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större delen av sin tid. (Jansson & Klintborg, 
2016). Även tillgången till lek i den egna  
trädgården har också ersatt de regelbundna 
besöken på lekplatser till viss del. Det är flera 
faktorer sammantaget som har bidragit till att 
lekplatserna och synen på dem 
förändrats. För att dagens och framtidens 
lekmiljöer ska vara attraktiva och ha ett varierat 
innehåll behöver de ha en central placering i en 
tätort eller stadsdel och fungera som 
attraktiva besöksmål. Detta ställer i sin tur  
högre krav på lekmiljöernas utformning, 
storlek och utbud för att kunna ta emot ett 
större besöksantal.

I samband med aktualiseringen av teknik- och 
fritidsnämndens ”Lekplatsplan Halmstad 
kommun”, med giltighetstiden 2006-2019, 
valde förvaltningen att ta ett större grepp kring 
utvecklingen av Halmstads framtida 
lekmiljöbestånd. Det är viktigt att lekmiljöernas 
kvalité och attraktivitet ökar då antalet 
lekplatser på allmän plats minskar. Ett antal 
barngrupper från olika delar av kommunen och 
i olika åldersgrupper har deltagit i en dialog där 
de fått ge sin syn på lek och lekplatser. 
Synpunkter ur barnens perspektiv har varit 
värdelfulla och har varit med och bidragit till 
produkten av den här planen.

Under hösten 2019 gav teknik- och 
fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att se 
över lekplatsbeståndet med hänsyn till antal 

och placering. Bakgrunden till detta uppdrag är 
att förvaltningens begränsade drifts-och
investeringsbudgetar inte räcker till att ta hand 
om dagens lekplatsbestånd på ett bra sätt för 
att upprätthålla säkerheten.

Med de ekonomiska resurser som finns idag 
är det inte möjligt att upprätthålla kvalitet och 
säkerhet på en godkänd nivå. Detta innebär att 
strukturen, det vill säga antal och  
placering, setts över parallellt med  
framtagandet av denna plan vilket kommer 
att innebära färre lekplatser. En konsekvens av 
minskningen är att vissa barn får längre till en 
lekplats. I gengäld kommer lekplatserna  
att vara mer säkra och trygga och på sikt även 
ha ett högre lekvärde. Även underhållet  
kommer att kunna ske mer frekvent än tidigare 
och lekplatserna får på så vis en längre  
livslängd. 

Målbilden för Halmstads kommun är ett 
mindre antal lekplatser med högre kvalité och 
ett större och mer varierat utbud. I Teknik- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan för 
2020-2022 är en aktivitet att minska antalet 
aktivitetsytor och lekplatser för att öka 
attraktiviteten och säkerheten hos 
kvarvarande. Genom att tydliggöra viktiga 
kriterier för lekmiljöers innehåll kan 
upplevelsevärdet höjas och tilltala fler 
människor.

Barn och ungas fysiska aktivitet har minskat 
markant under flera år (Folkhälsoinstitutet, 
2019). Halmstad liksom många andra 
kommuner står därför idag inför utmaningen 
att skapa attraktivare miljöer och 
förutsättningar som uppmuntrar barn och unga 
till mer lek och rörelse utomhus. 

Leken och lekmiljöer är av stor vikt för barns 
utvecklande av både sociala och fysiska 
färdigheter. Utformningen av dessa miljöer, 
som riktar sig till både barn och ungdomar har 
därför en stor betydelse för Halmstads 
befolknings nuvarande samt framtida hälsa och 
välmående. I takt med att kommunens  
befolkning växer blir dessa miljöer allt viktigare. 
Med stöd av denna plan vill Teknik- och 
fritidsnämnden skapa förutsättningar för 
attraktiva, utvecklande och stimulerande 
lekmiljöer för att uppmuntra barn och unga att 
röra sig mer i sitt närområde samt göra 
utflykter till andra delar av kommunen. 
Framtida lekmiljöer i Halmstad har en viktig 
funktion som mötesplatser där barn, unga och 
vuxna från olika delar av Halmstad kan mötas 
på lika villkor.

Synen på och användandet av de kommunala 
lekplatserna har över tid förändrats. 
Vardagsleken på mindre lekplatser nära 
hemmet, som var populära under 1970 och 
1980- talet, har idag delvis ersatts av lek i  
skol- och förskolemiljöer där barnen spenderar  

Bakgrund
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Avgränsningar 

Planen behandlar enbart lekmiljöer på allmän 
platsmark i Halmstads kommun. Lekmiljöer 
på kvartersmark så som bostadsgårdar, 
skolgårdar och förskolegårdar behandlas inte i 
den här planen även om de också är öppna för 
allmänheten att besöka utanför skoltid. Vidare 
behandlas inte heller spontaktvitetsytor på 
allmän plats eller kvartersmark.
 

Definitioner	av	begrepp 

Lekplats:
En ordnad, anlagd yta med prefabricerad eller 
egentillverkad lekutrustning tillsammans med 
olika typer av anlagda markmaterial exempelvis 
sand, konstgräs eller gummiasfalt.

Lekmiljö:
En ordnad lekplats inklusive den omgivande  
miljön som uppmuntrar till fri lek. 
En lekmiljö kan också enbart vara naturliga ytor 
utan anlagd lekutrustning. 
Exempel på lekmiljöer som uppmuntrar till fri 
lek är exempelvis en skogsdunge, buskage och 
en öppen gräsmatta.

