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Barnen i Högmora behöver en lekplats – svar på
Huddingeförslag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Huddingeförslaget anses vara besvarat med hänvisning till vad som sägs i
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2020.

Sammanfattning
I ett Huddingeförslag föreslås att en lekplats byggs i Högmora då detta i dagsläget
saknas.
Klimat- och stadsmiljönämnden har fått Huddingeförslaget på remiss. Klimat- och
stadsmiljönämnden är positiv till förslaget men understryker att anläggande av en
ny lekplats innebär tillkommande drift- och underhållskostnader.
Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att det finns behov av lekplats i
Högmora. Högmora är utpekat som bristområde i kommunens lekplatsprogram
med över 500 meter till närmaste lekplats. En tomt i Högmora har ansetts lämplig.
Tomten ligger intill Tuvhopparvägen. Samtidigt som diskussion pågår kring
lekplats på denna tomt så diskuteras också behov av busshållplats och skola i
området. Sammantaget gör detta att förutsättningarna behöver studeras vidare
innan slutlig ställning kan tas angående om och i så fall var en lekplats kan
uppföras i Högmora.

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren har inkommit med ett Huddingeförslag om att barnen i Högmora
behöver en lekplats. Förslagsställaren menar att både föräldrar och barn i
Högmora behöver en mötesplats i närheten av sitt boende eller på vägen hem från
skola eller arbete. Förslagsställaren anser att det till stor del är barnfamiljer som
flyttar till området och att det saknas närliggande lekplatser. Förslagsställaren
menar att något litet skulle räcka till en början så att barnen inte isoleras hemma.
Förslagsställaren menar att en lekplats skulle medföra att barn och vuxna
spenderar mer tid utomhus och möjligheten att umgås mer med sina grannar ökar.
Huddingeförslaget har varit på remiss till Klimat- och stadsmiljönämnden.
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Remissinstansens synpunkter
Klimat- och stadsmiljönämnden tycker att förslaget med en lekplats i Högmora är
bra eftersom en sådan saknas i området. Nämnden 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. Om
kommunstyrelsen beslutar att investera i anläggandet av en lekpark i Högmora
innebär det tillkommande drift- och underhållskostnader för klimat- och
stadsmiljönämnden. Hur stora dessa blir beror på lekplatsens ytstorlek,
utformning, utrustning, material och fallskyddsunderlag.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det finns ett behov av lekplats i
området. När villaområdet Högmora planerades var det ovanligt att placera
lekplatser i villaområden. Det var framförallt i flerbostadsområden och
radhusområden som lekplatser anlades. Nuförtiden är stadsbyggnadsidealet
annorlunda och i Huddinges översiktsplan poängteras det att gröna mötesplatser
behövs i alla typer av bostadsområden. Förvaltningens planering utgår från
översiktsplanen men det tar lång tid innan alla inriktningar i översiktsplanen har
införlivats. Antalet hushåll i området har blivit fler än vad som ursprungligen
beräknades bland annat i och med införandet av de så kallade attefallsreglerna.
Det ökande antalet hushåll medför att behovet av kommunal service såsom
exempelvis lekplatser ökar.
I kommunens lekplatsprogram (2013) finns Högmora med på en karta över
bristområden i kommunen. Bristområden är områden som saknar tillgång till
lekplatser inom 500 meter. Kommunstyrelsens förvaltning ser systematiskt över
behovet av offentliga platser utifrån lekplatsprogrammet och andra riktlinjer. Den
till sommaren nyanlagda Myrparken ligger cirka 1,2 km från Högmora. Avståndet
uppfyller inte lekplatsprogrammets krav på närhet till lekplats för boende i
Högmora.
Förvaltningen har sett över området för att se om någon lämplig plats för lekplats
finns. En tomt har ansetts lämplig. Tomten är 13 000 kvm stor och ligger intill
Tuvhopparvägen. Marken är detaljplanelagd som kvartersmark för förskola och
skola samt bollplan och lekplats. Förskolan planeras att uppföras endast på del av
tomten. Resterande del av tomten skulle kunna innehålla en lekplats med bland
annat någon form av möjlighet till bollspel och fungera som en samlingspunkt för
området. Det kommer även att vara möjligt att använda förskolans gård för lek på
kvällstid och på helger.
Diskussion förs med trafikförvaltningen på Region Stockholm om förutsättningar
för att trafikera Högmora med buss. Att anlägga en busshållplats på ytan vid
förskolan är ett alternativ som kommit upp i diskussionen.
Diskussion pågår även hur behovet av skola för området ska tillgodoses. Det kan
inte uteslutas att ytan vid förskolan kan komma att behövas för att tillgodose
behovet av platser i förskola och/eller skola.
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Sammantaget behöver förutsättningarna studeras vidare innan slutlig ställning kan
tas till om och i så fall var en lekplats kan uppföras i Högmora.
Kommunstyrelsens förvaltning anser med hänvisning till detta tjänsteutlåtande att
Huddingeförslaget har besvarats.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.
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