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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om lekpark i Lysvik
KS2020/481/08
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommande
upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens ytterområden.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om lekplats i Lysvik har lämnats in. Förslagsställaren
önskar lekplats eller bättre lekmöjlighet på Lysviks skola.
En tidigare utredning av verksamheten Samhällsbyggnad visade att
Samhällsbyggnads budget för lekplatser är begränsad och man ser inga
möjligheter att öka tillgängligheten till lekplatser i kommunens alla delar.
Förskolor och skolor är ingen allmän plats. Detsamma gäller för förskoleoch skolgårdar under verksamhetstid. Den främsta anledningen till att
skolor och förskolor inklusive dess gårdar inte är allmänna platser är att
säkerställa barns och elevers rätt till en trygg och säker miljö.
Verksamhetstiden är för närvarande 06.00 – 18.00. Övrig tid är gårdarna
således tillgängliga för allmänheten.
Vad gäller bättre lekmöjligheter på skolgården, har en översyn och
kartläggning påbörjats. Kartläggningen ska ligga till grund för lokala
generella riktlinjer för kommunens förskole- och skolgårdar med syfte att
få en samsyn i kommunen som underlättar planering, utformning och
skötsel ur ett barnperspektiv. Målsättningen är att förskole- och skolgårdar
har utemiljöer som är trygga och stimulerande ur ett lärande- och
barnperspektiv.
Utifrån behovet av upprustning av förskole- och skolgårdar i kommunens
ytterområden, bland annat Lysvik, har det avsatts medel för ändamålet i
årets investeringsbudget.
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0565-160 47 direkt
070-103 02 32 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anna.ullenius@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2 (2)

Beslutsunderlag
Biträdande skolchefens tjänsteskrivelse 2021-04-07

Anders Olsson
Verksamhetschef
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Anna Ullenius
Biträdande skolchef

Med vänlig hälsning
Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
Sunne kommun
Kommunhuset
Kvarngatan 4
686 80 Sunne
Telefon 0565-162 45
Mobil 070-545 87 70
anders.olsson@sunne.se
www.sunne.se
Läs hur Sunne kommun hanterar dina personuppgifter
https://sunne.se/gdpr
-----Ursprungligt meddelande----Från: kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>
Skickat: den 23 juli 2020 10:11
Till: Sunne kommun <kommun@sunne.se>
Ämne: medborgarförslag
Medborgarforslag: Lekpark eller bättre lekmöjlighet på Lysvik
skola
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon:
Epost:
Forslag: Lysvik saknar HELT lekpark och nu även
klätterställning på skolgården. Barnen i Lysvik har ingen
samlingsplats utanför skoltid. Föräldrar med små barn eller de
barn som är lediga under skol-/fritidstider har ingenstans att
träffas och leka. Ska man leka på skolgården(efter
skol-/fritidstider) finns inga roliga saker kvar, den stora
rutschkanan på kullen och klätterställningen är borttagna. Nu
finns endast en linbana som går på marken(ur funktion), en
klätterställning som saknar funktioner(armklättring,
klätterhandtag), en rad med stångar där trät är sprucket så man
är rädd att den ska gå sönder och vanliga gungor. Så det enda
som är helt och fungerar som det ska på skolgården är vanliga
gungor. Det finns ju många barn här inne i Lysvik som inte har
möjlighet att ta sig till Sunne för att leka. Jag har precis
haft Maria Prellwits(forskare om tillgänglighet av lekparker)
som handledare i mitt examensarbete om fri lek så därför har
jag fått upp ögonen för vikten av att barnen har en egen
samlingsplats/lekplats i sitt närområde. Hoppas att barnen i
Lysvik åtminstone kan få något roligt att göra på skolgården.
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