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Yrkande – yrkande angående bemannade 
lekplatser i Göteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Park- och naturnämnden får i uppdrag att avveckla bemanningen vid lekplatser i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslutade budget 2020. 

Yrkandet 
I dag har staden fem bemannade lekplatser med olika inriktningar där personal inspirerar 
till lek och aktiviteter. Alliansen ifrågasätter inte att denna verksamhet som sådan är bra, 
men anser att det inte är kommunens uppgift att driva den. 

Staden ska och kan inte göra allt. För att skapa ett inkluderande samhälle där människor 
får möjlighet att bidra till ett tryggare och trevligare lokalsamhälle måste staden 
uppmuntra, inte trycka ner ideella och frivilliga insatser. Exempel på aktiviteter som idag 
genomförs i kommunal regi vid de bemannade lekplatserna är bland annat korvgrillning, 
skejtskola och caféverksamhet. Alliansen ser positivt på att andra aktörer i samhället, 
föreningar, bolag eller exempelvis föräldragrupper arrangerar aktiviteter på stadens mark.  

I tilläggsyrkandet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet visar man på en finansiering genom 
att ta fem miljoner från de 25 miljoner avsatta för projektet 
Valhallagatan/evenemangsområdet till bemanning av parklek. De menar att projektet går 
att genomföra mer effektivt. Men i Stadsledningskontorets budgetunderlag från 2019 
gjordes bedömningen att genomförandet beräknas kosta 30 miljoner kronor. Alliansen har 
redan i sin budget för 2020 effektiviserat denna post med fem miljoner kronor. Ytterligare 
avdrag från posten skulle innebära en effektivisering motsvarande 33 procent. 

Alliansen vill ha trygga lekmiljöer över hela staden så att fler barn kan leka, utvecklas 
och umgås. Därför väljer vi att rikta in oss på fler säkra lekplatser istället för att bemanna 
några få. 
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Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet  
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Yrkande angående yrkande om bemannade 
lekplatser i Göteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. 5 mnkr överförs från de kommuncentralt avsatta medlen för stadsutveckling 
Valhallagatan/evenemangsområdet för år 2020 till Park-och naturnämnden för att 
täcka kostnader för bemanning av lekplatser.  
 

Yrkandet 
I Alliansens budget avsätts 25 miljoner för projektledning av utvecklingen av 
evenemangsområdet, detta projekt är anser vi kan genomföras mer kostnadseffektivt. 
Alliansen har också valt att helt ta bort centrala reserver ur sin budget, därför föreslår vi 
att 5 miljoner kronor förs över från projektledning av evenemangsområdet till Park- och 
naturnämnden för fortsatt drift av de bemannade lekplatserna. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande   
2019-12-06 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Ärende  2.1.16 
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Yrkande angående bemannade lekplatser i 
Göteborg  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Avvecklingen av bemanningen vid lekplatser genomförs ej. 

Yrkandet 
I kommunfullmäktiges budget för år 2020 får Park- och naturnämnden i uppdrag att 
avveckla bemanningen vid lekplatser. De bemannade lekplatserna fyller en viktig 
funktion för stadens barn, inte minst i de utsatta områdena men också som mötesplats för 
barn och familjer från olika delar av staden. Att avveckla de bemannade lekplatserna ser 
vi som en mycket dålig politik, därför förslår vi rödgrönrosa att detta uppdrag tas bort.    
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Yrkande  
2019-12-04 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
Nytt ärende  
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