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1. Inledning/bakgrund
I Ekerö kommun finns det idag 25st kommunala lekplatser/aktivitetsytor på allmän
platsmark och det är dessa lekplatser/aktivitetsytor som omfattas av planen.
Det finns, utöver ovan nämnda, dessutom ett antal lekplatser/aktivitetsytor i
anslutning till badplatser, skolor, daghem och förskolor. Ett mindre antal
lekplatser/aktivitetsytor ägs och förvaltas av bostadsrättsföreningar, alla dess nämnda
platser behandlas inte i denna plan.
En stor del av de lekplatser/aktivitetsytor som Ekerö kommun har byggt är inom
områden där kommunen inte har skötselansvar. Planen innefattar prioritering av
åtgärder för att hålla en bättre och hög kvalité samt att satsa på lättillgängliga
lekplatser/aktivitetsytor där kommunen når större målgrupper.
Kommunens upphandlade driftentreprenör ansvarar för ogräsrensning,
häckklippning med mera på lekplatserna/aktivitetsytorna. Entreprenören ansvarar för
veckovis okulär tillsyn, överlämning av veckorapporter samt kontinuerlig tillsyn.
Det finns ett behov av en långsiktig plan för att förbättra och utveckla kommunens
lekmiljöer. Lekplatsplanen syftar till att utifrån en nulägesbeskrivning ge riktlinjer för
hur de kommande årens satsning på lekplatser/aktivitetsytor ska se ut och var
åtgärder ska prioriteras.
Den 4 december 2008 beslutade regeringen att Sverige ska följa Barnkonventionens
protokoll om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att
all offentlig miljö, inklusive lekplatser/aktivitetsytor, ska vara tillgänglighetsanpassad
enligt barnkonventionen numera är svensk lag (2018:1197) from 1 januari 2020.
I Ekerö kommun finns idag få lekplatser/aktivitetsytor som uppfyller kraven på
tillgänglighetsanpassning. Detta innebär att barn och alla andra personer med olika
funktionshinder inte erbjuds de lekmiljöer som de faktiskt är berättigade till enligt
regeringens beslut.
Kommunen ska, med utgångspunkt i kriterierna, erbjuda attraktiva
lekplatser/aktivitetsytor, inom rimligt avstånd från bostaden, med hög standard och
med lekredskap för barn i olika åldrar.

2. Syfte
Planen syftar till att:
 Ge en samlad bild av de befintliga lekplatsernas/aktivitetsytornas
lokalisering
 Ange riktlinjer för utveckling av befintliga lekplatser
 Utformning efter olika behov
 Prioritering av resurser

Planen ska redovisa:
En åtgärdsplan för de kommunala lekplats- och aktivitetsytor samt prioritering för
genomförande av de åtgärder som föreslås.

3. Mål
Kommuninvånarna ska erbjudas relativ närhet till attraktiva, säkra och tillgängliga
lekplatser och aktivitetsytor där kommunen har skötselansvar.
Kommuninvånarna ska erbjudas platser med lekvärde för barn i alla åldrar där alla
kan mötas och där så många lekanordningar som möjligt kan användas av så många
som möjligt.
Kommunen ska erbjuda lekplatser/aktivitetsytor helt eller delvis
tillgänglighetsanpassade.
Kommunens allmänna lekplatser ska uppfylla EU:s säkerhetsstandard enligt EN 1176
och EN 1177 om krav på lekredskap och stötdämpande underlag.

4. Huvudmannaskap
De allra flesta lekplatser och aktivitetsytor som är under kommunal regi ligger i dag på
områden där kommunen inte är huvudman utan ansvaret är förrättat till en
vägförening/samfällighetsförening vilket i sin tur betyder att kommunen inte har
rådighet över ytan. Kommunen har alltså inte ansvar att sköta ytor som har enskilt
huvudmannaskap.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15 att ge i uppdrag till förvaltningen att
genomföra en utredning om enskilt och kommunalt huvudmannaskap. I uppdraget
anges att utredningen skall värdera kommunens inriktning i översiktsplanen och ge
förslag till ev. förändringar, föreslå avgränsning för huvudmannaskap, peka på
formaliafrågor för genomförande av ev. förändringar, förslag på kravspecifikation för
ev. kommunalt övertagande av huvudmannaskap, kostnadsbild för konsekvenser av
ev. övertagande och kostnad för tillkommande kommunal drift av anläggningarna.
Huvudmannaskap berör många delar av daglig drift och skötsel av gator och
grönområden i kommunens tätorter; bl a kommunal drift och skötsel, underhåll,
trafikplanering, bygglovsärenden, markupplåtelse samt genomförandefrågor vid
planläggning enligt PBL.
Några områden/processer som berörs av huvudmannaskap och omfattas av
utredningen är:
-Kommunala lekplatser
-Badplatser
-Grönområden/parkmark
-Gator