Syfte 

Syftet med ”Plan för Halmstads kommuns 
lekmiljöer på allmän plats” är att skapa  
hållbara riktlinjer för hur lekmiljöer i Halmstad 
ska utformas för att vara attraktiva  
mötesplatser med höga lekvärden där 
människor i alla åldrar kan mötas.  
 

Mål 

Målet med ”Plan för Halmstads kommuns 
lekplatser på allmän platsmark” är att ge en 
tydlig bild hur lekmiljöerna ska utformas och 
utvecklas. Dokumentet ska fungera som ett 
stöd och verktyg vid kommande planering av 
lekmiljöer i kommunen. Planen ska tydliggöra 
vilka faktorer som ska beaktas vid ny- och 
ombyggnationer av lekmiljöer. 
Lekplatserna ska fungera som mötesplatser och 
placeras strategiskt. De ska vara attraktiva, 
utvecklande och stimulerande. Andra viktiga 
faktorer som också ska beaktas är jämlikhet, 
jämställdhet, tillgänglighet. Alla människor ska 
känna sig välkomna oavsett fysisk och psykisk 
funktionsförmåga och kunna mötas på lika 
villkor. Lekmiljöerna ska dessutom vara säkra 
och hållbara. Halmstads kommuns befintliga 
och framtida lekmiljöer ska också vara trygga, 
attraktiva med höga lekvärden.
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Styrande	dokument	och	lagar

Lagbestämmelser 

Nedan följer en sammanfattning av de lagar 
och regler som Halmstads kommun arbetar 
utifrån vid alla om- och nybyggnationer av 
lekmiljöer för barn.  

Fastighetsägarens ansvar
Kommunen som fastighetsägare har ett ansvar 
att se till att lekutrustningen hålls i ett sådant 
skick att lekplatsen är säker. Kontinuerligt 
underhåll och besiktningar enligt SSEN 1177 
bör utföras och dokumenteras. Även 
rutinmässiga funktionskontroller bör utföras 
beroende på slitage och påfrestning 
(Boverket 2020).

Produktsäkerhetslagen  (PSL)
I produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451) ställs 
det krav på att tjänster och varor ska vara 
säkra. Detta gäller samtliga varor och tjänster 
som tillhandahålls av offentlig verksamhet. 
Produktsäkerhetslagen gäller för lekutrustning, 
oavsett ålder på redskapen. En lekutrustning 
anses vara säker om den uppfyller kraven för 
svensk och europeisk standard vilket innebär 
att även äldre lekutrustning som inte är byggda 

enligt gällande standard ska uppfylla aktuella 
krav som ställs (Boverket 2020).

Svensk och europeisk standard, SS EN 
2018:1176/1177
Standardens syfte är att förebygga allvarliga 
olyckor och samtidigt främja barns behov av 
fysiska utmaningar och leklust. I standarden 
framställs de minimikrav på säkerhet som finns 
för olika lekredskap, samt de krav som finns 
för stötdämpande underlag för utrustningar av 
olika slag. Kraven gäller för såväl nya som för 
befintliga lekredskap (Sis 2019).

Styrande dokument i  
Halmstads kommun

Strategisk plan för Halmstads kommun  
2019-2023
Halmstads vision är att vara hemstaden, 
kunskapsstaden och upplevelsestaden. En 
kommun där människor möts, växer och 
utvecklas som kännetecknas av kärlek, respekt, 
gemenskap och livskvalitet. I den strategiska 
planen har Halmstads kommun tagit fram fyra 
utvecklingsområden som stöd i planerandet för 
framtidens stadsutveckling. 

Ett av utvecklingsområdena är ”Den 
inkluderande kommunen”. Här tydliggörs 
vikten av att alla barn ska få en bra start i livet, 
rätt till trygga och jämlika uppväxtvillkor och en 
meningsfull fritid. 

 
     Strategiska	utvecklingsområden

- Den inkluderande kommunen
- Miljömässig och ekologisk hållbarhet
- Attraktivitet och hållbar tillväxt 
- Framtidens välfärd
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ALM-Tillgänglighet på allmänna platser
Boverkets föreskrifter om Tillgänglighet på 
allmänna platser och andra anläggningar (BFS 
2011:5 ALM 2) gäller vid nyanläggning av bland 
annat lekplatser. Syftet är att lekplatserna ska 
kunna användas av alla barn och föräldrar 
oavsett fysisk och psykisk funktionsförmåga. 
Däremot behöver inte samtliga lekredskap vara 
tillgängliga för alla då detta är ett krav som är 
svårt att uppfylla (Boverket 2019). 

HIN-Enkelt avhjälpta hinder
Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta 
hinder (BFS 2013:9 HIN 3) gäller bland annat 
för befintliga lekplatser på allmän plats. Syftet 
med HIN är att minska hindren i lekmiljön 
så att alla barn och föräldrar oavsett fysisk 
eller psykisk funktionsförmåga kan använda 
den. HIN tar upp brister som kan vara enkelt 
avhjälpta hinder. Alla skäliga åtgärder som 
klassas som enkelt avhjälpta på en lekplats ska 
enligt lag åtgärdas av ansvarig markägare (18§). 
Vid alla ombyggnationer ska kommunen arbeta 
aktivt med att öka tillgängligheten för alla barn 
och vuxna (Boverket 2019). 

