagandet av ett separat lekplatsprogram. Detta möjliggör att
planering av lekplatser kan vävas in i ett större sammanhang där även bland annat frågor
avseende rekreationsområden och grönytor i övrigt vägs in.

Ärendets beredning
Motionen har behandlats av tekniska nämnden den 17 maj 2018. Nämnden föreslog att
motionen anses vara besvarad.
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