
Tjänsteskrivelse 

Dnr KS 2018/308 Sida 1/2 
  
2018-09-19 

 

 
 

  
Samhällsbyggnadsavdelningen  
Tomas Pettersson  
Ordf. samhällsbyggnadsutskottet Till 
Ingela.axelsson@hagfors.se Kommunfullmäktige 
  
 
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Svar på Medborgarförslag med önskemål om lekplats 
i Uddeholm 
Hej Pernilla 
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!   
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.”  
Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med att stämma av hur 
lekplatserna används och vilket skick de är i. Antalet boende och antalet barn 
förändras med tiden och det är viktigt med uppföljning. När antalet barn minskar 
kan utrustningen tas bort och flyttas till ett annat område där det bor fler barn eller 
där antalet barn ökar. Vi är också medvetna om att utrustning som för en 
ålderskull är spännande är omodern för nästa och vi arbetar för att i samband med 
underhållsarbeten och underhållsbyten uppdatera lekparken i den mån det går. För 
att en helt ny lekpark ska anläggas krävs att det har skett en väsentlig förändring 
och att det är en tydlig trend att det pågår ett generationsskifte eller att det av 
annan anledning finns en kraftigt ökad efterfrågan av en lekpark i området.  
I Uddeholm finns idag två lekparker av den lite mindre storleken, utrustade med 
ett baspaket av utrustning, vilket med aktuellt barnantal och sett till antalet födda 
är helt rätt. Under 2017 fanns det totalt 45 barn i Uddeholm varav 19 barn i 
åldersgruppen 0-4 år och 26 barn i åldern 5-10 år. 2016 föddes åtta barn i 
Uddeholm och under 2017 föddes tre barn i Uddeholm. Det bedöms inte föreligga 
en ökande trend. Antalet barn i området bedöms vara relativt stabilt över längre 
tid och antalet födda varierar mellan åren från tre och upp till elva individer. 
Hagfors Kommun bedömer därför inte att det finns underlag för att anlägga en ny 
lekplats i Uddeholm.  
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Handlingar i ärendet 
Pernilla Wigrens medborgarförslag 2018-08-10. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-19. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

 
 
 
Tomas Pettersson 
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Beslutet skickas till: 
pillawigren@hotmail.com 
Avdelningskommunikatör Emma Möller 
Driftledare Malin Skoog 
Vik Driftledare Sven-Erik Strandberg 
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