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SAMMANFATTNING

Öresundslekplatsen är en temalekplats som planeras byggas som en del i Malmö stads lekplatsutbud,
enligt lekplatsprogrammet.
Lekplatsen planeras byggas i anslutning till marinpedagogiskt center och handikappbadet på
Ribersborg. Lekplatsen placeras väster om dessa och fri rörelse kommer att vara möjlig mellan de
olika delarna.
Lekplatsens tema är Öresund, där allt från marint liv och hamnverksamhet till lekbara livvaktstorn
och glasskiosker ryms. Lekplatsen kommer att innehålla både specialbyggda redskap och mer
välbekanta inslag såsom gungor och baksandlåda. Stor vikt har lagts vid att göra många delar av
lekplatsen tillgänglighetsanpassade.
Lekplatsen planeras byggas under våren 2019 och stå klar i början på sommarsäsongen 2019.
Ärendet omfattar ett objektsgodkännande för genomförande av projektet 9752 –
Öresundslekplatsen, till en beräknad projektkalkyl på 7,575 mkr (brutto) i prisnivå november 2018.
Den förväntat ökade driftskonsekvensen är beräknad till 950 tkr, varav underhåll utgör 280 tkr och
kapitalkostnaden 670 tkr.
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BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR

Den föreslagna Öresundslekplatsen kompletterar Malmös lekplatsutbud och fyller en viktig
funktion i ett område där det i dagsläget råder brist på lekplatser.

Temalekplatsens planerade läge markeras av gul stjärna. Övriga lekplatser i blått, temalekplatser markeras av stjärna.
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Behovet av lekplatsen utreddes redan 2008 då en förstudie togs fram. I förstudien beskrivs
lekplatsen som ett viktigt komplement till verksamheten på det marinpedagogiska centret Sea-U,
men det betonas även att lekplatsen ska fungera fristående från denna verksamhet. Lekplatsen
föreslås som en del i att utöka Malmö stads lekplatsutbud för att uppfylla målen satta i
lekplatsprogrammet från 2006.
Ytan där lekplatsen ska anläggas består i dagsläget av allmän platsmark som utgörs av gräsmatta,
en låg buskplantering samt några grillar i form av betongrör. Området omfattas inte av
strandskydd.
Temalekplatser är ofta välbesökta av både barngrupper och familjer och utgör attraktiva
målpunkter i stadens offentliga rum. Det är därför sannolikt att temalekplatsen kommer att öka
antalet besökare till den västra delen av Ribersborgsområdet, vilken för närvarande inte används
lika mycket som den östra. För att svara på den ökade användningen kommer en ny hyrcykelstation
att anläggas vid Ribersborgsstigen. Cykelparkering för övriga cyklar kommer att finnas i anslutning
till lekplatsen. Parkering för bil finns både vid handikappbadet och vid Ribersborgsstigen. Närmsta
busshållplats är Nordmannagatan, varifrån gångavståndet är ca 800 m. Lekplatsen blir därför
förhållandevis lätt att nå oberoende av transportslag.

Platsen som den ser ut idag. Marinpedagogiskt center skymtar till vänster i bild.

2.1 Syfte
Syftet med projektet är att skapa en ny målpunkt på den västra delen av Ribersborgsstranden i
form av en temalekplats med tema Öresund.
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2.2 Avgränsning

Området utgörs av allmän platsmark. Fastighetsbeteckningen är LIMHAMN 11:280.

2.3 Effektmål
Projektets effektmål är:
•

Att skapa en ny attraktiv målpunkt på Ribersborgsstrandens västra del.

•

Att komplettera Malmö stads lekplatsutbud med en ny temalekplats.

2.4 Leverans- och projektmål
Projektet omfattar följande leveranser:
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•

Nya ytor: en asfaltsgång, stenmjölsytor, en stor lekyta i strid sand, lekytor i gummiasfalt
samt en baksandlåda.

•

Ordinarie lekredskap: gungor för små och stora barn, en kompisgunga, en karusell,
klätterstolpar, en rutschkana samt vattenlek i form av en pump med rännor.

•

Specialanpassade lekredskap: klätterställning i form av två upphöjda hus – ett livvaktstorn
och en hamnkran, ett fiskhus i form av en stenbit, fiskrom i form av sammanlänkade
bojar, en glasskiosk, betongmusslor samt en vindstrut.
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•

Nya vegetationsytor: en stor lekdunge med buskar och träd, en mindre dunge, träd i
upphöjda planteringslådor, träd i gräs samt äng och klippt gräs.

