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Sammanfattning
Förslagsställaren önskar att kommunen anlägger en lekplats i byn
Björnstorp. Tekniska förvaltningens svar är att det i dagsläget inte är
aktuellt med nyanläggande av lekplats i Björnstorp.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2 september 2019.
Lundaförslaget Lekplats i Björnstorp, daterat 3 mars 2019.

Barnens bästa
Barn och unga tar plats och behöver utrymme att pröva sina
kroppar, sitt mod och sina sociala förmågor. Barn och unga söker sig
till utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och
kompiskontakter, som väcker deras engagemang och nyfikenhet.
Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där
förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande
och engagemang för sin sociala och fysiska omvärld. En lekplats i
Björnstorp skulle gagna de barn som bor i byn, samtidigt har de barn
som bor i Björnstorp god tillgång till naturmiljöer som ger möjlighet
till berikande lek och lärande utomhus.

Ärendet
Förslagsställaren önskar att kommunen anlägger en lekplats i byn
Björnstorp med motiveringen att det inte finns någon lekplats och att
det saknas en naturlig mötesplats för bys barn och unga. Vidare
påtalar förslagsställaren de miljömässiga vinster som görs, då det
idag är sex kilometer till närmsta lekplats och de flesta kör bil.
Förslagsställaren uppskattar att det finns cirka nittio barn i
Björnstorps by.

Förvaltningens yttrande
Precis som förslagsställaren skriver finns ingen kommunal lekplats i
Björnstorp och det finns heller ingen kommunal barnomsorg eller
affär. Enligt befolkningsregistret finns i Björntorps by 55 barn i
åldrarna 0-15 år.
Det finns idag inte någon kommunal parkmark i Björnstorps by,
vilket skulle innebära att en ny lekplats skulle ligga utanför befintlig
parkmark. Förvaltningen anser att anläggandet av en lekplats i
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Björnstorp bör avslås med hänvisning till att detta skulle generera
orimligt höga anläggnings- och driftkostnader.

Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att besvara Lundaförslaget enligt förvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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