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Yttrande Lekplatsplan 2019-2025, TN 18/79
Dnr KFN19/25
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna yttrande av Lekplatsplan 20192025 TN 18/79, till Tekniska nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kultur och Fritidskontoret har fått Lekplatsplan 2019-2025 (TN 18/79) på remiss
från Teknik och Exploateringskontoret. Kultur och fritidskontoret lämnar följande
synpunkter på planen:
- Medborgarinflytandet i planeringsprocessen av nya lekplatser bör förtydligas. Det
gäller invånarna generellt, men specifikt barn och unga samt funktions-nedsatta.
- Vid planering av nya bostadsområden är det viktigt att skapa mötesplatser där olika
generationer kan mötas. Lekplatsplanen beskriver ytor med en större bredd än
traditionella lekplatser. Därför bör begreppet ”lekplats” ersättas med ”aktivitetsyta”
och planens namn bör ändras till ”Plan för aktivitetsytor”.
- Det bör finnas en redogörelse för hur tillgängligheten för funktionsnedsatta ska
tillgodoses.
- Källhänvisning bör finnas i de fall hänvisning görs till behov och krav på lekplatser
som finns.

Beslutsunderlag
Lekplatsplan 2019-2025 (TN 18/79)
Tjänsteutlåtande Lekplatsplan 2019-2025 TN 18/79, Dnr KFN 19/25
Ärendet
Kultur och Fritidskontoret har fått Lekplatsplan 2019-2025 (TN 18/79) på remiss
från Teknik och Exploateringskontoret.
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Lekplatsplanen relaterar till vissa av kommunens och Kultur och fritidsnämndens
övergripande mål. Kultur och fritidskontoret lämnar i relation till aktuella mål,
följande synpunkter på planens innehåll:
Kommunens övergripande mål: Medborgarinflytande
Enligt Alliansens plattform ska medborgare involveras tidigt i planeringar för att
deras kunskaper och synpunkter ska tas tillvara i beslutsprocessen i frågor som berör
många. Med hänsyn till detta bör de planer som tas fram formuleras så att invånarna
kan förstå innehållet. Vissa delar av planen refererar till interna dokument, kriterier
och riktlinjer utan att beskriva vilka dessa är. För medborgarnas delaktighet bör
dessa förtydligas.
Enligt Barnkonventionen ska barns åsikter höras inför beslut som påverkar dem.
Barnkonventionen blir lag 2020. Därför bör det nämnas i planen hur man ämnar
göra barn delaktiga i planeringen av nya lekplatser. Det samma gäller
medborgarinflytande generellt. Under rubriken ”Tillgänglighet” bör man beakta
behovet av medborgarinflytande och kontakt med handikapporganisationer, för att
inhämta deras perspektiv.
Kultur och Fritidsnämndens mål: Mötesplatser för unga och Möjlighet till idrott och
fysisk aktivitet
Kultur och Fritidsnämnden ansvarar för att skapa goda förutsättningar för fysisk
aktivitet för alla invånare b.la. genom att delta i planering av nya aktivitetsytor i
boendemiljöer, samt ansvarar för att skapa attraktiva mötesplatser för unga.
Lekplatsplanen beskriver ytor med en större bredd än traditionella lekplatser.
Kontoret tolkar att planen även riktar sig till andra målgrupper än mindre barn, t.ex.
ungdomar och vuxna. Därför anser kontoret att namnet på planen bör ändras till
”Plan för aktivitetsytor” samt att begreppet lekplats ersätts med aktivitetsyta.
Övriga synpunkter på lekplatsplanen
När vi planerar för nya områden är det viktigt att skapa områden där olika
generationer kan mötas och samtidigt behålla skapa Ekeröandan. I det arbetet är
leksplatser / aktivitetsytor viktiga platser att utveckla.
I nuvarande förslag till plan framgår inte om planen endast omfattar befintliga
lekplatser/aktivitetsytor eller även anläggning av nya. Det bör klargöras.
Det är bra att tillgänglighetsanpassningen för funktionsnedsatta belyses i inledningen
av planen, dock saknas redogörelse för antalet anpassade aktivitetsytor idag. Under
punkt 6. Säkerhet och tillgänglighet saknas redogörelsen för hur tillgängligheten ska
tillgodoses, vilket bör förtydligas.
I remissen framgår vilka olika behov och krav på aktivitetsytor som finns men det
framgår inte från vilken källa behoven hämtats. Hänvisar man till standardiserade
krav eller är det Teknik och exploateringskontorets synpunkter?
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