-GCM-vägar
-Skolvägar
-Trafiksäkerhet
-Trafikplanering
-Trafikövervakning
-Detaljplanering
-Drift och underhåll av kommunala gator och parkmark
Resultatet av utredningen kan komma att påverka den mark där många
lekplatser/aktivitetsytor är belägna. En komplettering och ev. omprioritering av
lekplatsplanens innehåll är därför lämplig att göra när utredningen är klar.

5. Placering befintliga lekplatser/aktivitetsytor.
Karta över placering av lekplatser/aktivitetsytor som har kommunal drift och som
ligger på allmän platsmark.. Beskrivning av lekplatserna samt förslag på åtgärd finns
under punkt 9 och punkt 10.

6. Platsernas status och förutsättningar
Lekplatserna/aktivitetsytorna i kommunens orter, utgörs huvudsakligen av
närområdeslekplatser med likartad utformning. Flera av lekredskapen är slitna och
behöver bytas ut eller byggas om helt. Detta gäller även fallskyddsunderlaget där
behov av byte/ komplettering föreligger.
Upprustning av lekplatser/aktivitetsytor innebär huvudsakligen en komplettering
eller utbyte av lekredskap efter att man vid tillsyn noterat brister eller att det vid
besiktning framkommit behov av åtgärder. Anmärkningar som kräver akuta åtgärder,
så kallade A-fel, har avhjälpts omedelbart.

7. Utformning efter olika behov
Lekplatser spelar en central roll i de flesta barns liv. Utformade på ett säkert sätt är de
en källa till glädje och gemenskap för både barn och vuxna. Lekplatser/aktivitetsytor
är öppna dygnets alla timmar året runt. Det är därför viktigt att säkerheten är god
samtidigt som lekmiljön är stimulerande och utmanande. Den samlade kunskapen, i
Europa, om barnsäkerhet på lekplatser återfinns i säkerhetsstandarden SS-EN 1176
och SS-EN 1177.
En lekplats/aktivitetsyta behöver även utformas så att räddningstjänsten har
möjlighet att på ett snabbt och smidigt sätt kunna ta sig och sin utrustning från
uppställningsplatsen till angreppspunkten. I de fall räddningstjänstens bärbara stegar
utgör en del av utrymningsstrategin behöver framkomligheten på lekplatsen anpassas
så att det är möjligt att komma fram till uppställningsplatserna. Olika aspekter som