Barnkonventionen
Barnkonventionen som från och med den 
1 januari 2020 är svensk lag, pekar ut vilka 
rättigheter alla barn i Sverige har. Definitionen 
av barn är i denna lag alla människor under 18 
år. Konventionens syfte är att alla barn, oavsett 
ålder, bakgrund och förutsättningar behandlas 
med respekt och får komma till tals i frågor 
som rör dem. 

Utgångspunkten är att alla åtgärder som rör 
barn utgår från vad som bedöms vara deras 
bästa (Barnombudsmannen 2019).

Plan och bygglagen (PBL)
I Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 8 kap. 9§ 
punkt 5 och 6, samt 10–12§ och 15–16§ anges 
krav på:
- Att friytor för lek och utevistelse finns 

-Att lekplatser och fasta anordningar ska 
underhållas så att risken för olycksfall 
begränsas. 

- Att allmänna platser utformas så att de är 
tillgängliga för personer med nedsatt rörelse 
eller orienteringsförmåga.

- Att kommunens byggnadsnämnd är  
tillsynsmyndighet för säkerhet och 
tillgänglighet på lekplatser inom kommunen 
(Boverket 2019). 

Boverkets föreskrifter
I Boverkets byggregler, BBR, finns regler 
om skydd mot olyckor vid platser med 
fasta lekredskap. Byggreglerna gäller vid 
nyanläggning och vid ändring av lekplatser. 
Dess syfte är att alla lekmiljöer med fasta 
lekredskap ska anordnas så att risken för 
personskador begränsas  
(avsnitt 8:93) (Boverket 2019).
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Barn i Halmstads tankar om lekplatser 

”Man kan åka 
skateboard och 

sparkcykel på min lekplats”

”Det är kul, med en kompis 
blir det roligare!”

”Gunga”

”Karusell” ”Linbana”

”Man går dit och leker”

”Vi träffar många kompisar 
på Sagoängen”

”Rutschkana”

”Studsmattor”

”Klätterställning”

Citat hämtade ur dialog som gjordes med barn i Halmstad februrari 2021
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Tidslinje
Idag är det hög konkurrens om ytorna i staden och förtätningen är nu mer en etablerad strategi för stadsbyggande. Denna strategi gör att konkurrens om 
ytorna i den centrala staden ökar. Då man gått ifrån ”Hus i park”-idealet med stora, luftiga bostadsgårdar innehållande lekplatser och parker som man 
byggde mellan 1930-1970 talet har man sedan i början på 2000-talet byggt mer efter idealet ”blandstad”. Där ska gröna ytor och tät bebyggelse samsas på 
samma ytor. Detta begränsar möjligheten för barns spontana lek och aktiviteter avsevärt. Barn har också med tiden fått större begränsningar när det gäller 
sin rörelsefrihet i närmiljön. Överlag rör sig inte barn lika långt från hemmet på egen hand nu om man jämför med för bara 20-30 år sedan
(Jansson & Klintborg, 2016).  Ett resultat av detta kan vara att användandet av lekplatser i närmiljön minskar och att åka till lekplatsen ses mer som en utflykt 
man gör i sällskap av en vuxen.  

I	början	på	1900-talet: 
Allt	fler	människor	i	 

Sverige	flyttar	in	till	städerna.	
I	samband	med	detta	byggs	

de första ordnade  
lekplatserna	i	staden.

Den	första	organiserade	
parkleken med personal 

anläggs.	

Mer renodlade klassiska 
bostadsområden	med	stora	
grönområden	börjar	byggas.	
Lekplats och lekområden får 
en central roll i människans 

miljö	nära	hemmet.

Bilen får en större och mer 
prioriterad roll i staden där 
den	tillåts	ta	mer	plats	i	 

samhället på lekens  
bekostnad.	Trottoarer	och	
belagda	vägar	anläggs.	 

Trafikolyckor	ökar	och	mer	
fokus	läggs	på	särskilda	 

lekparker.

Miljonprogrammen	tar	fart.	
Flera	tusen	bostäder	byggs	på	
kort	tid	och	ser	likadana	ut.	
Även	lekplatserna	byggdes	

likadana och utseendet  
varierades	inte	nämnvärt.

Bygglekplatser	får	spridning	i	
landet	och	forskning	på	barns	

lek	är	utbrett.	
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Strategi	vid	lekplatsplanering

Graden av delaktighet behöver anpassas till 
varje enskilt projekt och även efter syftet med 
delaktigheten. Det bör också tydliggöras vilken 
nivå av delaktighet som utlovas i ett projekt 
och vad invånare kan förvänta sig. Det är också 
viktigt att poängtera att det finns frågor som 
inte är påverkbara, exempelvis frågor om 
säkerhetskrav. 

Delaktighet	och	inflytande
Kommunens ambition vid upprustning och 
nyanläggning av lekmiljöer är att arbeta mer 
med dialoger, både riktade och mer generella, 
för att skapa delaktighet hos Halmstads 
invånare. Dialoger ska vara en naturlig del i 
planerandet för nya lekmiljöer och anpassas 
efter projektets storlek.
 
I Handbok i delaktighet som Halmstads 
kommun tagit fram beskrivs delaktighet i olika 
nivåer och visas i form av en trappa som kallas 
delaktighetstrappan. Den beskriver de olika 
typer av nivåer av delaktighet som finns. Alla 
steg på trappan är olika och inget steg är bättre 
än något annat. Tanken är inte heller att ta ett 
steg i taget på trappan utan välja en lämplig 
grad av delaktighet till varje projekt.

