Tjänsteutlåtande
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anna Anderman

Till Tekniska nämnden

Datum 2020-03-23
Dnr
TN 2019/0180

Svar på Medborgarförslag nr 30/2019 – Lekplats på Ljusterö
Sammanfattning
I ett flertal medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun den 6 september 2019 föreslås att
en lekplats på Ljusterö ska iordningställas.

Beslutsförslag
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen
besluta
Medborgarförslag nr 30/2019 anses besvarat med hänvisning till att samtal förs mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Armada om att utreda förutsättningarna för utförande av en
allmän lekplats inom skolfastigheten vid Ljusterö skola.

Bakgrund
Flera medborgarförslag, med samma önskemål, som inkommit till Österåkers kommun där
förslagsställarna önskar en lekplats på Ljusterö i nära anslutning till Ljusterö skola, eller annan
lämplig mark. Detta för att bland annat främja barn lek, rörelse och glädje. Enligt
befolkningsprognosen år 2020 beträffande barnpopulationen i Ljusterö, är 218 barn i ålder mellan 012 år. Den mark som åsyftas tillhör Armada, och kommunen äger ingen annan mark som lämpar sig
för anläggning av en kommunal lekplats.

Förvaltningens slutsatser
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser liksom förslagsställaren att det är ett bra förslag att samutnyttja
skolgården med en allmän lekplats vid Ljusterö skola. Ett sådant projekt måste dock studeras
tillsammans med Armada innan kommunen kan ta ställning i frågan.
Att uppföra en lekplats på Ljusterö skola går i linje med den kommunala lekplatspolicyn och
viljeinriktningen om samutnyttjande av skolgårdar. Armada äger fastigheten, Ljusterö skola.
Samhällbyggnadsförvaltningen har ingen möjlighet att ensamt besluta huruvida det ska uppföras en
allmän lekplats vid skolan eller inte. Förvaltningen har dock återkommande möten med Armada där
frågan kan diskuteras. En utredning krävs beträffande finansiering, drift, öppningstider, lämplig
lokalisering, omfattning och ansvarsfrågor med mera. Även möjligheten att samordna projektet med
projektet Ljusterö idrottsplats bör beaktas.

Bilagor
1. Medborgarförslag 30_2019-Lekplats på Ljusterö
2. Lekplatspolicy Österåker, 2014-03-10
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