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Sammanfattning

Malmö stads 230 lekplatser, inklusive 20 unika temalekplatser, förvaltas av fastighets- och
gatukontoret. Det finns nu ett behov av ökade anslag till upprustning/reinvestering av åldrande
och slitna lekplatser som grundar sig i:




Behov av utveckling, förnyelse och komplettering (t ex ökade säkerhets- och
tillgänglighetskrav) av befintliga lekplatser och temalekplatser
Växande stad och växande antal lekplatser och temalekplatser
Ökande underhåll då nuvarande drift- och underhållsbudget är otillräcklig utifrån
dagens behov

Mot denna bakgrund äskas 18 miljoner för att motsvara behovet under 2019-2021.
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Bakgrund/förutsättningar

En lekplats definieras som en plats för barn att leka på. Det är en plats som är tydligt utformad för
lek och ska inbjuda barn till upplevelser. Lekredskapen ska ses som ett komplement till en i övrigt
bra och sammansatt lekmiljö, gärna med naturkaraktär.
Temalekplatserna utgör flaggskeppen bland Malmös lekplatser. De fungerar som viktiga
mötesplatser och som utflyktsmål för barn från hela Malmö. Lekplatsen ska vara unik med ett
speciellt tema och innehåll. Målsättningen är att dessa lekplatser ska väcka barnens nyfikenhet
och stimulera deras fantasi.
Sedan mitten av 1990-talet har Malmö stad/Gatukontoret med Lekplatsprogrammet som
styrdokument medvetet och progressivt arbetat för att förnya, utveckla och höja kvaliteten på
barns lekmiljöer. Malmö stads har i dag ett stort och varierat utbud av lekplatser på nära avstånd
från barns bostad. Temalekplatserna är också en mycket viktig hörnsten i detta arbete.
Malmö stad har varit föregångare i Sverige när det gäller genomarbetade lekmiljöer för barn. Vill
vi ligga i framkant och erbjuda stadens yngsta invånare goda lekmiljöer krävs tillräckliga resurser.
Det arbetet omfattar att förvalta, förbättra och utveckla stadens befintliga lekplatser. Ett sådant
arbete har sin grund i Barnkonventionen, FN:s globala mål, ALM (Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om tillgänglighet), HIN (Boverkets föreskrifter och allmänna råd avhjälpande av
enkelt avhjälpta hinder) samt Malmö stads egna program, såsom exempelvis den på barns hälsa
inriktade Malmökonventionen.
När staden växer planeras flera nya lekplatser som efter anläggning går in i löpande drift- och
underhåll samt ökar framtida upprustningsbehov. I det löpande arbetet ingår att byta trasiga
delar, byta sand etc. Förtätningen av staden innebär ett högre besökstryck på befintliga lekplatser
som i sin tur innebär att slitaget ökar och underhållsbehovet likaså.
Då temalekplatserna är specialbyggda och mycket välbesökta uppstår efter ca 10-15 år ett behov
av en genomgripande upprustning/reinvestering som idag kostar ca 3-6 miljoner per
temalekplats. Kostnaden varierar beroende på lekplatsens storlek, skick och ålder, samt ökade
krav på tillgänglighet, säkerhet och lekvärde.
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Dagens budget för upprustning av temalekplatser är 1 miljon kronor inom löpande årliga
komponentinvesteringar. Varje år utökas behovet för upprustning med ytterligare en till två
temalekplatser. Detta leder till ett ökande behov av resurser till upprustning, och i förlängningen
till att Malmö inte kan bibehålla sin standard och ambition gällande goda lekmiljöer för barn.
Dagens budget för upprustning av övriga lekplatser är 2 miljoner kronor inom löpande årliga
komponentinvesteringar och behovet beräknas idag vara det dubbla.
Många av de befintliga lekplatserna är byggda i samband med att staden växt och nya
bostadsområden kommit till. Flera av de lekplatser som nu har behov av upprustning är från
1970- och 80-talen. De har underhållits vid behov och alltför slitna redskap har plockats bort. I
många fall har bortplockade redskap inte ersatts. Lekplatserna har heller inte förändrats efter
dagens krav, behov och syn på lek.
När man investerade i lekplatserna på 70-80-talen räknade man med en ekonomisk avskrivning
på 33 år. Den avskrivningstiden har överskridits för de flesta av lekplatserna upptagna i bilagan.
Numera räknar man med en ekonomisk avskrivning för utrustningen på 10 år. För
temalekplatserna gäller samma avskrivningstid, 10 år för utrustningen. Den tekniska livslängden
för utrustningen på temalekplatser, bedömd utifrån nyligen genomförd inventering av slitage och
status, är ca 15 år. Övriga lekplatser har en teknisk livslängd på ca 20 år. Detta under
förutsättning att regelbundet underhåll bekostas i linjearbetet.
2.1 Syfte
Syftet är att erbjuda stadens yngsta invånare goda lekmiljöer genom att upprätthålla säkra,
tillgängliga och utvecklande lekplatser och temalekplatser.
2.2 Avgränsning
Samtliga Malmö stads lekplatser som förvaltas av fastighets- och gatukontoret finns med i en
ständigt uppdaterad underhållsplan. Ett utdrag från denna underhållsplan med berörda lekplatser
och temalekplatser aktuella att upprustas under åren 2019-2021 bifogas.
2.3 Effektmål
Malmö stads lekplatser ska upplevas som spännande, utmanande, trygga och tillgängliga
mötesplatser för olika målgrupper, åldrar och barn med olika behov. Malmös lekplatser och
särskilt temalekplatserna är populära som besöksmål, både för malmöbor och andra besökare.
2.4 Leverans- och projektmål
Under 2019-2021 ska 14 lekplatser och 5 temalekplatser rustas upp enligt gällande underhållsplan.
Ett utdrag ur denna för åren 2019-2021 bifogas som bilaga.
Alla lekplatser ska uppfylla lekplatsprogrammets kriterier och hållas i ett gott skick. De ska vara
attraktiva mötesplatser med utmaningar, säkra, funktionella och tillgängliga för olika
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brukargrupper. För att uppnå målen krävs att fastighets- och gatukontoret rustar upp 1-3
temalekplatser samt 5-6 lekplatser av övriga kategorier per år.