påverkar framkomligheten och som behöver säkerställas är bland annat hinder i form
av trappor, trånga passager, höjdskillnader och staket.
Lekmiljö
0–4 år*
Barn i denna ålder leker ofta bredvid varandra. Två lekredskap med liknande funktion
och utseende placeras med fördel bredvid varandra. Bekväma sittplatser och någon
form av solskydd är att föredra eftersom barnen oftast går till lekplatsen i sällskap av
en vuxen. Viktigt är också att planera lekplatsen så en god uppsikt över barnen erhålls.
På denna typ av lekplats bör det alltid finnas en sandlåda och småbarnsgungor. Det är
också viktigt att nivåskillnader undviks för att inte begränsa barnens framkomlighet.
5–7 år*
Barn i denna ålder befinner sig i en intensiv lekperiod och de är också den grupp som
använder lekplatserna mest. Leken varierar mellan lek, rörelselek, rollek etc. varför
det är viktigt med möjligheter till olika sorters lek. Lekplatsen placeras med fördel i
närheten av skog eller annan öppen miljö som ger möjliggör rörelse, kojbygge etc.
Källa: *Nykvarn kommuns antagna lekplatsplan 2017–2025
8–12 år*
Hos barn i denna ålder är rollekar viktiga. Barnen leker gärna i grupp, varför
lekplatsmiljön bör vara utformad så att det finns möjlighet att gömma sig eller smyga
på varandra. Lekredskap som främjar balans och rörelse tränar motoriken. Många
barn i denna ålder påbörjar olika sporter eller spontan idrottar, varför ytor som
medger olika aktiviteter är värdefulla. Spännvidden på vad barnen vill göra är stor och
lekplatsen är en av många platser man gärna vistas på under sin fritid.
13–18 år*
Lekplatsen är en mötesplats dit man går för att träffas och umgås. Redskap anpassade
för träning, parkour och skateboard är förslag på lämplig utrustning. Även sittplatser i
grupp uppskattas. Denna åldersgrupp har ett behov av att utmana sin fysik; hänga,
klättra, springa och träna mer medvetet.
Funktionshindrade
En studie av Prellwitz och Tamm (1999) visar på att barn med funktionsnedsättning
utför färre aktiviteter än andra barn och att de ofta leker för sig själva. Många gånger
beror detta på att barn med funktionsnedsättning inte har tillgång till samma
lekmiljöer som sina kompisar. Genom lek utvecklar barn färdigheter som
självmedvetenhet, kommunikation och socialisering. Leken hjälper även barn att
handskas med besvikelser, oro och rädsla.
Målet är att alla kommunens lekplatser ska vara delvis tillgänglighetsanpassade.
Nivåskillnader i form av kantstöd och liknande bör undvikas i så stor utsträckning
som möjligt för en god framkomlighet.

Vuxna*
Vuxna utgör en grupp som spenderar mycket tid på lekplatser/aktivitetsytor. Mor- och
farföräldrar följer med sina barnbarn till lekplatsen, varför det finns ett behov av
anpassade sittplatser med arm- och ryggstöd.
En annan kategori utgör de vuxna som tränar på utomhusgym. Rörelse mjukar upp
stela leder, främjar koordination och balans och är allmänt hälsofrämjande.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
På samtliga kommunala lekplatser/aktivitetsytor bör det finnas en standardiserad
informationstavla med nödvändig information.
Lokalisering
Lokalisering syftar till att lekplatsen ska vara lätt att hitta till, ta sig till och för alla att
använda i möjligaste mån. Detta betyder inte att samtliga lekredskap ska vara tillgängliga för alla. Lekplatsen ska möjliggöra möten mellan olika åldrar och människor med
eller utan funktionshinder för att bidra till lek och rörelse.
Källa: *Nykvarn kommuns antagna lekplatsplan 2017–2025

Säkerhet
Besiktning av kommunens samtliga lekplatser/aktivitetsytor utförs av certifierad
extern besiktningsman 1ggn/år. Utförande sker i enlighet med Europastandard för
lekplatser (EN 1176 och EN 1177.) Besiktningsprotokoll används för att säkra
lekplatserna/aktivitetsytorna och förebygga olyckor. Utöver besiktningen, sker tillsyn
av lekplatserna/aktivitetsytorna varje vecka och vid dessa tillfällen ska akuta och
mindre fel åtgärdas.
Lekutrustning
Lekutrustningen ska vara av hållbar samt av ett tåligt material. All lekutrustning ska
vara TÜV-godkänd. Det ska finnas lekutrustning för barn i olika åldrar och variation
på lekutrustningen. Lekutrustningarna ska vara utformade så att utrustningen kan
användas av så många som möjligt.
Markutrustning
Parksoffor, bänkbord och papperskorgar ska vara nedgjutna i marken och i tåligt
material.
Cykelställ
Cykelställen bör vara så att det går att låsa fast cykel i ramen. Belysning bör finnas vid
cykelställen.
Växter
Giftiga eller allergiframkallande växter får ej finnas på lekplatsen. Fruktträd undviks.

