
 

KS 17       22 MAJ 2013 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Kihlberg Jenny 
 

Datum 
2013-05-07 

Diarienummer 
KSN-2012-1189 

 
 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Maria Gardfjell (MP) om en parklek i Uppsala 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen  
 
Ärendet 
Maria Gardfjell (MP) har i motion, väckt den 26 november 2012, yrkat att 
kommunfullmäktige uppdrar åt gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram förslag på 
lämpliga lokaliseringar för parklek med bemanning och stort utbud av olika inomhus- och 
utomhusaktiviteter. Motionen återges i bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av gatu- och samhällsmiljönämnden (bilaga 2). Nämnden har i 
dialoger med brukarna inte noterat något uttalat önskemål om parklek och satsar på att 
utveckla befintliga lekplatser. Kommunens mål är att lekplatser ska vara säkra, trygga och 
intressanta för barn i alla åldrar. Att starta en parklek bör föregås av en kostnadskalkyl då 
lokaler och medarbetare krävs.  
 
Reservation har lämnats av (MP), (S) samt (V). 
 
Föredragning 
Vardaglig fysisk aktivitet har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. I dag är vi 
mer stillasittande än någonsin – på jobbet, i bilen, på fritiden. Det är därför viktigt att skapa 
miljöer som medverkar till goda vanor hos barn och leken är speciellt viktig ur många 
aspekter.  
 
Den byggda miljöns struktur och utformning har här stor betydelse för om vi väljer att gå, 
cykla, leka och motionera. Det är därför viktigt att samlokalisera lekplatser vid skolor där 
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barnen vistas större delen av dagen, dels under skoltiden och därefter fritids. Skolan och dess 
närmiljö utgör oftast trygga igenkännande miljöer och vägarna dit arbetar kommunen särskilt 
med för att få säkra och trygga. Detta gör det enklare att även använda lekplatserna utanför 
skoltid som exempelvis på helgerna. I första hand bör kommunen därför arbeta för att 
uppfylla befintligt mål om lekplatser, dvs. vara säkra, trygga och intressanta för barn i alla 
åldrar där de lokaliseras för att kunna dubbelutnyttjas, dvs. både under skoltid och på fritid.  
 
Om parklek efterfrågas i större utsträckning kan frågan prövas i gatu- och 
samhällsmiljönämnden som i sin tur bör samordna arbetet med barn- och ungdomsnämnden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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