Olika frågor i planerandet av lekplatser kan 
komma in på olika steg. I vissa frågor kan 
information förmedlas i form av exempelvis ett 
inlägg i sociala medier eller en nyhet på 
Halmstads kommuns hemsida. Det kan handla 
om information om vilka lekplatser som ska 
rustas upp och när. Andra frågor kan bjuda in 
till större delaktighet i form av konsultation 
eller dialog gällande till exempel en lekplats 
innehåll. 

Delaktighetstrappan och de olika graderna av delaktighet
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Prefabricerad	lekutrustning	
används	nu	i	stor	utsträckning	

och ”standardlekplatsen” 
med	gunga,	klätterställning,	

rutschkana och sandlåda 
anläggs	på	många	ställen.	 
Utbudet	av	lekutrustning	

ökar.

Forskning	och	intresse	för	
barns	lekmiljöer	utomhus	
börjar	mattas	av	något	

samtidigt	som	 
Intresset	för	barnets	 

perspektiv	och	 
medbestämmande	ökar.

EU-standarden	för	 
lekutrustning	och	dess	 
underlag	introduceras.

Forskning	om	kopplingen	
mellan hälsa och rörelse 

bland	barn	tar	fart.

Barnkonventionen	blir	lag	i	
Sverige.
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Strategi	vid	lekplatsplanering

Graden av delaktighet behöver anpassas till 
varje enskilt projekt och även efter syftet med 
delaktigheten. Det bör också tydliggöras vilken 
nivå av delaktighet som utlovas i ett projekt 
och vad invånare kan förvänta sig. Det är också 
viktigt att poängtera att det finns frågor som 
inte är påverkbara, exempelvis frågor om 
säkerhetskrav. 

Delaktighet	och	inflytande
Kommunens ambition vid upprustning och 
nyanläggning av lekmiljöer är att arbeta mer 
med dialoger, både riktade och mer generella, 
för att skapa delaktighet hos Halmstads 
invånare. Dialoger ska vara en naturlig del i 
planerandet för nya lekmiljöer och anpassas 
efter projektets storlek.
 
I Handbok i delaktighet som Halmstads 
kommun tagit fram beskrivs delaktighet i olika 
nivåer och visas i form av en trappa som kallas 
delaktighetstrappan. Den beskriver de olika 
typer av nivåer av delaktighet som finns. Alla 
steg på trappan är olika och inget steg är bättre 
än något annat. Tanken är inte heller att ta ett 
steg i taget på trappan utan välja en lämplig 
grad av delaktighet till varje projekt.

Olika frågor i planerandet av lekplatser kan 
komma in på olika steg. I vissa frågor kan 
information förmedlas i form av exempelvis ett 
inlägg i sociala medier eller en nyhet på 
Halmstads kommuns hemsida. Det kan handla 
om information om vilka lekplatser som ska 
rustas upp och när. Andra frågor kan bjuda in 
till större delaktighet i form av konsultation 
eller dialog gällande till exempel en lekplats 
innehåll. 

Delaktighetstrappan och de olika graderna av delaktighet
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informationen om lekplatserna vara 
uppdaterad. I karttjänsten ska det finnas 
information om lekplatserna och dess placering 
med adress.  

Ett översiktsfoto över lekplatsen och annan 
nyttig besöksinformation ska finnas för att man 
ska kunna planera sitt besök. Det bör framgå 
om det finns handikapparkering, toaletter med 
mera. Utifrån dialogen med barn och unga kan 
informationen utvecklas och tydliggöras 
ytterligare beroende på vad som framgår. 
Behövs tydligare skyltning? Är informationen 
på hemsidan svår att hitta eller svår att förstå 
utifrån barnens perspektiv? 

Utveckling	och	avveckling	av	lekplatser
Utöver denna plan kommer det att arbetas 
fram en kompletterande ”Handlingsplan för 
Halmstads kommuns lekmiljöer”, vilken 
redogör för  avveckling samt utveckling av 
lekplatserna.
Handlingsplanen utgör ett planeringsverktyg 
för Teknik- och fastighetsförvaltningens  
framtida arbete med lekplatser. 

Utvecklingen och avvecklingen av lekplatser 
är ett successivt arbete och kommer att löpa 

parallellt med varandra under en längre period. 
Vissa lekplatser kan exempelvis fasas ut då 
lekutrustning inte kommer att ersättas när den 
är uttjänt. Ambitionen är att avvecklingen och 
utvecklingen ska ske så att en jämn fördelning 
av lekplatser i kommunen kan upprätthållas. 
Vid avveckling ska behovet av andra funktioner 
på platsen ses över. Kanske ska ytan återställas 
till ursprunglig miljö eller utvecklas för andra 
ändamål, exempelvis en aktivitetsyta. 
 
Vid avveckling av lekplatser måste flera 
parametrar utöver lekplatsernas geografiska 
spridning avvägas. Avgörande faktorer för om 
behovet av en lekplats är större på en plats 
jämfört med någon annan kan till exempel vara 
hur många barn det bor i ett område eller hur 
stor tillgången till gröna ytor det finns nära 
hemmet. 

