
 

Svar på interpellation från Lena Staaf (V) angående lekplatser i Gnesta kommun. 

 

Jag vill inleda med att säga att vi delar bilden att denna process blivit alltför rörig 

och ser därför positivt på att tydligare investeringsplaner ska tas fram, det kommer 

att vara bra för både medborgare och medarbetare. 

Lena Staaf har i sin interpellation ett antal specifika sakfrågor som jag härmed 

ämnar besvara. 

 

1. Avsattes investeringsmedel för att genomföra de ursprungliga beslutet om två 

temalekparker i Gnesta tätort? Vad har i så fall hänt med dessa pengar eftersom 

inga temalekparker byggts? 

Svar: Investeringsmedel avsätts inför respektive budgetår och när 

investeringsmedel sen ska tas i anspråk så lyfts detta för beslut. 

 

2. Varför har man inte fullföljt det beslut om två temalekparker som tidigare tagits? 

Svar: Det har byggts temalekparker i alla våra tätorter men i Gnesta tätort har bland 

annat områdena kring Solåkravägen och Björnstigen också behövts belysas ur ett 

exploateringsperspektiv, där det delvis funnits en ”krockande” plan för exempelvis 

Björnstigen. Det ska också sägas att lekparken vid Solåkravägen rustats upp. Men 

naturligtvis hade detta behövts belysas/beslutats tydligare i nämnd och inte enligt 

den idé om presidiebeslut som vi då fick råd om. Samhällsbyggnadsnämnden har 

också, i och med beslut om den förnyade lekplatsutredningen på nämndens 

sammanträde den 28:e september, beslutat att utreda och kostnadsberäkna två 

temalekplatser i Gnesta tätort. Uppdraget ska återrapporteras i början på 2023. 

 

3. Vad ska undersökas i den nya utredningen? 

Svar: Det är ingen ny utredning utan var en förnyad utredning baserat på ett redan 

gediget material. Det som skulle belysas extra var rörelseglädje och samnyttjande 

av lekplatserna av skolor och förskolor som kan använda lekplatserna som 

destinationer. Denna utredning är nu klar och återrapporteringen godkändes på 

samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 28:e september. Svaret från 

förvaltningen är att det underlag som togs fram tidigare baserat på dialoger med 

medborgare och enkäter fortfarande är relevant, att det inom regionen finns 

kunskap om utformning med fokus på rörelseglädje och att skolorna och 

förskolorna är nöjda med det utbud som finns. 

 

4. Kommer man att utreda om man ska återställa de lekplatser som monteras ned? 

Svar: Nej, det kommer man inte att göra eftersom den tidigare utredningen där 

medborgarna fått lämna in önskemål och ge synpunkter fortfarande bedömts vara 

relevant. 

 

5. När beräknas den nya utredningen vara klar? 

Svar: Den blev klar och godkändes på nämndens sammanträde den 28:e september. 

 



Sibylle Ekengren, 

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
 