Slutstorlek för träd men även för övriga växter ska beaktas vid placering. Träd får inte
placeras närmare än 5–7 m från en byggnad. Buskar ska alltid planteras ett halvt ccmått in från kantsten, stängsel eller annan intilliggande yta som annars riskerar att bli
över- eller igenväxt. Buskar ska alltid planteras minst 1m ifrån fasad. Växter får aldrig
växa/klättra på husfasad. Beakta alltid växters placering i förhållande till fasader,
fönster, stängsel, armaturer och körvägar. Gräsytor ska om möjligt vara åtkomliga för
klippaggregat med 1,5 meters bredd.

8. Drift och tillsyn
Varje år genomförs en årlig besiktning av samtliga lekplatser och aktivitetsytor.
Anmärkningar som kräver akuta åtgärder, så kallade A-fel, har avhjälpts omedelbart,
2021 fanns det 2st A-fel som åtgärdades direkt efter besiktning.
I den nuvarande driftentreprenad så ingår att entreprenören ha tillsyn på samtliga
lekplatser/aktivitetsytor minst 1ggr/vecka med återkoppling ifall något avvikande så
som t.ex. trasiga redskap upptäcks samt att minst en gång per månad:
 Rengöra redskap
 Kontrollera infästningar
 Fylla på stötdämpande underlagen enligt kraven i SS-EN-1176
 Fylla på sand av bakbar typ i sandlådorna
 Gräva eller fräsa om sand på lekplatserna/aktivitetsytorna
Kommunen har en begränsad driftbudget och för att göra störst nytta för flest
personer kan resurserna behöva omfördelas framöver.

9. Ekonomi
Den budget som finns idag kan behöva förstärkas för att sköta driften av alla
kommunala lekplatser/aktivitetsytor på allmän platsmark. Detta bör beaktas vid
kommande budgetarbete.
Behov av upprustning av befintliga lekplatser/aktivitetsytor redogöras under punkt 10
och punkt 11.
Uppskattad totalkostnad för upprustning av 11st befintliga lekplatser/aktivitetsytor
mellan år 2023 - 2027 är 21 500 000kr
Nedan föreslagen åtgärdsplan exkluderar nyplanerade lekplatser/aktivitetsytor i nya
detaljplaner som lekplatsen vid Fredrikstrands strandpromenad, lekplatsen vid Ekerö
Strands strandpromenad, lekplatsen vid Träkvista torg m.fl.

10.

Åtgärdsplan

Med en långsiktig plan skapas en bättre överblick för hur åtgärderna fördelas i
tätorterna och på vilka lekplatser/aktivitetsytor åtgärder ska ske under kommande år.
Åtgärdsplanen gäller under förutsättning att budgeten för varje år godkänns.
Aspekter att beakta vid åtgärder:
 Varierande lekutrustning, anpassad för olika åldrar och aktiviteter.
 Delvis tillgänglighetsanpassning
 Utformning med hänsyn till drift och underhåll, slitstark utrustning.
 Sittmöjligheter med arm- och ryggstöd.
 Tålig vegetation för lek, lä och skugga.
Åtgärdsplan för åren 2023
Allmänna lekplatser Investering:
 3 000 000 kr ombyggnad av Gyllenevägens lekplats 643L4
 1 500 000 kr ombyggnad av Granitvägens lekplats 643L5.
Förslag till budget år 2023 Lekplatser/aktivitetsytor:
Investering: 4 500 000 kr.

Åtgärdsplan för åren 2024
Allmänna lekplatser Investeringar:
 1 500 000 kr ombyggnad av Morellvägen lekplats 643L8
 2 000 000 kr ombyggnad av Melonvägen/Dianastigen 296L5
 1 000 000kr ombyggnad av Gräsåkers fotbollsplan 366I5
Förslag till budget år 2024 Lekplatser/aktivitetsytor:
Investering: 4 500 000 kr.

Åtgärdsplan för åren 2025
Allmänna lekplatser Investering:



2 000 000 kr ombyggnad av Närlunda gårds vägs lekplats 296L6
1 500 000 kr ombyggnad av Fasanvägens lekplats 296L2

Förslag till budget år 2025 Lekplatser/aktivitetsytor:
Investering: 3 500 000 kr.