Vidare visar befolkningsstatistik från 2019 på 
stora skillnader i trångboddhet mellan de östra 
och västra stadsdelarna. I de östra 
stadsdelarna är andelen trångbodda hushåll 
där det bor barn upp till 80% i vissa områden 
medan det i de västra stadsdelarna är mellan 
25-30% som högst. Snittet i hela kommunen 
ligger på ca 17%. Där trångboddheten är 

Barnets	perspektiv
Lekplatserna på allmän plats är en viktig miljö 
för barnen i Halmstads kommun. Deras 
synpunkter är viktiga att samla in genom olika 
former av dialoger. Att till exempel använda 
webenkäter där man får rösta eller önska olika 
utformningar, placering, teman eller utrustning 
till en lekplats stärker barn och ungdomars 
demokratiska rättigheter. Detta bidrar till att 
barnen är med och påverkar sin egen livsmiljö 
och fritid. Med hjälp av riktade dialoger och 
samtal med barngrupper uppmuntras de att 
utveckla sitt resonemang och uttrycka åsikter 
på flera olika sätt. Dialogen bör anpassas till 
barnens ålder för att de ska få möjlighet att 
uttrycka sina åsikter på ett sätt som är 
anpassat till deras ålder och förmåga. 
Återkoppling till medverkande barn kan ske i 
slutfasen av ett projekt då dialogarbetet kan 
utvärderas i jämförelse med slutresultatet. 
Åsikter som har tagits tillvara på kan då visas 
på ett konkret sätt, men även åsikter och 
önskemål som inte varit möjliga att tillgodose.  

Information	på	Halmstads	kommuns	
hemsida	och	karttjänst
På Halmstads kommuns hemsida ska 
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utbredd har väldigt få barn tillgång till en egen 
trädgård eller uteplats. I de här delarna är det 
extra viktigt att kunna skapa attraktiva 
platser för barn och unga att mötas och vistas 
på utomhus närmre hemmet.

I dialogen med barn i kommunen visade det sig 
också att skillnaden mellan hur benägen man 
är att åka till en lekplats är stor. I kommunens 
västra delar och i en del av tätorterna utanför 
staden är det vanligare att leka hos kompisar 
och i sin egen trädgård. Att åka iväg med bil till 
en lekplats med familjen är också vanligt 
förekommande. I de östra stadsdelarna 
lämnar man mer sällan sitt område och  
lekplatserna fungerar som en mötesplats för 
hela familjen. En av anledningarna till att man 
inte lämnar sitt område kan vara på grund av 
ekonomiska utmaningar för hela familjen att 
åka kollektivt.

För att snabba på utvecklingen av kommunens 
lekplatser skulle ett samarbete med andra 
aktörer genom medfinansiering kunna vara ett 
alternativ. Halmstads kommun ställer sig 
positiva till medfinansiering men ramar och 
förutsättningar måste diskuteras från fall till 
fall.
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Tre olika typer av lekmiljöer i Halmstad 
I den här delen beskrivs ett antal utformningskriterier som lekmiljöer bör tillgodose vid planeringen av lekplatser.  
Halmstads kommun tillhandahåller tre typer av lekmiljöer på allmän plats; ”Utflyktslekplats”, ”Lekplats” och ”Fri lek”. 
Utflyktslekplatsen, som till skillnad från lekplatsen, har ett större utbud och mer service kommer att tillföra en ökad  
dragningskraft till lekplatserna i kommunen. Detta skapar roligare lekmiljöer och nya mötesplatser på ett sätt som en stor del av 
lekplatserna i kommunen idag inte har. Förutom två olika typer av ordnade, anlagda och mer klassiska lekplatser är ”fri lek” en 
lekmiljö för barn och ungdomar utan traditionella lekredskap. I slutet av den här delen sammanfattas de olika lekmiljöerna och 
dess innehåll kopplat till utformningskriterierna. Kriterierna är viktiga för att kunna erbjuda lekmiljöer så att alla kan vara med i 
leken efter egen förmåga. 

Det är viktigt med alla typer av lekmiljöer då de kan uppfylla olika syften. Att placera utflyktslekplatser på strategiska ställen kan 
exempelvis bidra till att bryta segregation och möjliggöra för människor från olika områden att mötas. 
Hur ett område ser ut kan också vara avgörande för vilken typ av lekplats som det finns behov av och var den ska placeras. I 
kommunen skiljer det sig mycket över stadsdelarna och orterna hur mycket grönområden barn och unga har tillgång till och  
förutsättningar för fri lek är begränsad i vissa områden. Där kan behovet av en lekplats exempelvis vara större. 

Utformningskriterier	vid	planering	av	lekmiljöer: 

Mötesplats     Placering 

Lekvärden     Unika och attraktiva 

Utvecklande och stimulerande  Jämlikhet och jämställdhet 

Tillgänglighet    Trygga, säkra och hållbara
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       Mötesplats
Halmstads	lekplatser	ska...
...fungera som en generationsöverskridande mötesplats där människor i alla åldrar kan mötas. Lekmiljöerna fyller 
en viktig social funktion i samhället där människor kan umgås med varandra och mötas i leken oavsett villkor. Målet 
är att skapa en naturlig mötesplats för att främja integrationen i kommunen.

Hur	kan	lekmiljöerna	bli	mötesplatser?

Lekplatserna ska kunna erbjuda olika typer av 
upplevelser utöver redskapsleken för att tilltala flera 
målgrupper. De kan med fördel ligga i anslutning till en 
av kommunens spontanaktivitetsytor eller ett 
naturområde med plats för picknick, umgänge och 
avkoppling. Detta skapar på så vis större mötesplatser 
där flera olika aktiviteter kan erbjudas på en gemensam 
yta.

