
I SALA 
KOMMUN 

§ 222 

Justerandes sign 

OvvJ 

SAMMANTRÄDESPR0T0KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-12-08 

Dnr 2020/748 

Svar på motion om handlingsplan för kommunala lekplatser 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD), Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD) inkom den 5 maj 
2020 med rubricerad motion. 

Motionärerna föreslår att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett 
program för handikappanpassning för lekplatser i kommunens regi samt att efter 
planen tagits fram och också tagits i bruk, följs upp samt presenteras årligen för 
säkerställande av dess funktion. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2021.1310, svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga SK 2020.6160, yttrande från samhällsbyggnadskontoret, 
Bilaga SK 2020.3104, motion från Sverigedemokraterna 

Ledningsutskottets beslut§ 242, 2021-11-24 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att motionen ska anses besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion om handlingsplan för kommunala lekplatser 

Louise Eriksson (SD), Magnus Edman (SD) och Joel Liljekvist (SD) inkom den 5 maj 
2020 med rubricerad motion. 

Motionärerna föreslår: 

att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett program för 
handikappanpassning för lekplatser i kommunens regi 
att efter planen tagits fram och också tagits i bruk följs upp samt presenteras årligen 
för säkerställande av dess funktion 

Motionärerna skriver att det idag finns flertalet lekplatser i Sala kommun, belägna 
på olika platser runtom i tätorten och kommunen som stort. Lekplatser skänker 
glädje och främjar aktivitet för barn och unga samt är en plats för umgänge och 
social interaktion, något som är viktigt för föräldrar men framför allt barn i unga 
åldrar. Att dessa lekplatser är tillgängliga och användbara för alla är alltså av största 
vikt. 

Motionen har remitterats till före detta samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrande framgår att samhällsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens 
lekplatser på allmän platsmark. Kommunen har idag cirka 30 lekplatser, beroende 
på hur man definierar en lekplats, ungefär häften av dessa finns i Sala tätort. 

Kontoret har jobbat aktivt med att jobba bort besiktningsanmärkningar och få till ett 
bättre tänk runt tillgänglighet. Ett arbetsdokument har arbetats fram med 
målsättning och prioritering av lekplatser, detta presenterades på 
kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-12-19, § 263. 

De lagkrav som finn s gällande lekplatser säger är inte helt tydliga men tolkas av 
Boverket som följer: 

• Lekplatsen ska vara säker och risken för olycksfall begränsas. 

• Tillgänglighet. Lekplatsen ska kunna användas av alla. Dock behöver inte alla 
lekredskap vara tillgängliga. 

För att klara av kraven på lekutrustning följes de rekommendationer som 
tillverkarna av lekutrustning ger. Kontoret har jobbat med att det till varje lekplats 
ska vara en tillgänglig gång in till lekplatsen och att i alla fall något redskap ska vara 
tillgängligt. Det finns med i strategiskt inspel framöver att bygga en del i direkt 
ans lutning till stadsparkens stora lekplats som är helt tillgänglig. 

SALA KOMMUN 

Kommun styrelsen 

Box 304 
733 25 Sa la 

Besöksad ress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun .i nfo@sa la.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyre lsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 

Direkt : 0224-74 71 00 



KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

På Tränggatan anlades 2019 en helt tillgänglig förskolegård som även går att 
använda för allmänheten kvällstid. 

Som arbetsdokument har "Målsättning för lekplatser" tagit fram samt "prioritering 
och utveckling av lekplatser". Dessa är inte offentliga dokument då det ofta sker 
förändringar efter hand. Det kontoret utgått från de sista åren är: 
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• Lekplatsen är mer än bara lekredskap, miljön viktig och ska vara trivsam och 
inbjudande. Till exempel ex belysning och växter. 

• En mötesplats, speciellt på landsbygden. 

• Uppmuntra fantasi och rörelse 

• Många ska kunna använda platsen, brett åldersspann, tillgänglighet etc. 

• Basutbud på samtliga lekplatser med olika funktioner, så som: 

o Gungrörelse 

o Motoriktränande redskap 

o Rollek 

o Utrymme för fri lek. 

o Bänkbord 

• Tema på varje lekplats. Detta gör dem mer varierade. På de mindre 
lekplatserna slår det igenom mindre. 

• Det ska finnas minst en lekplats i de olika stadsdelarna i Sala och på de 
större tätorterna i kommunen. Hur stora de är utgår från barnunderlaget på 
platsen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen ska anses besvarad 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -08- 2 4 
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Dpb: 
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YTTRANDE 
ANDERS JOHANSSON 

DIREKT: 0224-74 74 07 

Motion om handlingsplan för kommunala lekplatser, vårt dnr 
2020/748 
En motion har inkommit till Sala kommun rörande handlingsplan för kommunala 
lekplatser från Sverigedemokraterna. 

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjlighet att yttra sig om förslaget. 

