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Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna (KS 
2021.076)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om att belysning i lekparkerna speciellt ska 
uppmärksammas och bristerna åtgärdas.
Motionärerna anför att lekplatserna spelar en viktig roll i barnfamiljernas vardag och att 
belysning saknas i flera av kommunens lekplatser.
Teknik- och fastighetsavdelningen arbetar aktivt med upprustningen av kommunens lekplatser 
i enlighet med den beslutade lekplatsplanen.
I lekplatsplanen framgår en rad aspekter som ska beaktas vid utformning av 
gestaltningsförslag vid upprustningar och nya lekplatser, i detta sammanhang listas även 
belysning. Vid större upprustning av lekplatser eller nyanläggning av lekplatser hanteras 
belysning inom lekplatsbudgeten, men belysningsåtgärder ryms inte alltid vid de mindre 
upprustningarna.
Vissa lekplatser går heller inte att anlägga belysning på utan att påverka naturmiljöerna 
negativt; genom sprängning berg eller genom att skada träd. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen kan konstatera att samtliga lekplatser därför inte kan innehålla 
belysning. Belysning ingår dock redan i vad som särskilt ska beaktas, utifrån lekplatsplanen.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Jerri Bergströms (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna
 Motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om belysning vid de 
kommunala lekplatserna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har väckt en motion om att belysning i lekparkerna speciellt ska 
uppmärksammas och bristerna åtgärdas. 
Motionärerna anför att lekplatserna spelar en viktig roll i barnfamiljernas vardag och 
att belysning saknas i flera av kommunens lekplatser. 
Teknik- och fastighetsavdelningen arbetar aktivt med upprustningen av kommunens 
lekplatser i enlighet med den beslutade lekplatsplanen. 
I lekplatsplanen framgår en rad aspekter som ska beaktas vid utformning av 
gestaltningsförslag vid upprustningar och nya lekplatser, i detta sammanhang listas 
även belysning. Vid större upprustning av lekplatser eller nyanläggning av lekplatser 
hanteras belysning inom lekplatsbudgeten, men belysningsåtgärder ryms inte alltid 
vid de mindre upprustningarna.
Vissa lekplatser går heller inte att anlägga belysning på utan att påverka 
naturmiljöerna negativt; genom sprängning berg eller genom att skada träd. Teknik- 
och fastighetsförvaltningen kan konstatera att samtliga lekplatser därför inte kan 
innehålla belysning. Belysning ingår dock redan i vad som särskilt ska beaktas, utifrån 
lekplatsplanen.

Bakgrund
I den av fullmäktige antagna lekplatsplanen framgår en rad aspekter som ska beaktas 
vid utformning av gestaltningsförslag vid upprustningar och nya lekplatser, i detta 
sammanhang listas även belysning. 

Vid större upprustning av lekplatser eller nyanläggning av lekplatser (enligt 
lekplatsplan) hanteras belysning inom lekplatsbudgeten, men belysningsåtgärder 
ryms inte alltid vid de mindre upprustningarna.

Vissa lekplatser går heller inte att anlägga belysning på utan att påverka 
naturmiljöerna negativt; genom sprängning berg eller genom att skada träd. Teknik 
och fastighetsförvaltningen kan konstatera att samtliga lekplatser därför inte kan 
innehålla belysning. 

Fritzbergvägens lekplats genomgick en mindre upprustning år 2018, belysningen 
rymdes då inte inom budgeten. Belysning håller på att ses över och offert har tagits in.
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Lekplatser som står vid värdefulla träd och naturmark med mycket berg är svåra att 
åtgärda, ett exempel är Rosengårdsvägens lekplats. Teknik och fastighetsavdelningen 
har hört sig för hos tillverkare av belysningsstolpar och det finns idag inte något 
hållbart alternativt stolpmaterial på marknaden, som inte kräver eldragning i mark. 
Solcellsbelysning passar heller inte på alla platser; kräver sol. 

Ekonomiska konsekvenser
Motionärerna konstaterar att medel har reserverats för åtgärder enligt den befintliga 
lekplatsplanen. Lekplatsplanen innehåller prioriteringar mellan de olika lekplatserna. 
De avsatta medlen avser täcka föreslagna åtgärder under perioden 2017-2026.

Ytterligare åtgärder/mer omfattande åtgärder i samband med mindre 
upprustningarna medför ökade kostnader, alternativt en nedprioritering av andra 
åtgärder till förmån för ökad belysning.

Kostnader för belysning kan till viss del vara aktuellt att hantera inom ramen för de 
medel som avsatts för trygghetsåtgärder. Avvägning behöver då ske mot andra 
möjliga trygghetshöjande åtgärder. Belysning är dock en viktig åtgärd för ökad 
trygghet. 

Konsekvenser för barn
Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara 
relevant i detta sammanhang. För det fall att större omprioriteringar inom 
lekplatsplanen är aktuellt behöver det formuleras som en bredare frågeställning, 
exempelvis kontra lekplatsutrustning. 

Annika Hellberg Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

Expedieras till:
Akten
Chef Gata-park
Teknik- och fastighetschef



 

 

 

Vallentuna kommunfullmäktige 2021  
 

Motion om belysning vid de kommunala lekplatserna. 

 

Lekplatsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 är nog en av de antagna 

planerna som de små och stora kommuninvånarna har uppskattat mest. Lasseparkens 

invigning och öppnande har verkligen höjt kommunens attraktivitet och den parken 

har utvecklats till en viktig mötespunkt i kommunen. Flera andra lekparker står i tur 

att upprustas eller har upprustats redan.  

Man har inventerat de befintliga lekplatserna och har indelat dem till närlekplatser, 

områdeslekplatser och stadsdelslekplatser. Och det som skiljer sig från många andra 

planer i kommunen: man har också årligen reserverat pengar till åtgärder enligt 

planen. Kommuninvånare har alltså kunnat bevittna förbättringar när det gäller 

kommunens lekplatser. 

Bland de tänkta åtgärderna när det gäller markutrustning står det i lekplatsplanen att 

”Belysning ska finnas på lekplatsen.”  

Lekplatserna besiktas årligen av en driftentreprenör. Hösten är oftast lång och det blir 

mörkt redan vid tretiden på eftermiddagen. Innan den ”riktiga” snörika vintern 

kommer, spelar lekparkerna en viktig roll i barnfamiljernas vardag. Tyvärr saknas 

belysningen i flera av kommunens lekplatser, som exempelvis på Fritzbergsvägens 

lekplats, där det enda som lyser upp lekplatsen är månen i bästa fall.  

 

Därför föreslår vi: 

- att belysning i lekparkerna ska speciellt uppmärksammas och bristerna ska 

åtgärdas. 

 

Socialdemokraterna i Vallentuna 

 

       
 

Ing-Marie Elfström      Sandra Rudeberg 
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