Utflyktslekplatserna ska erbjuda en service som 
möjliggör längre vistelse för hela familjen. Genom att 
exempelvis erbjuda grillplatser, picknickbord, 
väderskydd, bra belysning och toaletter kan man stanna 
en längre stund, även under årets mörkare perioder. 

Utflyktslekplatserna ska placeras i närheten av 
populära besöksmål som redan idag lockar Halmstadbor 
och turister. De kan även placeras på strategiska platser 
för att på så vis skapa ett helt nytt besöksmål med 
avsikten att höja en plats attraktionsvärde eller status.

Lekplatserna ska vara tillräckligt stora för att flertalet 
sällskap ska kunna vistas på platsen samtidigt.
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       			Placering
Halmstads	lekplatser	ska...

Hur	ska	Halmstads	lekplatser	placeras?

Befolkningstätheten är en viktig parameter i 
lekplatsernas placering. Antalet barn i ett område, en 
stadsdel eller i en kransort är avgörande för om en 
lekplats ska finnas och hur stor den ska vara.

Vägen till lekplatsen ska om möjligt vara fri från större 
barriärer så som hårt trafikerade vägar och järnvägar.

Lekplatsen ska placeras så centralt som möjligt i ett 
område eller ort. Den ska vara allmänt tillgänglig och 
fungera som en naturlig mötesplats och bör ligga vid 
frekvent använda stråk och passager.  

Omgivningens karaktär kan ge mervärde åt lekmiljön. 
Tillgången till grönområden i anslutning till lekplatsen är 
viktigt och skapar möjligheter till fri lek. 

Närhet till andra lekplatser och aktivitetsytor är en 
förutsättning för att kunna skapa större mötesplatser, 
bredda utbudet och tilltala en större målgrupp.

Vid framtida exploateringar ska behovet av nya  
lekmiljöer utredas. Placeringen är viktig och det ska 
finnas tillräckligt stora ytor för ändamålet.

...vara säkra och trygga. De ska placeras strategiskt nära naturliga rörelsestråk och grönytor. Lekplatsen ska kunna 
gå att nå till fots och på cykel alternativt komma nära med hjälp av kollektivtrafik. Lekplatserna ska om möjligt ha 
centrala placeringar och en jämn spridning över kommunen. 
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         Lekvärden
Halmstads	lekplatser	ska...
...vara varierande för att uppmuntra till rörelse/motion, spontanlek, naturlek och fantasilek. Lekmiljön ska kunna 
erbjuda lekvärden oavsett vilken årstid på året det är. Ett lekredskap eller en lekmiljö kan innehålla flera olika  
lekvärden samtidigt. 

Hur	kan	lekplatserna	erbjuda	flera	lekvärden?

Användning av flera varianter av redskapslek. Detta  
uppmuntrar till olika slags lek och utmanar kroppens 
fysik och sinnen. Ett redskap kan innehålla flera olika 
lekvärden och tilltala flera målgrupper samtidigt.

Vegetation har ett högt lekvärde. Buskar, träd och 
blomsterplanteringar skapar både öppna och slutna 
rum att vistas på inom en lekplats.

Naturmaterial så som kottar, löv, stenar och pinnar 
uppmuntrar till fri lek och kan användas i kombination 
med ordnad lekutrustning. Vissa ytor inom lekplatsen 
kan därför få flera användningsområden och lekvärden. 

Ta hänsyn till årstiderna. Små kullar kan bli bra 
pulkabackar på vintern, stora träd kan skugga under 
varma sommardagar. Detta skapar flexibla lekplatser 
med höga lekvärden och upplevelsevärden som 
förändras under året

Exempel på olika lekvärden
 

   - Att springa 
   - Att klättra 
   - Att snurra
   - Olika taktila upplevelser så som 
      hårt, mjukt, slätt och ojämnt

”Sagoängen, där finns ju både och, skog och så, 
det är bra”
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            Unika	och	attraktiva
Halmstads	lekplatser	ska...

Hur	görs	lekplatser	unika	och	attraktiva?

Samtliga lekplatser ska utformas med olika teman, 
gärna som knyter an till omgivningens karaktär eller 
historia. Det kan exempelvis vara ett havstema på en 
lekplats vid havet eller ett färgtema. Temat ska vara 
genomgående och skilja sig från övriga lekplatser i 
kommunen. Flera lekplatser kan ha snarlikt tema men 
behöver då ha olika uttryck och utbud som skiljer dem 
åt.

På lekplatserna ska det finnas en god variation av
lekutrustning och andra lekvärden som tilltalar en bred 
åldersgrupp.

Konstinstallationer och lekskulpturer bidrar till att göra 
varje lekmiljö unik. Det kan vara speciell belysning, 
skulpturer, ljudinstallationer med mera. Även enklare 
scener för mindre uppträdanden kan vara ett 
annorlunda inslag. Ljud, ljus, konst och musik kan vara 
ett sätt att involvera fler professioner eller förvaltningar 
i skapandet av en unik lekplats.

Utflyktslekplatserna ska genomsyras av ett väl 
genomarbetat och sammanhängande tema med 
förstärkande, unika detaljer och fler lekvärden än övriga 
lekplatser. Dessa lekplatser ska ha ett så pass stort 
attraktionsvärde att det lockar besökare från hela 
kommunen, men även turister och andra besökare. 

