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Svar på Medborgarförslag angående lekpark i 
Ekshärad 
Hej Eric! 
 
Tack för att du vill vara med och påverka vår kommun.  
 
Vi tycker precis som du att lekplatser är viktiga därför har vi satsat lite extra på 
lekplatser de senaste åren och under 2018 och 2019 ska alla lekplatsernas 
placering utvärderas på nytt.  
I Hagfors Kommun finns det politiska beslut där det är bestämt att det ska finnas 
två stora allmänna lekparker, vi kallar dem för Drömlekplatser, en i Ekshärad och 
en i Hagfors. Utöver Drömlekplatserna finns det mindre lekparker utplacerade i 
några bostadsområden, de kan variera lite i utformning och storlek. Tyvärr har vi 
inte möjlighet att ha lekplatser i alla våra bostadsområden utan försöker att 
placera lekplatser i de bostadsområden där det bor många barn.  
 
Efter några år med lek i ur och skur blir lekplatser slitna och är inte längre lika 
säkra att leka i, då måste utrustningen bytas ut helt, vilket är jättedyrt! Därför 
följer vi alltid upp hur många barn som bor i området innan vi byter ut all 
utrustning. Om det visar sig att det inte längre bor så många barn i närområdet 
händer det att vi väljer att ta bort just den lekplatsen och istället anlägga en ny 
lekplats eller renovera upp en lekplats där det bor fler barn. Lekplatsen 
på Granvägen är en sådan lekpark som tagits bort då det för några år sedan när 
lekplatsen började bli dålig bedömdes vara få barn i närområdet. Eftersom barnen 
i Ekshärad bor utspritt och det är få barn i varje enskilt bostadsområde beslutade 
kommunen istället att satsa extra mycket på lekplatsen på Skolvägen då den ligger 
på ett sådant sätt att många barn från flera olika områden kan gå eller cykla till 
lekplatsen. På så vis kunde vi också göra en lekplats med flera olika redskap som 
vi inte skulle ha möjlighet att montera på en liten lekplats i ett bostadsområde.  
Med den plan och de underlag vi har idag kommer vi därför inte att anlägga 
någon ny lekplats på Granvägen. 
 
Då vi vet att antalet barn i våra bostadsområden varierar över tid försöker vi 
regelbundet att utvärdera lekplatsernas placering. Samhällsbyggnadsavdelningen 
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har under 2018 påbörjat en översyn över de lekparker som finns och även de 
bostadsområden som finns inom kommunen. Målsättningen är att klargöra om de 
lekparker som finns idag är belägna på rätt plats i förhållande till antalet barn i 
respektive område och utifrån det också reviderad vår nuvarande plan för 
renovering och utbyte av lekplatserna. Utvärderingen som nu genomförs omfattar 
också en översyn av vilken utrustning som bör finnas utifrån olika åldersgrupper 
och olika lekplatstyper. Utredningen förväntas vara klar under sommaren 2019 
och innan dess kommer inte några beslut om att nyanlägga eller flytta lekplatser 
att fattas utan vi arbetar utifrån den plan och de beslut som finns sedan tidigare.  
 
Har du fler frågor om lekplatser eller har du synpunkter på någon av våra 
lekparker så är du välkommen att höra av dig till vår 
samhällsbyggnadsavdelning.  

Handlingar i ärendet 
Eric Perssons medborgarförslag 2018-06-12. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 
 
 
Tomas Pettersson 

  
 
 
  

Ordf. samhällsbyggnadsutskottet    
 
 
Beslutet skickas till: 
Ann.sofie.ottosson@hotmail.com  
Gatuavd. Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se  
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