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Svar på medborgarförslag om staket runt hela lekparken i 
Stadsparken 
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2020-08-17 

DIARIENR: 2018/1111 

Förslagsställaren inkom 24 september 2018 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att ett staket sätts upp runt hela lekparken i Stadsparken i 
syfte att öka tryggheten särskilt för föräldrar med barn som är "rymmare". 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

Av yttrande framgår att Stadsparkens lekpark ska vara en lättillgänglig plats för 
allmänheten och ett stort antal människor rör sig i området. Kommunen har 
anpassat lekparken så att den ska vara både attraktiv men också säker. 

Att placera ett staket längs med hela lekparken kan försvåra tillgängligheten likväl 
som det kan få ytan att kännas instängd och trång när det rör sig många barnfamiljer 
samtidigt i området. 

Varje förälder har ett föräldraansvar som förutsätter att barn hålls under uppsikt 
vid behov. Barn som tenderar att "rymma" bör hållas särskilt under uppsikt av 
föräldrar, även under lek i resterande del av parken. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgaförslaget besvarat 

4L 
Anders Wigelsbo ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunsty relsen 
Box 304 
733 25 Sa la 

Besöksa dress: Stora Torget 1 
Växel : 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sa la.se 
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Direkt: 0224-74 7100 



E 
0 

N 
D 

"' ~ 
D 
N 

0 
,-; 
> 
0 
D 
D 

5 
<{ 
1/l 
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Medborgarförslag om staket runt hela lekparken i Stadsparken 

I medborgarförslaget föreslås att staket sätts upp runt hela lekparken i stadsparken 
i syfte att öka tryggheten särskilt för föräldrar med barn som är "rymmare". 

Stadsparkens lekpark ska vara en lättillgänglig plats för allmänheten och ett stort 
antal människor rör sig i området. Kommunen har anpassat lekparken så att den ska 
vara både attraktiv men också säker, ett tankesätt som ska genomsyra parken. 

Att placera ett staket längst med hela lekparken kan försvåra tillgängligheten likväl 
som att det kan få ytan att kännas instängd och trång de det ibland rörs sig flertalet 
barnfamiljer samtidigt i lekparken. 

Var förälder har ett föräldraansvar som förutsätter att barn hålls under uppsikt vid 
behov. Barn som tenderar att "rymma" bör hållas särskilt under uppsikt av . 
föräldrar, även under lek i resterande delar av parken. 
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Sala Kommun 

Box 304 , 733 25 Sala 

kommun .info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kontaktperson 
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Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans , ange vilka ni är (I.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

D Förslag 

D Motivering 

Medborgarförslag till kommunen 

lnk. 2018 -08~ 0 j , 
larlenr Aktbilaga 
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Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag 

D Ja 
~ ' Fs~~i-~ f~~sl 
Underskrift 

Datum och underskrift 
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