•

Sex nya belysningsmaster.

•

Picknickbord, bänkar och soptunnor.

2.5 Målsynkronisering
Projektet följer de riktlinjer som finns i lekplatsprogrammet. I programmet står det angivet att
temalekplatser ska finnas i ”Malmös större och mest välbesökta stadsdelsparker, stadsparker och
natur- och rekreationsområden”. Ribersborgsstranden utgör ett populärt rekreationsområde men
saknar i dagsläget en temalekplats.
Projektet ligger inom ramen för nedanstående tekniska nämndsmål och har planerats utifrån 2018
års åtaganden.
•

Målområde 7
Tekniska nämnden ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser
för fritid, rekreation och evenemang.
Åtaganden:

•

-

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att skapa förutsättningarna till fysisk aktivitet i
bostadsnära områden.

-

Fastighets- och gatukontoret åtar sig att aktivera stadsrummet genom ett varierat
utbud av kontinuerlig verksamhet och tillfälliga arrangemang.

Målområde 8
Tekniska nämnden ska erbjuda attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg
miljöpåverkan.
Åtaganden:
-

Gatukontoret åtar sig att på ett nyskapande sätt utveckla stadsmiljöer som lyfter fram
stadens identitet.

Tekniska nämnden ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och
vattenområden.
Åtaganden:
-

Gatukontoret åtar sig att tillgängliggöra och öka användningen av natur, parker och
vattenområden i en förtätad stad.

2.6 Detaljplan
Området för temalekplatsen ingår i stadsplan PL531_1-1 från år 1960. Stadsplanen omfattar
större delen av västra Ribersborgsstranden och -fältet. Området där lekplatsen planeras byggas
utgör liksom större delen av planen i övrigt ”fritidsområde”. Ingen ny detaljplan planeras för
området.
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2.7 Andra projekt
Det pågår för närvarande en exploatering av Limhamns Sjöstad väster om Ribersborg, med tät ny
bebyggelse och ökat antal boende. När staden växer ökar också behovet av rekreationsytor,
besöksmål och allmänna ytor. Temalekplatsen kommer att fylla en viktig funktion som besöksmål
för boende i närheten såväl som besökare från andra delar av staden.
Temalekplatsen utgör, tillsammans med marinpedagogiskt center och handikappbadet, en av
anledningarna till att en hyrcykelstation ska anläggas i närheten.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
Dialog har förts med ansvariga på Marinpedagogiskt center och Handikappbadet.
2.9 Karta

Området för temalekplatsen utgörs av röd markering.
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2.10 Omfattning
Lekplatsens totala område utgör ca 2100 m2, varav:
-

Vegetationsytor

350 m2

-

Gräs/äng

665 m2

-

Grusytor

415 m2

-

Sandytor

316 m2

-

Asfaltsyta

120 m2

-

Gummimatta

200 m2

-

Träterass

30 m2

-

Gallerdurk

8 m2

Lekplatsens utrustning består av:
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-

Extra hög gungställning (två gungor)

-

Normalhög gungställning (två gungor)

-

Gungplatta i mark

-

Liten gungbåt

-

Robiniastolpar

-

Skålformad karusell

-

Trampolin

-

Klätternät

-

Bojar

-

Rutschkana

-

Klätterrep i slänt

-

Vindstrut

-

Vattenpump med ränna

-

Sandbakbord

-

Lekhus ”stenbit”

-

Lekhus ”glasskiosk”

-

Lekhus/klätterställning ”Livvaktstorn och hamnkran”

-

Betongdjur ”mussla”

-

Bänkar, picknickbord och soptunnor

-

Belysning
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BUDGET OCH KALKYL

3.1 Tidplan
Fas

Start- och sluttid

Förstudie

2008, genomförd

Genomförande

2018-2019

– projektering

Har skett under 2018. Klar november 2018. Något försenad leverans
på grund av justeringar i kalkyl i samråd med styrgrupp, samt
genomgång och bantning av projektet.

– byggnation

Byggstart februari/mars 2019. Klart juni 2019.

Garantitid

2 år

3.2 Budgetavstämning
•

Information om projektet finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten.

•

Information om projektet ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsramen för berörda år

3.3 Osäkerhet och risker
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•

Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger.