...i så stor utsträckning som möjligt innehålla olika utbud och utseende. De ska uppmuntra människor att besöka 
flera olika platser och delar av kommunen. Lekplatserna ska också kunna erbjuda olika slags lekmiljöer som gör att 
de skiljer sig åt och skapar en egen identitet. 
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Medeltidstema med inspiration hämtad från  
omgivningen. Stadslekan, Helsingborg

Detalj som förstärker lekplatsens tågtema 
Centralparken i Tvååker, Varberg

Kombinerad klätterlek med scen 
Teaterlekplatsen, Malmö

Polisbil på lekplats med tema tjuv och polis 
Polislekan, Helsingborg

Detaljer som förstärker lekplatsens tema. Pelle Svanslös lekplats, Uppsala

Lövformade tak där regnvatten 
kan tas tillvara på och användas i 
leken. Regnlekplatsen, Göteborg

Detalj som förstäker lekplatsens 
sagotema 
Sagoängen, Halmstad
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      Utvecklande	och	stimulerande
Halmstads	lekplatser	ska...

Hur	skapas	utvecklande	och	lärande	miljöer?

Det ska finnas formbart material som exempelvis  
bakbar sand där barn kan skapa fritt.

Lekutrustning i kombination med fri lek innehållande 
kullar, skog, stora stenar  med mera skapar varierande 
lekmiljöer. Detta uppmuntrar till att barn vågar försöka 
sig på nya utmaningar vilket stärker barns fysiska hälsa 
och hjälper dem att utveckla motoriken.

Lekplatsen bör innehålla material som uppmuntrar till 
lärande. Enkel information som människor i alla åldrar 
och med olika förutsättningar kan ta del av genom 
exempelvis bilder och text. Det kan vara lättförståelig 
information om platsen, uppdrag att utföra eller 
liknande.  Materialet ska utformas på ett sätt så att 
kroppens olika sinnen och fysiska färdigheter utmanas.

Utflyktslekplatsen eller dess omedelbara omgivning bör 
erbjuda tillräckligt stora ytor för barngrupper att  
samlas på för pedagogisk verksamhet. Detta kan  
göras i olika nivåer. Allt ifrån att anlägga ett  
uteklassrum, ordna med sittplatser för grupper,  
montera väderskydd eller dylikt. Verksamheter kan då 
bedriva egen utbildning med eget material på  
lekplatsen eller använda det befintliga materialet på 
plats. Dessa ytor kan placeras lite avskilt från lekplatsen 
utan att tappa kontakten med den. Då kan besökare 
leka på lekplatsen samtidigt som undervisning kan 
bedrivas utan att behöva kompromissa med varandra.

...främja och stimulera barns utveckling och lärande. De ska innehålla olika typer av lärande material som bidrar till 
ökad förståelse om exempelvis platsen, omgivningarna, olika djur, växter med mera.  
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”Det var så högt så jag kom 
inte upp, då blev jag 

ledsen...men nu kan jag!”
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Informationsskylt  
Naturlekplatsen, Göteborg

Station för fri lek med bord och 
sandhiss 
Apelvikshöjds lekplats, Varberg

Stubbe med uppdrag 
Lövhultvägen i Oskarström, Halmstad

Scen med kulisser 
Teaterlekplatsen, Malmö

Insektshotell  
Naturlekplatsen, Göteborg

Glasskiosk  
Spindellekplatsen, Malmö

Balansbana i naturmaterial 
Lövhultsvägen i Oskarström, Halmstad

Fågelholkar att samla saker i 
Naturlekplatsen, Göteborg
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          Jämlikhet och jämställdhet
Halmstads	lekplatser	ska...
...planeras och byggas jämlika och jämställda. Med jämlikhet menas att alla barn och vuxna känner sig välkomna 
och kan mötas på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Med jämställdhet menas att alla, oavsett kön och ålder, ges samma förutsättningar till lek. Lekmiljön ska  
uppmuntra till gränsöverskridande lek, där barn av motsatt kön leker med varandra och inte behöver agera  
könsstereotypiskt. Lekmiljön ska också erbjuda möjlighet till ensam och avskild lek för de som föredrar det. Alla 
barn, oavsett könstillhörighet, ska känna sig välkomna och ges möjlighet att mötas på lika villkor. Lekplatserna ska 
utformas på ett ”genussmart”/ ”genusneutralt” sätt utan könskodningar.

JÄMLIKHET
  Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och

  ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, 
  sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

  (Information Sverige 2019)

 
GENUS 

 Ordet genus är hämtat från latinet och betyder ”sort” eller 
”släkte”. Begreppet genus används för att urskilja vad som 
formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus handlar 

därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social 
konstruktion. Det handlar till exempel om hur vi hela tiden skapar normer för 
manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, 

intressen och så vidare.
(SO-rummet 2019)

 
JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan män och kvinnor. De ska ha lika mycket makt att 
påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter och skyldigheter. Människors förutsättningar påverkas av flera faktorer 
än kön, vilket innebär att alla i gruppen kvinnor och män inte har samma livserfarenheter 

eller levnadsvillkor.
Kön är inte en enkel kategori. Det finns personer som inte identifierar sig som kvinna eller 
man, eller som är ett annat kön än det de tilldelades vid födseln. Alla människor oavsett 

kön påverkas av samhällets normer för kön och hur samhället värderar grupperna kvinnor 
och män.