2.5 Målsynkronisering
Som en del av ansvaret enligt Tekniska nämndens reglemente ska stadens anläggningar förvaltas.
Fastighets- och gatukontoret har i uppdrag att upprätthålla anläggningars status och långsiktiga
funktion. Genom underhållsplanens reinvesteringsåtgärder ska förvaltningen möta de behov som
den växande staden kräver.
Projektet bidrar dessutom till måluppfyllelsen av sju av de nio kommunfullmäktigemålen.
Framförallt genom att de riktar sig till barn och unga (målområde 2) med miljöer som ska vara
trygga, tillgängliga och utvecklande (målområde 4, 5, 6 & 7). Dessutom bidrar en modern lekplats
till att bibehålla och utveckla stadens gröna miljöer (målområde 1 & 8).

2.6 Detaljplan
Inga förändringar i detaljplaner.
2.7 Andra projekt
I kontakt med andra av fastighets- och gatukontorets investeringsprojekt kan viss samordning ske
för att få ett helhetsresultat.
2.8 Förankring med andra berörda / andra nämnder
I kontakt med andra förvaltningar kan viss samordning ske för att få ett bättre helhetsresultat.
Upphandling av entreprenader är aktuellt vid de större upprustningsprojekten.
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2.9 Karta

Malmökartan visar samtliga lekplatser i staden och aktuell status. Rött visat stort behov av upprustning,
gult måttligt behov och grönt ok. Blått är planerade lekplatser.
2.10 Omfattning
Ett antal temalekplatser och lekplatser byggs årligen om helt eller delvis, se bilagan. Investeringen
omfattar utredning av behov, design och projektering av lekplatserna, rivning av uttjänt
lekutrustning och markmaterial samt anläggning av nya. En uppgradering i kvalitet efter dagens
krav och behov sker i samband med upprustningen.
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3

Budget och kalkyl


Befintlig komponentinvesteringsbudget för lekplatsupprustningar inklusive temalekplatser
är idag 3 000 000 kronor. Behovet från och med 2019 beräknas vara ytterligare 6 000 000
kronor per år de närmsta tre åren, en ökning med 4 000 000 kronor för temalekplatserna
och 2 000 000 kronor för lekplatserna, totalt 18 000 000 kronor för perioden 2019-2021.