•

Tidplan kan förskjutas på grund av oförutsedda händelser.
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3.4 Kalkyl
Alla belopp i tkr

Allmän
Basmånad:
platsmark

Projektkalkyl brutto

Inbetalningar ingår enligt
redovisningsrekommendationerna inte i
0
projektet utan ska fördelas för att möta
projektets kapitalkostnader.
0 Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
-7 575 Alla utgifter i projektet

Entreprenad

-6 000

Kalkylerade inbetalningar
Nettokalkyl

Konsulter
Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta

-600
-300
-600
-75

Ändrad driftskostnad,
totalt
Ökad drift

-950

Ökat underhåll

-190

Internränta

-230

Avskrivningar

-440

Värde att skriva ner av
kalkylen
Nedskrivningsbelopp

-90

Om någon del av det som ska byggas avser
annans mark eller egendom eller inte har ett
bestående värde för Malmö stad. Beskrivning
görs nedan.
Om någon del av det som ska byggas ännu
inte skrivits av i inventarieregistret.
Beskrivning görs nedan.

Driftskostnader
Årliga driftskostnader(drift, underhåll, kapital) uppkommer för Fastighets- och gatukontoret till
följd av färdigställd allmän plats (gata och park). Driftskonsekvenserna faller ut olika år i takt med
att allmän plats slutbesiktigas och tas i bruk. För beräkning av kapitalkostnad har
internräntesatsen 3% använts.
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Likviditetsplan

Driftskonsekvenser
Likvidbehov
ÅR
2018
ÅR
2019
ÅR
2020
Totalt

Intäkter Kostnader

850

0

0

6725

0

0
950

7575

0

950

Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med
osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden, se avsnitt Osäkerhet och risker.
4

FN:S BARNKONVENTION

FN:s barnkonvention antogs av kommunfullmäktige 2004-03-25 §61.
FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år i
hela världen. Genom barnkonventionen har Malmö stad ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Ett barn- och ungdomsperspektiv ska lyftas
fram i all verksamhet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare.
Handledningen ska fungera som stöd vid handläggning av alla ärenden så att inga förslag till
beslut tas fram utan att barns rättigheter har beaktats. Det är vars och ens ansvar, såväl politikers
som tjänstemäns, att ta ställning till frågorna nedan:
4.1 På vilket sätt berörs, direkt eller indirekt, barn och unga?
Lekplatsen är planerad för att vara en bra plats för barn och unga. Utrustningen utgör möjlighet
för olika typer av lek som gynnar barns utveckling. Olika redskap riktar in sig på olika
åldersgrupper och stora delar är tillgänglighetsanpassade. Alla barn ska hitta något på lekplatsen
de tycker är roligt.
Malmö stads temalekplatser utgör besöksmål inte bara för boende i närheten utan för barn från
hela Malmö. De fyller därmed en viktig demokratisk funktion – de är till för alla. De bidrar också
till integration genom att barn från olika delar av staden träffas och leker tillsammans.
4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Barn och unga har inte varit delaktiga i aktuellt projekt. Däremot har tillgänglighetsexperter varit
med och stöttat med synpunkter på lekplatsens utformning för att göra den så anpassad som
möjligt för barnen.
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5

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Den 30 augusti 2007 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad ska underteckna CEMR:s1 Den
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå . Därmed har
kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.
5.1 Huvudsyfte
Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra våra verksamheter
riktade till medborgarna och kvalitetssäkra våra arbetsplatser så de blir jämställda och icke
diskriminerade.
5.2 Mål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig
verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av
resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och
pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.
5.3 Inriktningsmål
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:
•

likvärdig verksamhet, service och bemötande

•

likvärdig myndighetsutövning

•

likvärdig fördelning av resurser

•

jämställd fördelning av makt och inflytande

till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

5.4 Har jämställdhetsanalys gjorts i projektet?
Jämställdhetsanalys har inte gjorts i projektet.
5.5 Har särskilda insatser gjorts för att främja jämställdheten?
Lekplatsen har utformats för att upplevas trygg att vistas på. Låga kullar innesluter platsen och
ger den skydd mot vind, men det är fortfarande lätt att få en överblick över omgivningarna.
Lekplatsen har placerats i anslutning till de befintliga verksamheterna marinpedagogiskt center
och handikappbadet vilket innebär en trygghet då det ofta är människor som rör sig och vistas på
platsen.

13

FASTIGHETS- OCH GATUKONTORET

6

UNDERSKRIFTER

[Namn Projektledare FGK]

[Namn Enhetschef FGK]

_____________________________________________________________________
[åååå-mm-dd]
____________________________________
[Namn enligt beslut, avdelningschef/direktör FGK?]
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