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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta (KS 2020.318)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om sju (7) 
miljoner kronor för ny lekplats i Kårsta samt fattar genomförandebeslut.

Ärendebeskrivning
I kommunens lekplatsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 (KS 
2015.450), beskrivs behovet av en lekplats i Kårsta.
I investeringsplanen i kommunplanen 2020-2022 finns sju (7) miljoner kronor avsatta för ny 
lekplats i Kårsta.
Det finns en grönyta intill Sättratorpsvägen i Kårsta som är utpekad i lekplatsplanen som en 
eventuell plats för anläggning av en ny lekplats. Det krävs dock en geologisk undersökning 
samt dagvattenutredning av platsen innan det fastställs att lekplatsen ska byggas där. Dessa 
undersökningar kommer investeringsmedlen att börjas att användas till. Visar utredningarna 
att platsen fungerar att bygga lekplatsen på ska Teknik-och fastighetsförvaltningen under 
våren/sommaren genomföra en medborgardialog med invånarna om vad de önskar att 
lekplatsen ska innehålla. Lekplatsen färdigställs därför troligen i Kårsta först år 2022.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §86 Tefau Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-20, Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i 

Kårsta
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Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-12-09

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86
Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta (KS 2020.318)
Beslut
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om sju (7) 
miljoner kronor för ny lekplats i Kårsta samt fattar genomförandebeslut.

Ärendebeskrivning
I kommunens lekplatsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 (KS 
2015.450), beskrivs behovet av en lekplats i Kårsta.
I investeringsplanen i kommunplanen 2020-2022 finns sju (7) miljoner kronor avsatta för ny 
lekplats i Kårsta.
Det finns en grönyta intill Sättratorpsvägen i Kårsta som är utpekad i lekplatsplanen som en 
eventuell plats för anläggning av en ny lekplats. Det krävs dock en geologisk undersökning 
samt dagvattenutredning av platsen innan det fastställs att lekplatsen ska byggas där. Dessa 
undersökningar kommer investeringsmedlen att börjas att användas till. Visar utredningarna 
att platsen fungerar att bygga lekplatsen på ska Teknik-och fastighetsförvaltningen under 
våren/sommaren genomföra en medborgardialog med invånarna om vad de önskar att 
lekplatsen ska innehålla. Lekplatsen färdigställs därför troligen i Kårsta först år 2022.

Yrkanden
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-20, Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i 

Kårsta
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Tjänsteskrivelse
Hemställan om investeringsmedel för 
ny lekplats i Kårsta

Förslag till beslut
Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om sju (7) miljoner kronor för ny 
lekplats i Kårsta samt fattar genomförandebeslut.

Sammanfattning av ärendet
I kommunens lekplatsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 (KS 
2015.450), beskrivs behovet av en lekplats i Kårsta. 
I investeringsplanen i kommunplanen 2020-2022 finns sju (7) miljoner kronor 
avsatta för ny lekplats i Kårsta.
Det finns en grönyta intill Sättratorpsvägen i Kårsta som är utpekad i lekplatsplanen 
som en eventuell plats för anläggning av en ny lekplats. Det krävs dock en geologisk 
undersökning samt dagvattenutredning av platsen innan det fastställs att lekplatsen 
ska byggas där. Dessa undersökningar kommer investeringsmedlen att börjas att 
användas till. Visar utredningarna att platsen fungerar att bygga lekplatsen på ska 
Teknik-och fastighetsförvaltningen under våren/sommaren genomföra en 
medborgardialog med invånarna om vad de önskar att lekplatsen ska innehålla. 
Lekplatsen färdigställs därför troligen i Kårsta först år 2022. 

Johan Carselind Nicole Sundin
Gatu-och parkchef Parkingenjör
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