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Justerandes signatur 

§ 5 Dnr 2018-00026 

Lekplatser Kisa och Horn - investeringsmedel och starttillstånd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för lekplats i Kisa och Horn tillföra 
investeringsmedel med 1 000 tkr. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att enligt investeringsplan samt nya tillförda medel 
bevilja starttillstånd för ny lekplats i Kisa och Horn med 1600 tkr. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef att avge rapport till kommunstyrelsen 
om vilka befintliga lekplatser som kommer att tas bort med anledning av 
satsningen på större lekplatser i varje tätort.  

Sammanfattning 

Nybyggnad av lekparker i Kisa och Horn beräknas att genomföras under våren 

2018. Starttillstånd beviljas av kommunstyrelsen under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att tillföra investeringsmedel med 1000 tkr. 

Kisa 

Nybyggnad av lekplats i Kisa planeras till Kullaparken med temat Skog och Äventyr. 

Horn 

Om/nybyggnad av lekplats i Horn planeras i anslutning till Hornåbergs camping. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-20 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M) och Lars Karlsson (L) föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommunchef att avge rapport till kommunstyrelsen om vilka befintliga lekplatser 
som kommer att tas bort med anledning av satsningen på större lekplatser i varje 
tätort.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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 Kommunfullmäktige 

 

Lekplatser Kisa och Horn - investeringsmedel och starttillstånd 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för lekplats i Kisa och Horn tillföra 
investeringsmedel med 1 000 tkr. 

Kommunstyrelsen beslutar att enligt investeringsplan samt nya tillförda medel 
bevilja starttillstånd för ny lekplats i Kisa och Horn med 1600 tkr.   

Sammanfattning av ärendet 

Nybyggnad av lekparker i Kisa och Horn beräknas att genomföras under våren 
2018. Starttillstånd beviljas av kommunstyrelsen under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om att tillföra investeringsmedel med 1000 tkr. 

Kisa 
Nybyggnad av lekplats i Kisa planeras till Kullaparken med temat Skog och Äventyr. 

Horn 
Om/nybyggnad av lekplats i Horn planeras i anslutning till Hornåbergs camping.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-20  

Syfte 

Tillse att tillräckliga medel finns för att genomföra projektet i enlighet med tidigare 
beslutade intentioner. 

Önskad effekt 

Genomförande av byggnation av samtliga tre beslutade lekparkerna i Kinda 
kommun där Kisa och Horn kvarstår. 

Berörda 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samråd 

Samråd med medborgare har gjorts via omröstning. Framtagande av förslag på 
utförande sker tillsammans med Teknik och Drift. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Finansiering sker genom angiven budgetram på 1 600 tkr. Medlen finns med i 
investeringsplanen. 
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För hantering av lekplatserna i Kisa och Horn är driftkostnad beräknad till 125 tkr 
per år (ränta, avskrivningar och drift). 

Konsekvenser barnperspektiv 

Nybyggnad av lekparker beaktar barnperspektivet genom att det främjar till 
rörelse och skapar en plats för barn och ungdomar att umgås på i Kisa och Horn. 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

Lekparkerna ska förses med utrustning som lockar alla, såväl pojkar som flickor, att 
leka där samt ge förutsättningar för funktionshindrade att delta i leken. 

Miljökonsekvenser 

Ej relevant. 

Samverkan (MBL) 

Ej relevant. 

Genomförande 

Projektet finns med i planen och påbörjas så snart upphandling och finansiering är 
klar. 

Uppföljning 

Projektet följs upp enligt tidigare beslut. 

Återrapportering 

Enligt vad som gäller för det ursprungliga beslutet. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Ida Härnström 
Projektledare 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 




