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Svar på medborgarförslag nr 16/2018 - Lekplats i Svinninge 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslag nr 16/2018 besvarat med hänvisning till att det specifika området som 
föreslås är planlagt som naturmark, varför det inte går att nyanlägga en lekplats i området och 
att det är planlagt att uppföras en förskola norr om föreslaget område invid vilken det enligt 
plan ska anläggas en lekplats. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2018-11-19, § 8:11, föreslås att Österåkers 
kommun river en befintlig lekplats norr om fastigheten Svinninge 1:80 och bygger en ny 
lekplats på platsen. Samhällsbyggnads förvaltningen konstaterar att området som föreslås är 
planlagt som naturmark vilket innebär att kommunen inte kan bygga en lekplats på platsen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2019-04-03, § 4:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-03-27. 
- Samhällsbyggnads förvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2019-03-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att anse 
medborgarförslag nr 16/2018 besvarat med hänvisning till att det specifika området som 
föreslås är planlagt som naturmark, varför det inte går att nyanlägga en lekplats i området och 
att det är planlagt att uppföras en förskola norr om föreslaget område invid vilken det enligt 
plan ska anläggas en lekplats. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
I 84 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Lekplats i Svinninge (Nantes) 
Beskrivning* 
Hej, som ni vet råder det stor infly ttning till Svinninge och det är i hög grad 
barnfamiljer som flyttar in vilket är ku l. Förutom skola, förskola saknas 
lekplatser i området där barnen kan mötas. Det finns inte en enda lekplats 
i området villket är negativt för boendemiljön. Mitt förslag är att riva den " 
gamla lekplatsen" som byggdes av frivilliga för 30(?) år sedan i skogen på 
kommunens mark norr om fastighet Svinninge 1:80 och ersätta denna 
med en ny. Jag är gärna med som språkrör för boende i området med 
ideer på utformning etc. 

Namn * 
Fredrik Lingsten 

[B] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mi tt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Adress* Postadress* 

Telefon* Mobil 

E-postadress 

Underskrift 

Ort och datum* 

Namnteckning* 

Namnförtydligande' 

* Obligatoriska uppgifter 
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