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lekparken i södra Aneby
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om upprustning av 
lekparken i södra Aneby, samt

att medborgarförslaget med detta avslås.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om upprustning av lekparken i Södra Aneby inkom 2022-
05-24

I medborgarförslaget skrivs;

”Upprustning av lekparken i Södra Aneby. Mellan Hallonstigen och Ängsstigen. 
Så mitt förslag är en multisportarena. Där barn kan kombinera ett flertal 
bollsporter samt andra aktiviteter som kräver utemiljö. Samt väldigt 
underhållsfritt. Här finns världens möjligheter för att upprusta och framför allt 
utrusta. Det sker ett generationsskifte och ser allt fler barnfamiljer som flyttar in i 
området som även saknar en större lekpark/aktivitetsutrustning. Bodde i Fagersta 
i sex år och var med och anlade flertalet arenor där. Väldigt populärt bland både 
barn och vuxna att kunna ta med både en fotboll och basketboll och aktivera sig. 
Tycker kommunen verkligen ska ta en titt och se på förslaget och även se på 
andra kommuner som byggt arenor.”

I svaret konstateras att det inte är möjligt att upprusta lekparken i södra Aneby 
enligt önskemålet i medborgarförslaget. Förslagsställarens vilja att utöka 
möjligheten till spontanidrott, är positiv och sammanfaller väl med kommunens 
hälsofrämjande arbete. Aneby kommun har under flera år utvecklat skolgårdarna 
för att möjliggöra lek och rörelse, bland annat genom konstgräsplaner, 
landbandyrinkar samt annan utrustning för lek och rörelse. Tekniska enheten och 
skolan arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa i syfte att uppmuntra till 
aktivitet och rörelse. Skolgårdarna är tillgängliga för allmänheten kvällar och 
helger vilket gör det möjligt för både barn och vuxna att tillsammans ägna sig åt 
aktiviteter på fritiden. Idrottsplanerna på skolgårdarna motsvarar inte fullt ut en 
multiarena, men är ett gott alternativ som bland annat medger möjlighet till 
bollspel i olika former. 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning avseende befintliga möjligheter till 
spontanidrott i Aneby tätort är bedömningen att såväl skolgårdar som andra 
naturliga grönytor i hög utsträckning motsvarar förslagsställarens önskemål och 
syfte med en multisportarena.  

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-05-24
Tjänsteskrivelse, 2022-08-19
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-08-17
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-08-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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