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Klimat- och stadsmiljönämnden

Barnen i Högmora behöver en lekplats – remissvar på
Huddingeförslag
Förslag till beslut
Klimat- och stadsmiljönämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den
16 oktober 2019, som sitt remissvar till kommunstyrelsens förvaltning på
Huddingeförslaget ”Barnen i Högmora behöver en lekplats”.

Sammanfattning
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått
Huddingeförslaget ”Barnen i Högmora behöver en lekplats” på remiss.
Förslagsställaren föreslår att Huddinge kommun anlägger en lekplats i Högmora
för att barnen som bor där ska ha nära till en sådan. Klimat- och
stadsmiljönämnden ansvarar för drift och underhåll av bland annat lekparker
medan kommunstyrelsen ansvarar för att besluta om anläggning av lekplatser.
Miljö- och bygglovsförvaltningen tycker att förslaget med en lekplats i Högmora
är bra eftersom en sådan saknas i området. Förvaltningen anser att när man
planerar en lekpark är det viktigt att ha med sig ett underhålls- och driftperspektiv
av anläggningen när det gäller placering, utformning och materialval, vilket
förvaltningen kan vara behjälplig med. Om kommunstyrelsen beslutar att
investera i anläggandet av en lekpark i Högmora innebär det tillkommande driftoch underhållskostnader för klimat- och stadsmiljönämnden. Hur stora dessa blir
beror på lekplatsens ytstorlek, utformning, utrustning, material och
fallskyddsunderlag.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet daterat den 16 oktober 2019, antas av
nämnden som sitt remissvar till kommunstyrelsen på Huddingeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen fått
Huddingeförslaget ”Barnen i Högmora behöver en lekplats” på remiss.
Förslagsställaren föreslår att Huddinge kommun anlägger en lekplats i Högmora
så att barnen som bor där ska ha en samlingsplats i närheten av sitt boende eller
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vid förskola/skola. Förslagsställaren tycker att det kan räcka med en mindre
lekplats med en gungställning, en sandlåda och ett slags lekhus.
Klimat- och stadsmiljönämnden berörs delvis av förslaget eftersom den ansvarar
för drift och underhåll av bland annat parker och lekparker.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen tycker att förslaget med en lekplats i Högmora
är bra, eftersom det inte finns någon sådan i området. Närmaste anlagda lekplats
inom kommunen är Myrparken som ligger bredvid förskolan Dagvärmaren i
Myrängen 1,5–2 kilometer från bostadsområdena i Högmora.
Det är kommunstyrelsens ansvar att besluta om investering i en lekpark. Vid
planering av en lekpark är det viktigt att ha med sig ett underhålls- och
driftperspektiv av anläggningen. Till exempel så underlättas drift- och
underhållsarbetet om den placeras i samband med andra anläggningar som
underhålls av kommunen. Miljö- och bygglovsförvaltningen för gärna en dialog
med kommunstyrelsens förvaltning om drift- och underhållsperspektivet om det är
aktuellt att undersöka lokalisering av en lekplats i Högmora.
Förvaltningen vill även understryka vikten av att i planeringsskedet av en
anläggning sträva efter att välja material som är ekonomiskt hållbara ur ett
driftperspektiv. Först efter att ett förslag på utformning av lekplats tagits fram, där
faktorer som ytans storlek, utrustning, material och fallskyddsunderlag är
klargjorda, kan förvaltningen beräkna drift- och underhållskostnaden.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet antas av nämnden som sitt remissvar
till kommunstyrelsen på Huddingeförslaget.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Om kommunstyrelsen beslutar att investera i anläggande av en lekpark i Högmora
innebär det tillkommande drift- och underhållskostnader för klimat- och
stadsmiljönämnden. Hur stora dessa blir beror på lekplatsens storlek och
utformning. Förvaltningen bedömer inte att förslaget medför några juridiska
konsekvenser för nämnden.
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Huddingeförslaget ”Barnen i Högmora behöver en lekplats”.
Kommentarer på Huddingeförslaget.
Kommunstyrelsens förvaltnings remissmissiv

Beslutet delges
Kommunstyrelsen