Total kalkyl för det äskade beloppet uppgår till 18 180 000 kronor.



Projektet ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för berörda
år genom att finansiering sker inom ramen för reinvesteringar, investeringskategori
befintlig miljö.



För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 3 % använts. Ökade
driftskonsekvensen för projektet beräknas uppgå till 2 313 000 kronor totalt.
3.1 Tidplan

Fas

Start- och sluttid

Idéstudie

Pågående och löpande 2019-01-01 – 2021-12-31

Förstudie

Pågående och löpande 2019-01-01 – 2021-12-31

Genomförande

Pågående och löpande 2019-01-01 – 2021-12-31

– projektering

Pågående och löpande 2019-01-01 – 2021-12-31

– byggnation

Pågående och löpande 2019-01-01 – 2021-12-31

Garantitid

Pågående och löpande 2019-01-01 – 2021-12-31

3.2 Budgetavstämning
Utrymme för projektet finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten genom
omfördelning inom ramen.
Likvidramen uppgår till och med 2019 till 6 060 000 kronor, 2020 till 6 060 000 kronor, 2021 till
6 060 000 kronor och totalramen till 18 180 000 kronor.
Framtida driftskonsekvenser – då projekten berör upprustning av befintliga lekplatser blir
driftskonsekvenserna delvis relevanta då lekplatserna förändras till innehåll och utseende.
3.3 Osäkerhet och risker
Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger liksom upphandling
av konsulter, entreprenader och material.
Projektets sträckning över tiden gör att de ekonomiska antagandena är behäftade med viss
osäkerhet.
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3.4 Kalkyl
Alla belopp i tkr

Årligen

Noggrannhet 25%/+75%
Kalkylerade
inbetalningar
Projektkalkyl netto
Projektkalkyl brutto
Entreprenad
Konsulter
Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
totalt

0
18 180 000
18 180 000

Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
Alla utgifter i projektet

18 000 000
0
0
0
180 000

2 313 000

Ökad drift
Ökat underhåll
Internränta
Avskrivningar

513 000
1 800 000

Intäkter
Inga intäkter förekommer.
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 drift- och underhåll av allmän plats
har en schablon tagits upp motsvarande 2,75 procent. För beräkning av kapitalkostnad har
internräntesatsen 3% använts. Ökade driftskonsekvensen för projektet beräknas uppgår till
771 000 kronor per år.
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Likviditetsplan

År

Likvidbehov

Driftskonsekvenser
Intäkter Kostnader

2019

6 060 000

771 000

2020

6 060 000

771 000

2021

6 060 000

771 000

Totalt 18 180 000

2 313 000

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.
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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?
Genom utbyte av utrustning förstärks bland annat tillgänglighet och den allmänna platsmarken
får en ändamålsenlig och modern utrustning vilket gynnar barn och unga.
Barns och ungas hälsa, utveckling och säkerhet främjas och hänsyn till funktionshindrade barns
och ungas behov tillvaratas i samtliga lekplatsupprustningsprojekt.
4.2 Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara?
Barns och ungas åsikter kan påverka val av utrustning men även arbetsmiljö, funktion,
tillgänglighet och ekonomi spelar in.
Se vidare under 5.4.
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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.
Arbetet med utveckling av Malmös lekplatser bygger på aktuell forskning och kunskap om barns
lek. I den fokuseras på det enskilda barnets egen förmåga och upptäckarglädje och fantasi som
finns hos alla barn oavsett kön vilket även är mycket viktigt ur ett socialt hållbart perspektiv.
Förutsättningar för att främja jämställd lek kan också främja en överlag utvecklande lek.
Lekplatsens roll är inte att styra leken. Den är snarare att skapa ramar för den utvecklande leken.
Plats, material och färg ska inte tydligt signalera könstillhörighet utan kunna tolkas fritt. Istället
för att förstärka dikotomin mellan flickor och pojkar kan vi fokusera på barnens handlingar som
inte skiljer sig så mycket åt. Lekplatsen går mot att bli mer oprogrammerad, där barnen har en
större frihet att omforma sin miljö.

