Malmö stad

1 (2)

Tekniska nämnden
Yttrande

Datum

2020-05-26

Diarienummer

Till

TN-2019-4233

Kommunfullmäktige

Motion från Stefana Hoti (MP) om gröna lekplatser
STK-2019-1672

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Tekniska nämnden arbetar redan i dag med utveckling av stadens befintliga lekplatser och
temalekplatser, samt bygger några nya varje år i pågående exploateringsprojekt. I
utvecklingsarbetet arbetar man efter ett antal principer där målsättningen bland annat är att
ge varje lekplats lämplig, riklig och naturlik vegetation för lek inuti och intill, att säkerställa
att det finns behaglig och attraktiv vuxenvistelse, solljus, skugga, liksom vindskydd på
lekplatsen. Flera av stadens lekplatser utformas även för att ta hand om och möjliggöra lek
med vatten.
Det är en god idé att utreda hur barns aktivitet kan öka i stadsrummet. Detta är något som
tekniska nämnden tar med sig i processen i det fortsatta arbetet med att utveckla stadens
lekplatser och andra fysiska miljöer där barn rör sig. Tekniska nämnden har i många år
arbetat med säkra skolvägar och arbetar även redan idag med flera projekt där barn kommer
att involveras i stadsbyggnadsprocessen.
Det sätt tekniska nämnden idag arbetar med solskydd är främst genom användandet av
vegetation. Strålskyddsmyndigheten tipsar om sätt att minska solstrålningen i barns
utemiljöer och stödjer sig på forskning som visar att vegetation och stora ytor att röra sig på
samt spännande lekmiljöer i skuggan av vegetation är bästa skyddet mot solstrålning.

Ordförande

Andréas Schönström (S)
Nämndsekreterare

Philip Lee
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Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för egna yrkanden om att, i
första hand, tekniska nämnden ska besluta att till kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår
att tekniska nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, liksom att, med hänvisning till ett
dylikt yttrande, föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet, samt, i andra
hand, att tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare
behandling av samtliga motionens förslag.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för Stefana Hotis (MP)
yrkanden. Se till protokollet bilagd reservation, § 187a.

