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Samhällsbyggnadsförvaltningens 
Melanie Cimerland 
0171-626651 
melanie.cimerland@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Bygg en lekplats och 
bollplan i Bredsand NU 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
 

Medborgarförslaget anses besvarat 

Ärendet 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag daterat 24 oktober 2020 föreslår en boende i Bredsand att 
en allmänning med rejäl lekpark och en konstgräsplan/basketplan ska anläggas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-07 att medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för behandling och beslut samt att kommunfullmäktige skall 
informeras om beslutet. 
 

Ärendets beredning 
Två liknande medborgarförslag (KS2020/306 och KS 2020/609) besvarades av 
Plex i maj 2021. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Bredsand har byggts ut av en privat exploatör och markägare (Bredsands 
Framtidsboende AB). Detaljplanen för området gjordes i överenskommelse med 
exploatören om att denne skulle bygga ut gator, grönytor och gemensamma 
anläggningar som lekplats inom området för att sedan överlåta dem till en 
samfällighet bestående av de boende i området. 

I exploateringsavtalet står det att det är exploatören som skall ansöka om att det 
bildas en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. Först när 
samfällighetsförening är bildad övergår drift och underhåll från exploatören till 
samfällighetsföreningen. 

I detaljplanen finns lek-yta utlagt på kvartersmark men det är upp till Bredsands 
Framtidsboende AB att anlägga lekplatsen. Det finns ingen allmän platsmark i 
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detaljplanen utan planbestämmelsen är kvartersmark vilket innebär att kommunen 
kan och ska inte anlägga lekplats i Bredsandsskogen, det ska exploatören göra 
enligt de förutsättningar som överenskommits vid planläggningen. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Om kommunen skall anlägga en lekpark behöver en ändring av detaljplan göras så 
att kvartersmark omvandlas till allmän plats. I och med att kommunen inte är 
exploatör så har inte kommunen exploateringsintäkter som kan finansiera en 
lekpark. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Utifrån barnperspektiv och hälsa är det viktigt att det finns lekmiljöer för barnen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 
Medborgarförslaget, daterat 2020-10-24 
 
 
 
Patrik Holm 
Plan- o exploateringschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Melanie Cimerland 
Mark o Exploatering 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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