Skogslekplatsen i Rönneholmsparken.
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.
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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?
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Har projektet någon påverkan på att kvinnor och män ska känna sig lika trygga i det
offentliga rummet, om ja, vilka?
Ja, lekplatser som samlings- och mötesplats påverkar tryggheten i det offentliga rummet
positivt.
Har projektet någon påverkan på att kvinnor och män ska ha samma tillgång till
transportsystem med minst möjliga miljöpåverkan, om ja, vilka?
Nej, upprustning av lekplatser påverkar inte tillgången på transportsystem.
Leder projektets planering av det offentliga rummet till att underlätta för kvinnor och
män att kombinera lönearbete, vardag, fritid och omsorg, om ja, på vilket sätt?
Ja, en god standard och tillgång på lekplatser skapar goda möjligheter för aktiva
fritidsaktiviteter och mötesplatser som är tillgängliga för alla.
Har projektet offentlig konst som speglar kvinnor och mäns erfarenheter och utmanar
normer kring kön, om ja, på vilket sätt?
Nej, upprustning av lekplatser påverkar inte offentlig konst.
Har projektet haft dialog och samråd med kvinnor och män på lika villkor och i samma
utsträckning, om ja, på vilket sätt?
Till viss del. Dialog med barngrupper eller personer som representerar barns intressen
förs i vissa projekt.
Leder projektet till att offentliga platser främjar ett jämställt stadsliv, om ja, på vilket sätt?
Ja, upprustning av lekplatser främjar ett jämställt stadsliv i bemärkelse trygghet, aktivitet
och social hållbarhet i det offentliga rummet.
Leder projektet till att kvinnor och män inte skadas i trafiken, om ja, på vilket sätt?
Nej, upprustning av lekplatser påverkar inte att kvinnor och män inte skadas i trafiken.
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6

Bilagor

Bilaga 1: Utdrag ur Underhållsplan för lekplatser och temalekplatser 2018-2024
Närlekplats
Områdeslekplats
Stadsdelslekplats
Temalekplats
Lekplatskategorier

Lekplatsupprustningar 2019

Läge i
staden

Senaste
reinvestering

Planerad åtgärd

Toftanäsparken södra

Öster

1990

Total upprustning

Stolpalösa norra

Väster

1970-tal

Total upprustning

Blekeparken östra

Öster

1980-tal

Total upprustning

Kullavången

Väster

1979

Total upprustning

Temalekplatser upprustning
2019

Läge i
staden

Senaste
reinvestering

Planerad åtgärd

Rörsjöparken

Väster

2000

Total upprustning 2019-2020

Hav- och strandlekplatsen

Väster

2004

Mindre upprustning

Lekplatsupprustningar 2020 staden

Läge i

Senaste
reinvestering

Planerad åtgärd

Storgården

Väster

1980-tal

Total upprustning

Bulltofta östra

Öster

1980-tal

Total upprustning

Nils Hinriks plan

Öster

1983

Nedläggning

Tyelseparken södra

Öster

1974

Total upprustning

Valdemarsro

Öster

1981

Flyttas från nuvarande läge

Temalekplatser upprustning
2020

Läge i
staden

Senaste
reinvestering

Planerad åtgärd

Rörsjöparken forts.

Väster

2000

Total upprustning 2019-2020

Limhamns torg

Väster

2002

Utveckling av torg med lekelement

Spirallekplatsen

Väster

2003

Mindre upprustning
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Lekplatsupprustningar 2021 staden

Läge i

Senaste
reinvestering

Planerad åtgärd

Källängen

Väster

1980-tal

Total upprustning

Altona

Väster

1980-tal

Total upprustning

Åkersnäs södra

Öster

1985

Total upprustning

Gullviksparken

Öster

1984

Total upprustning

Temalekplatser upprustning Läge i Senaste
2021
staden reinvestering
Skogslekplatsen
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Väster

2006

Planerad åtgärd
Total upprustning
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