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Dnr KS 2017/16 

§ 100 Svar på medborgarförslag om Lekpark i 
Hagälven, Hagfors  
  

Jessica Vallström föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en lekplats i 
Hagälven. Idag finns ingen lekplats där och eftersom Hagälven har en ökad 
inflyttning i form av barnfamiljer ser förslagsställaren att det finns en lekplats där 
barn och deras föräldrar kan mötas. 

Svar från samhällsbyggnadsavdelningen 

Tack för ditt medborgarförslag Jessica. Vi är glada och tacksamma för att du hör 
av dig till oss när det finns något i vår utemiljö som kan förbättras. 

I vår vision för våra kommunala lekplatser står det följande: 

”Välskötta lekplatser av högre kvalitet bör finnas på strategiskt utvalda platser i 
kommunen. Där skall finnas lekutrustning bestående av gungor, sandlåda, 
klätterställning, rutschbana och sittplatser. Vidare bör satsas på ett fåtal lekplatser 
som utformas som ett inbjudande utflyktsmål där barn och vuxna gärna träffas. 
Intill dessa lekplatser skall finnas grönytor som vintertid, om möjligt, även kan 
utnyttjas som pulkabacke och isbana. 

Mindre lekplatser med bra gungor och sandlåda och möjligtvis viss mindre 
lekutrustning skall finnas spridda i bostadsområden. Varje förskola och skola ska 
ha en lämpligt utformad lekmiljö av högsta kvalitet.” 

Vi arbetar mycket med att stämma av hur lekplatserna används och vilket skick de 
är i. Antalet boende i ett område kan förändras med tiden. När antalet barn 
minskar kan utrustningen tas bort och flyttas till ett annat område där det bor fler 
barn. Ibland kan det vara att en lekplats används för lite, att den används mycket 
och behöver ha mer utrustning eller att den ligger för nära andra lekplatser som 
har mer att erbjuda. Nya vanor kan också göra att utrustningen på en lekplats inte 
känns rolig längre vilket gör att den inte används lika mycket. 

Vi har de senaste två åren satsat extra mycket pengar på att rusta upp och utveckla 
de lekmiljöer som finns. Skolvägen i Ekshärad har fått en ny lekplats som 
dessutom har designats av barnen själva och näst på tur är Blinkenbergsparken. 
Du nämner något viktigt i ditt förslag, att det flyttat in barnfamiljer som gör att 
användningen av lekplatserna ökar i takt med att fler barn bor på orten. Vi 
kommer därför ta med dina synpunkter i vår långsiktiga planering och se hur vi 
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kan förbättra och höja lekupplevelsen för barn som bor i Hagälven. 

  

Handlingar i ärendet 
  
Ordf. i Samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-09- 
Jessica Vallströms medborgarförslag 2017-09-11. 
  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 
bjork_e@hotmail.com 
Parkansvarig Enni Hänninen enni.hanninen@hagfors.se 
GVA-chef Pär Berglund, par.berlund@hagfors.se 
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