Åtgärdsplan för åren 2026
Allmänna lekplatser/aktivitetsytor Investering:
 3 000 000 kr ombyggnad av Hjortvägens lekplats 296L4
 2 500 000 kr ombyggnad av Klevbergsvägens lekplats 643L7
Förslag till budget år 2026 Lekplatser/aktivitetsytor:
Investering: 5 500 000 kr.

Åtgärdsplan för åren 2027
Allmänna lekplatser/aktivitetsytor Investering:



1 500 000 kr Ombyggnation av Filippavägen lekplats 296L3
2 000 000 kr Ombyggnation av Lekplats Ekebyhovs slott 235OU

Förslag till budget år 2027:
Investering: 3 500 000 kr.

10.Nulägesbeskrivningar av kommunala lekplatser/aktivitetsytor
med åtgärdsförslag

227L8 Fågeln Ekerö Centrum

Nuläge:
 Ombyggd 2018
 Kommunalt skötselområde
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

296L9 Fotbollsplan

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Ca 230m till Närlunda skolas fotbollsplan
 Nya fotbollsmål våren 2022
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

296L4 Hjortvägen lekplats

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

296L3 Filippavägen lekplats

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
 Delvis ombyggt i slutet av 2017
 Kronlyft samtliga träd genomfördes sommar 2018
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

296L5 Melonvägen/Dianastigen lekplats

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

366I5 Gräsåkers fotbollsplan

Nuläge:
 Ligger delvis inom Närlunda Vägförenings skötselområde
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Rustas upp

366LO Nämndemansvägens lekplats

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

296L1 Tegvägen

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

296L6 Närlunda gårds vägs lekplats

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

296L2 Fasanvägen

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

296L7 Växthusvägen

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
 Avstånd till närmaste lekplats Närlunda gårds vägs lekplats ca 320m
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

296L8 Bergamottvägens lekplats

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
 Avstånd till Filippavägens lekplats ca 340m
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

366L1 Väsbyvägen granhäcken

Nuläge:
 Ligger inom Närlunda Vägförenings skötselområde
 Ligger ca 200m från kommunens nya lek- och aktivitetsyta
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

643L7 Klevbergsvägen

Nuläge:
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

643L5 Granitvägen

Nuläge:
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde
 Begränsad tillgänglighet
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

643L9 Lupingränd Fotbollsplan

Nuläge:
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde.
 Ligger 400m från kommunens fotbollsplan vid Stenhamra skola.
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

643L2 Skogsvägen Borgenparken

Nuläge:
 Ombyggt 2016 – 2018
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde
 Avtal mellan kommunen och Stockby vägförening finns för lekplatsen
 Delvis tillgänglighetsanpassad
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

643L1 Ramundsvägens lekplats

Nuläge:
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde
 Ligger 600m från Klevbergsvägens lekplats
 Begränsad tillgänglighet
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

643L6 Bladgränd

Nuläge:
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde
 Ligger 120m från Lövhagens förskola
 Ligger ca 800m från Gyllingevägens lekplats
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

643L8 Morellvägen

Nuläge:
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

643L4 Gyllingevägen (Äppelparken)

Nuläge:
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde
 Avtal mellan kommunen och Stockby Vägförening finns för lekplatsen
 Centralt belägen lekplats som är i behov av upprustning
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad

643L3 Axvägen

Nuläge:
 Ligger inom Stockby Vägförenings skötselområde.
 Ligger 300m från Gyllingevägens lekplats.
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan 2023 - 2027

366L2 Kontringsvägen

Nuläge:
 Nybyggd lekplats (2021)
 Kommunalt skötselområde
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Inga åtgärder mellan år 2023–2027

2350U Ekebyhovslott lekplats

Nuläge:
 Lekinstallation
 Utformning Kultur- och fritidsenheten
Åtgärdsförslag:
 Uppsättning av informationsskylt
 Byggs om, delvis tillgänglighetsanpassad
 Kulturhistorisk plats som även bör återspeglas i lekplatsen.
 Delar av redskapen bör om möjligt återanvändas.

235L1 Aktivitetsytan

Nuläge:
 Nybyggd lekplats och aktivitetsområde (2018 - 2021)
 Kommunalt skötselområde
Åtgärdsförslag:
 Inga åtgärder mellan år 2023 - 2027

