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Kf §65    Dnr: KS.2014.166      
 
Motion om lekparker  
 
Ärendebeskrivning 
Curt Vang (K) har lämnat en motion om behovet av lekpark i centrala delarna 
av Gislaved och om att det även kan finnas behov av detta i andra tätorter i 
kommunen. Motionären vill att frågan utreds. 
 
Kommunstyrelsekontoret har efter samråd med berörda förvaltningar 
konstaterat följande: 
 
Vikten av friytor för lek och utevistelse är stor.  Det är också en angelägen 
fråga för att höja Gislaveds centrums attraktionskraft. I fördjupningen av 
översiktsplanen för Gislaveds tätort har kommun-fullmäktige beslutat att 
området mellan Kommunhuset och Johan Orre ska utformas till ”ett attraktivt 
utomhusområde för alla generationer”, vilket innebär att också det som i 
dagligt tal kallas lekpark ska inrymmas. Beslut finns också att ett 
gestaltningsprogram ska upprättas för Gislaveds centrum, och innehållet i detta 
kan leda till att ytterligare platser utformas för lek.  
 
Tekniska nämnden avsätter varje år enligt en handlingsplan medel för 
renovering och också för nyanläggning av lekplatser i kommunens olika orter.  
Detta sker i process med närboende barn och föräldrar. En ny större lekpark 
har det senaste året byggts i Trastenområdet i Gislaved, och en skatepark är 
under uppförande i Järnvägsparken i Smålandsstenar. 
En grupp för samordning av investeringar inom lek- och parkområdet har 
bildats, den s k utemiljö-gruppen. Denna består av representanter från 
fastighetsnämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. Syftet är att samverka för att få ett rationellt 
resursutnyttjande. Det finns en generell och positiv syn på, lekplatser och ytor 
för aktiviteter som t. ex. de spontanidrottsplatser som fritidsnämnden anlägger. 
 
Med hänvisning till ovanstående redovisning av beslut, planer och pågående 
aktiviteter anses att det inte behövs ytterligare utredningar i frågan för 
närvarande, varför motionen avslås. 
 
Kommunstyrelsen har den 13 maj 2015 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen med motiveringen att motionens yrkande om att utreda 
behovet av att skapa en lekpark i Gislaveds centrala delar och i kommunens 
andra tätorter är genom den redovisning kommunstyrelsekontoret lämnat inte 
aktuell att genomföra. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion om lekpark, daterad 3 september 2014 
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 443 
Kommunfullmäktige den 20 juni 2011, § 76  
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 6 maj 2015, § 81 
Kommunstyrelsen den 13 maj 2015, § 164 
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Kf §65 (forts.) 
 
Yrkande 
Erik Andersson (K): Motionen ska anses besvarad istället för avslaås då 
utredningar pågår. 
 
Marie Johansson (S), Carina Johansson (C) och Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Erik 
Anderssons (K) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionens yrkande om att utreda behovet av att skapa en lekpark i 

Gislaveds centrala delar och i kommunens andra tätorter är genom den 
redovisning kommunstyrelsekontoret lämnat inte aktuell att genomföra, 
varför motionen avslås. 

 
  

 
Reservation 
Erik Andersson (K) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget 
yrkande. 

 
  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
  
 
 


	att motionens yrkande om att utreda behovet av att skapa en lekpark i Gislaveds centrala delar och i kommunens andra tätorter är genom den redovisning kommunstyrelsekontoret lämnat inte aktuell att genomföra, varför motionen avslås.

