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KS § 104 Dnr 0287/20–008 
 
MEDBORGARFÖRSLAG OM LEKPARK I VISTTRÄSK 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1) Avslå medborgarförslag att lekplats uppförs i Vistträsk. 
2) Uppdrar till kommunchefen att utreda om behov och placering av 

lekplatser och framtida ägarskap, drift och skötsel för hela kommunen  
samt att samråda med berörda parter om framtida behov. 

 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet att 
avslå medborgarförslaget till förmån för eget förslag.  
_____ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Ingrid Nilsson om att anlägga en ny lek-
park i Vistträsk, utanför skolområdet, enligt bilaga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2020, § 75 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 12 april 2021. 
_____ 
 
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet. 
 
I tidigare besparingsbeslut har det beslutats att man ska minimera antalet lek-
parker och att privatpersoner ska kunna använda lekparker inne på ett 
skolområde under skoltid. 
 
Med ökade krav från och på skolan har det blivit svårt att få dessa två olika 
grupperna att kunna vara där samtidigt I Vistträsk finns det ett område som 
tidigare var avsedd till lekpark men som inte används idag till det, utan bara 
som grön yta. Området ligger vid Triangelgatan. 
 
Lekutrustning för lekpark inkl montering ca 250 000 SEK 
Årlig besiktning, rondering, underhåll ca 15 000 SEK 
 
Förslag till beslut 
Bifall till att lekplats kan uppföras i Vistträsk, under förutsättning att eko-
nomiska medel tillförs, dels för investeringen och till driftbudgeten för årlig 
besiktning och årligt underhåll. 
 



 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslag att lekplats uppförs i Vistträsk, hänskjuts till budgetbered-
ningen för vidare handläggning.    
   
Budgetberedningen 
Medborgarförslaget har behandlats av budgetberedningen den 29 april 2021. 
Ordföranden yrkar avslag på medborgarförslaget med uppmaning till för-
eningen, att aktivt söka bidrag från externa aktörer. Budgetberedningen ställer 
sig positiv till att delfinansiera förslaget om extern finansiering ordnas. Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den 6 september 2021. 
 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Peter Lundberg (kd) bifaller medborgarförslaget och att samverkan ska ske 
med byaföreningen. 
 
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 
1) Avslå medborgarförslag att lekplats uppförs i Vistträsk. 
2) Uppmaning till föreningen, att aktivt söka bidrag från externa aktörer. 

Budgetberedningen ställer sig positiv till att delfinansiera förslaget om 
extern finansiering ordnas. 

3) Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast den 6 
september 2021. 
 

Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
_____ 

 
Kommunstyrelsen 
Tomas Egmark (s) föreslår att ge kommunchefen i uppdrag att utreda om 
behov och placering av lekplatser och framtida ägarskap, drift och skötsel  
för hela kommunen samt att samråda med berörda parter om framtida  
behov. 

 
Göran Lundström (c) yrkar bifall till medborgarförslaget samt att låta 
byaföreningen bestämma plats. 

 
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till Tomas Egmarks förslag. 
 
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till Tomas Egmarks förslag. 

 
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till Tomas Egmarks förslag. 

 
Peter Lundberg (kd) yrkar bifall på medborgarförslaget och föreslår att 
kommunen ska göra en översyn av kommunens alla lekparker i samarbete med 
byaföreningarna.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommun-
styrelsen bifaller. 



 

 

 
Reservation 
Göran Lundström (c) och Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet att 
avslå medborgarförslag till förmån för eget förslag. 

 
Ordförande ställer proposition på Tomas Egmarks förslag vilket kommun-
styrelsen bifaller. 
_____ 

 
Beslut skickas till 
Ingrid Nilsson 
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