Lekplatser i Sala kommun 

Sala kommuns lekplatser skänker glädje och främjar aktivitet för barn och unga 
samt är en plats för umgänge och social interaktion precis som beskrivs i motionen. 
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens lekplatser på allmän 
platsmark. Kommunen har idag ca 30 lekplatser, beroende på hur man definierar en 
lekplats. Ungefär häften av dessa finns i Sala tätort. 

Under de sista sju åren har kontoret jobbat aktivt med att jobba bort 
besiktningsanmärkningar och få till ett bättre tänk runt tillgänglighet. Detta har 
skett etappvis utefter den budget som funnits till förfogande. Ett arbetsdokument 
har arbetats fram med målsättning och prioritering av lekplatser. Detta 
presenterades på KSLU i december 2016. 

Lagkrav lekplatser 

De lagkrav som finns säger är inte helt tydliga men tolkas av Boverket som följer: 

• Lekplatsen ska vara säker och risken för olycksfall begränsas. 

• Tillgänglighet. Lekplatsen ska kunna användas av alla. Dock behöver inte alla 
lekredskap vara tillgängliga. 

För att klara av kraven på lekutrustning följer vi de rekommendationer som 
tillverkarna av lekutrustning ger. Bland annat behöver utrustning i många fall ett 
fall underlag. Det billigaste underlaget är "strid sand". Denna är dock svår att ta sig 
fram i för tex en rullstol. Sedan finns det också flera funktionsnedsättningar, som 
inte är beroende av markmaterialets tillgänglighet. 

Det finns alternativa fallunderlag så som fallmattor av gummi eller gjuten gummi. 
Dessa kostar mer än det tredubbla dubbla per kvadratmeter och kräver också daglig 
tillsyn av personal. Därmed har vi sett det som en orimlig ambition att införliva 
dessa material på samtliga lekplatser. Istället har vi jobbat med att det till varje 
lekplats ska vara en tillgänglig gång in till lekplatsen och att i alla fall något redskap 
ska vara tillgängligt. Det finns med i strategiskt inspel framöver att bygga en del i 
direkt anslutning till stadsparkens stora lekplats som är helt tillgänglig. På 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhälls byggnads kontoret 

Tränggatan anlades 2019 en helt tillgänglig förskolegård som även går att använda 
för allmänheten kvällstid. 

Målbild för kommunens lekplatser 

Som arbetsdokument har "Målsättning för lekplatser" tagit fram samt "prioritering 
och utveckling av lekplatser". Dessa är inte offentliga dokument då det ofta sker 
förändringar efter hand. 

Det kontoret utgått från de sista åren är: 

• Lekplatsen är mer än bara lekredskap, miljön viktig och ska vara trivsam och 
inbjudande. Tex belysning och växter. 

• En mötesplats, speciellt på landsbygden. 

• Uppmuntra fantasi och rörelse 

• Många ska kunna använda platsen, brett åldersspann, tillgänglighet etc. 

• Basutbud på samtliga lekplatser med olika funktioner, så som: 

o Gungrörelse 

o Motoriktränande redskap 

o Rollek 

o Utrymme för fri lek 

o Bänkbord 

• Tema på varje lekplats. Detta gör dem mer varierade. På de mindre 
lekplatserna slår det igenom mindre. 

• Det ska finnas minst en lekplats i de olika stadsdelarna i Sala och på de 
större tätorterna i kommunen. Hur stora de är utgår från barnunderlaget på 
platsen. 

Kontorets tankar om uppdraget 

Begreppet "Handlingsplan" ska inte användas enligt "riktlinjer för styrdokument" 
utan istället begreppet "Program". Befintligt arbetsmaterial kunde användas som 
utgångpunkt i "Program för kommunala lekplatser". Kontoret tänker att det kunde 
vara en bra ide att ta fram och politiskt anta ett program. Ett program ska 
aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Programmet borde också samrådas 
funktionsrättsrådet. 

Förslag till beslut 

att uppdra åt samhällstekniska enheten att ta fram "program för kommunala 
lekplatser". 

Kristin Hedman 

Stadsträdgårdsmästare 
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Motion om handlingsplan för kommunala lekplat 

I Sala kommun finns idag flertalet lekplatser belägna på olika platser runtom i tätorten och i 
kommunen som stort. Lekplatser skänker glädje och främjar aktivitet för barn och unga samt är en 
plats för umgänge och social interaktion, något som är viktigt för föräldrar men framförallt barn i 
unga åldrar. Att dessa lekplatser är tillgängliga och användbara för alla är alltså av största vikt. 

För att kunna säkerställa tillgänglighet och anpassning för samtliga kommunala lekplatser anser vi i 
Sverigedemokraterna Sala att kommunen bör ta fram ett "program för handikappanpassning för 
lekplatser i kommunal regi". Fördelaktigt bör Samhällsbyggnadskontoret få detta i uppdrag. 

Med ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Sala: 

- att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett program för handikappanpassning 
för lekplatser i kommunens regi 

- att efter planen tagits fram och också tagits i bruk följs upp samt presenteras årligen för 
fullmäktige för säkerställande av dess funktion 

För Sverigedemokraterna Sala 

Louise Eriksson, vice gruppledare (SD) 
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Joel Liljekvist (SD) 
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