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Svar på motion angående digital lekplats
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen angående digital lekplats ska avslås.
Reservationer
Marie Johansson (S), Tommy Stensson (S), Ylva Samuelsson (S), Jörgen
Karlsson (S), Josefine Dinäss (S), Naile Azizi (S), Charlotta Saras Skarphagen
(S), Marie-Louise Dinäss (S), Pelle Gullberg (S), Suzana Bahtanovic (S),
Evangelos Varsamis (S), Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) och Tomas
Töreland (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jörgan Karlssons (S)
yrkande.
Ärendebeskrivning
Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) har lämnat in en
motion angående digital lekplats. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige
ger tekniska nämnden i uppdrag att besluta att nästa lekplats som byggs i
kommunens regi är en digital lekplats.
Syftet med digitala lekplatser är att få barnen att röra sig mer samtidigt som
barnen aktiverar hjärnan, löser uppgifter och har roligt. En digital lekplats kan
utföras på många olika vis och vara ett komplement till befintliga lekplatser.
Den kan till exempel innehålla interaktiva verktyg som kan användas i
undervisning eller enklare elektronisk utrustning som utmanar tävlingsinstinkt
och upptäckande. Eller kan det vara en bana med lampor och ljud som
aktiveras vid kontakt.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning. Tekniska
nämnden har den 22 maj 2019 behandlat ärendet och föreslår i sitt yttrande att
motionen ska avslås. Tekniska nämnden är i grunden positiv till digitala
lekplatser men invänder emot att just nästa lekplats som byggs ska vara digital.
De anser att det behöver göras mer utredning kring vilken lekplats som kan
vara lämplig för detta och vilka kostnader det innebär och kan därför inte ställa
sig bakom att just nästa lekplats ska vara digital.
Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående digital lekplats ska avslås.
Beslutsunderlag
Motion angående digital lekplats daterad den 12 februari 2019
Tekniska nämnden den 22 maj 2019, §64
Kommunstyrelsen den 11 september 2019, §239
Yrkanden
Jörgen Karlsson (S): Avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall till
motionen.
Håkan Josefsson (C), Mattias Johansson (SD) och Marie Johansson (S) gör
inlägg i debatten.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jörgen
Karlssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag
NEJ-röst för Jörgen Karlssons (S) avslagsyrkande
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 33 JA-röster, 15 Nej-röster och en ledamot som
avstår. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Jörgen Karlsson
Charlotta Saras Skarphagen
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