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Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser tillgängliga
STK-2020-518
Sammanfattning

Carin Gustafsson (V) har lagt fram en motion till kommunfullmäktige om att Malmös lekplatser
ska göras tillgängliga så att alla barn med funktionsnedsättning kan delta i leken på samma
villkor som barn med typisk funktionsförmåga och inte riskera att hamna utanför lekens
gemenskap. Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att ge tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram ett program för att göra stadens lekplatser tillgängliga för alla Malmöbor.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser att Carin Gustavssons (V) motion om att göra Malmös
lekplatser tillgängliga besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsunderlag







Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser tillgängliga!
Riktlinjer för tillgänglighet på lekplatser och i lekmiljöer, framtagna av Gatukontoret 201213-01
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 390 med Reservation (V) och (MP)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 2103292 Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös
lekplatser tillgängliga

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-22
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Kommunfullmäktige 2021-04-29
Beslutet skickas till

Motionären
Tekniska nämnden
Ärendet

SIGNERAD

2021-03-16

Carin Gustafsson (V) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att alla Malmös
lekplatser ska göras tillgängliga. Detta då barn/föräldrar med funktionsnedsättningar ofta inte
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kan delta i leken på samma villkor som barn med typisk funktionsförmåga. Motionären
understryker hur viktig lek är för att barnen ska utvecklas till självständiga individer och lära sig
att ta hänsyn till varandra så därför bör alla barn ha en genomtänkt utomhusmiljö där de kan leka
tillsammans oavsett sina olikheter utan att riskera att hamna utanför lekens gemenskap.
Carina Gustafsson (V) anser att de flesta av Malmös lekplatser är byggda för personer som kan
röra sig obehindrat men att dessa lätt skulle kunna anpassas så att de fungerar bra för alla.
Motionären påminner om att Malmöinitiativ om att stadens temalekplatser skulle få gungor av
gungsätesmodell från 2019 som beviljades men anser att barn med en funktionsnedsättning vill
göra mer på en lekplats än att bara gunga.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige ska ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett
program för att göra stadens lekplatser tillgängliga för alla Malmöbor, att berörda
intresseorganisationer ska delta i detta arbete och att en lekplatskarta utformas som enkelt visar
var Malmös lekplatser ligger och på vilket sätt de är tillgänglig
Remissvar har inkommit från tekniska nämnden.
Tekniska nämndes yttrande
Tekniska nämnden har i uppdrag att arbeta efter riktlinjer för tillgänglighet på lekplatser och
lekmiljöer för alla Malmöbor. Riktlinjerna har den 13 januari 2012 tagits fram av Gatukontoret
som löpande arbetar med att rusta upp befintliga lekplatser. I detta arbete är
tillgänglighetsanpassning en parameter som påverkar lekplatsens design och innehåll och här
ingår att ha kontakt med alla berörda brukargrupper, inklusive berörda intresseorganisationer när
det gäller tillgänglighetsfrågor. I takt med att fler lekplatser och temalekplatser byggs eller rustas
upp, ska dessa således tillgänglighetsanpassas. På malmo.se finns uppdaterad information om
temalekplatser, tillgänglighetsanpassade gungor och toaletter. Vidare finns det en lekplatskarta
som uppdateras löpande. Vid kommande uppdatering kommer även information om
tillgänglighet att läggas till.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Skriftlig reservation Vänsterpartiet.
Skriftlig reservation Miljöpartiet.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret påminner om att Barnkonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1 januari 2020
och att den i artikel 31 slår fast barnets rätt till lek. Barnombudsmannen informerar barn på sin
hemsida om att Barnkonventionen gäller i Sverige och att kommunen ska se till att det finns
lekplatser, där barnen och deras kamrater kan vistas och att dessa platser ska vara anpassade för
dem som till exempel har en funktionsnedsättning.
Gatukontorets riktlinjer säger att varje lekplats ska ha viss tillgänglighetsanpassad lekutrusning i
form av anpassade bord för sandlek, minst en tillgänglig gunga och sittplatser och bord som kan
användas av alla barn.
Stadskontoret förordar mot bakgrund av vad som redovisats ovan att kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen kan anses besvarad.
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Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

