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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-24 kl. 09:00-13:30

Plats

SBK Rum 4033, Stadshuset/Microsoft Teams

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S)
Magdalena Beck (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Hedvig Listrup (C)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Håkan Thulin (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Joakim Florén (enhetschef)
Annika Abrahamsson (kommunikationschef)
Magnus Ahlcrona (ingenjör)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Kristoffer Gröhn (personalföreträdare, SACO)
Joakim Norgren (personalföreträdare, Vision)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………

2

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-12-08

Protokollet omfattar

§390
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§

390

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

TN-2020-1316
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har i uppdrag att arbeta efter riktlinjer för tillgänglighet på
lekplatser och lekmiljöer för alla Malmös medborgare. Fastighets- och gatukontoret arbetar
löpande med upprustning av befintliga lekplatser. I detta arbete är tillgänglighetsanpassning
en av flera parametrar som påverkar design och innehåll. Fastighets- och gatukontoret följer
framtagna riktlinjer för tillgänglighet på lekplatser och i lekmiljöer. I detta arbete ingår att ha
kontakt med alla berörda brukargrupper inklusive berörda intresseorganisationer när det
gäller tillgänglighetsfrågor. Alltså, i takt med att fler lekplatser byggs eller rustas upp, ska dessa
också tillgänglighetsanpassas.
I den uppdaterade informationen om temalekplatser på malmo.se finns information om
tillgängliga gungor och om toaletter. Arbetet med att uppdatera befintlig lekplatskarta
genomförs löpande och information om tillgänglighet kommer att tillföras denna vid
kommande uppdatering.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden
Susanna Lundberg (V) yrkar, med instämmande av Lucas Karlsson (MP), att Tekniska
nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande vari framgår att Tekniska
nämnden ställer sig positiv till motionens innehåll, samt att, med hänvisning till ett dylikt
yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess helhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 390a.
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Lucas Karlsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 390b.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 201124 Motion av Carin Gustafsson (V) om att göra
Malmös lekplatser tillgängliga!, STK-2020-518
Förslag till yttrande TN 201124 Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra
Malmös lekplatser tillgängliga!, STK-2020-518
Riktlinjer för tillgänglighet på lekplatser och i lekmiljöer, framtagna av
Gatukontoret 2012-13-01
Motion av Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser tillgängliga!

bilaga § 390a
5

Vänsterpartiet

Reservation
Tillgängliga lekplatser är mer än bara gungor!
Tekniska nämnden 24 november
Ärende nr 10. Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser
tillgängliga!
Tidigare erfarenheter av tillgängliga lekplatser imponerar inte. De är inte tillgängliga för
särskilt många av de som har behov av extra anpassning, stadens egna riktlinjer följs endast
summariskt. Brukarorganisationerna har inte fått vara med och uttrycka sina åsikter under
processen. Att uppdateringar ska göras när lekplatser nyanläggs eller uppdateras är helt
rimligt, men vissa av de misstag som gjorts behöver tas om snarast, till exempel
Öresundslekplatsen i närheten av handikappbadet som används av många barn och vuxna
med funktionsnedsättningar men innehåller så många hinder att den i praktiken blir
otillgänglig för familjer som kommer och badar där. Där har inte ens FGK:s lekplatspolicy
följts, utan passager och lekredskap är inte tydliga och lätta att se för synnedsatta, och flera
andra brister.
Funktionsnedsättning handlar dessutom inte bara om rörelsehinder/behov av rullstol,
möjligheterna behöver utvidgas så att planerandet för tillgänglighet för alla olika slags barn
finns med redan på planeringsstadiet och inte blir en påklistrad “extragrej” på slutet.
Formuleringarna “Lekplatsen bör ha något lekredskap som är tillgängligt. Minst en gunga
ska gå att nå från rullstol” tyder på en syn på funktionsnedsatta barn och deras behov av lek
som är väldigt begränsat. Även om olika personer med funktionsnedsättning har olika, och
ibland motstående, behov så kan fler av de uttryckta behoven fyllas, och varierande behov
kan inte användas som argument för att göra så lite som möjligt.
Sen kan vi inte låta bli att häpna över påstående att det finns en plan för uppdatering av
planen och lekplatserna. Att i takt med att det byggs och rustas upp så görs anpassningar.
Det är då det blir som det är på Öresundslekplatsen. En riktig plan för utveckling innehåller
åtgärder, datum och kalkyl.
Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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Om intresseorganisationer involveras så är jag övertygad om att det kan bli en riktigt bra
plan, som kan göra att många fler av Malmös barn och familjer kan få leka och ha roligt i vår
stad.

Yrkande:
Bifall till motionens samtliga att-satser
Då vårt yrkande inte ﬁck gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-11-24
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se

bilaga § 390b
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-11-24
Motion från Carin Gustafsson (V) om att göra Malmös lekplatser tillgängliga!
Diarienr: TN-2020-1316

Miljöpartiet delar motionärens engagemang i denna viktiga fråga. Enligt
Barnkonventionen har alla barn rätt till utveckling, lärande och lek. Alla barn ska
dessutom ha en likvärdig tillgång till att åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Det är
verkligen högtid att säkerställa att det offentliga rummet och lekplatser i synnerlighet
är tillgänglighetsanpassade för barn och medföljande vuxna med funktionsvariationer.
Miljöpartiet har tidigare lyft frågan i tekniska nämnden och yrkat på att samtliga
lekplatser ska tillgänglighetsanpassas. Då vi inte fick gehör för vårt förslag i tekniska
nämnden tog vi med oss frågan i budgetförhandlingen med Socialdemokrater och
Liberalerna. I budget 2021 står att “I takt med att fler lekplatser och temalekplatser
byggs eller rustas upp, ska dessa också tillgänglighetsanpassas för personer med
funktionsvariation.” Fastighets- och gatukontoret påpekar också i sitt svar att
upprustningen och anpassningen av lekplatser sker löpande. Alltså rör sig utvecklingen
i rätt riktning och majoriteten av partierna är överens om att göra något åt saken.
Vi verkar dock ha olika uppfattningar om hur angeläget genomförandet är. Vi i
Miljöpartiet anser att det är en självklarhet att lekplatser ska vara
tillgänglighetsanpassade snarast möjligt och är beredda att göra omprioriteringar inom
budgetramen för att säkerställa att alla barn ska ha samma rätt och tillgång till lek.
Då vårt yrkande inte fick gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.
För Miljöpartiet de gröna
Lucas Carlsson, (tjänstgörande) ersättare tekniska nämnden
Med instämmande av
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