(Information Sverige 2019)
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Hur	skapas	jämställda	och	jämlika	lekmiljöer?
Den klassiska lekplatsen är mycket funktionsstyrd vilket 
gör att många barn har ett visst lekmönster beroende 
på vilket kön de har. Mönster som barn anammar från 
samhällets sociala och kulturella koder. För att skapa en 
genussmart lekplats är ett öppet sinne nyckeln. Att  
tänka nytt och våga bryta gamla mönster i hur en  
lekplats kan utformas. 

Mindre rumsligheter ger barn en ökad trygghet vilket 
underlättar för en gränsöverskridande lek med andra 
barn. 

Lekplatser med naturmaterial, klätter- & balanslek är 
ofta genussmarta miljöer utan funktion- eller  
könstillhörigheter. Dessa lekmiljöer är friare, vilket 
främjar att barnen möts på lika villkor. Tillgång till löst 
material såsom grenar, pinnar, stenar eller liknande, gör 
att barnen själva kan skapa egna rum på lekplatsen. 

Genom att bygga lekplatser med olika rum kan fler barn 
inkluderas och känna sig bekväma på platsen.  
En lekplats bör ha en huvuddel där den mesta och  
livligaste leken sker öppet, så kallat ”On Stage” . Direkt 
intill denna bör där finnas en del där barnen kan leka 
enskilt, men ha möjlighet att observera andra barn, så 
kallat ”Off Stage”. En bra lekplats har även en eller flera 
delar som är visuellt avskilda från de övriga delar där 

barnen kan leka ostört, så kallat ”Back stage”.  
Förutom att rummen skapar mer genussmarta l 
ekplatser är denna uppdelning bra ur ett  
tillgänglighetsperspektiv då barn som har behov av, eller 
vill leka enskilt har möjlighet till detta.

Lekplatsmiljön, de aktiviteter och de material som finns 
ska vara neutrala utan religiös anspelning eller 
könskodning och bjuda in alla barn till lek. Färger, namn, 
symboler, skyltar kan vara direkt eller indirekt kodade.
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                       Tillgänglighet
Halmstads	lekplatser	ska...

Hur	skapas	en	tillgänglig	lekplatsmiljö?	

 Avskärmning finns mot buller och höga ljud.

Det ska finnas en tydlig avgränsning mot omgivningen 
om platsen till exempel ligger intill en trafikerad väg.

Lekplatsen ska vara överblickbar, ha en logisk struktur 
och en utformning där det är lätt att orientera sig. 

Handikapparkering ska finnas intill lekplatsen om det 
är möjligt. Finns en besöksparkering ska minst en plats 
vara handikapparkering. Vid samtliga utflyktslekplatser 
ska det finnas minst en handikapparkering maximalt 
25 m från huvudentrén.

Lekplatsen har en tydlig angöringsyta och huvudentré 
med informationstavla, cykelparkering samt plats för 
barnvagnar och dylikt.

Olika markmaterial ska användas så att naturliga, taktila 
ledstråk skapas.

Markmaterialen ska vara jämna och hårda så att alla kan 
komma fram till, eller komma nära samtliga  
lekfunktioner även om man inte kan delta aktivt i leken. 
Varje lekplats ska ha minst en yta med tillgängligt  
markmaterial där den eller de mest populära  
lekfunktionerna är placerade. På utflyktslekplatserna 
ska merparten av lekfunktionerna ha tillgängligt 
markmaterial.  

... i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga för alla barn och vuxna oavsett funktionsförmåga. Med detta 
menas att alla barn och vuxna med någon form av funktionsvariant ges förutsättningar till lek tillsammans med 
andra på lekplatsen. 
Lekplatserna ska vara enkla att hitta, lätta att ta sig till och använda. Alla människor ska känna sig välkomna oavsett 
fysisk och psykisk funktionsförmåga och kunna mötas på lika villkor. 
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Medvetna färgval ska göras så att naturliga  
kontrastmarkeringar skapas mellan utrustning och 
omgivning. 

Lekplatsen ska erbjuda lekutrustning med olika 
svårighetsgrad vilket möjliggör att barn med olika  
förmågor kan leka tillsammans på sina villkor.

Lekmiljön ska ha en jämn funktionsbelysning. På 
utflyktslekplatsen kompletteras om möjligt 
funktionsbelysningen med effektbelysning av tex 
vegetation.

Hur	skapas	en	tillgänglig	lekplatsmiljö?	

Tillgängliga sittplatser med rygg- och armstöd ska finnas på 
strategiska placeringar.

På utflyktslekplatserna och andra större lekplatser bör det 
finnas en toalettbyggnad med minst en handikapptoalett.

Växtmaterial ska väljas med hänsyn till allergier.  
Doftstarka växter, växter med nötter, riklig  
pollenproduktion eller material som på andra sätt kan  
orsaka allergiska besvär ska inte planteras.

Lekmiljön ska kunna erbjuda olika rum med hjälp av  
växtlighet så att det finns både lugnare och livligare platser 
att vistas på.

Lekplats med flera tillgängliga element i form av markmaterial, lekutrustning , belysning och möbler. Lövhultsvägen i Oskarström, Halmstad
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           Trygga,	säkra	och	hållbara
Halmstads	lekplatser	ska...

Hur	skapas	en	trygg,	säker	och	hållbar	lekmiljö?
På vägen till lekplatsen ska det i största möjliga 
utsträckning gå att undvika riskfyllda passager över 
barriärer som tex starkt trafikerade bilvägar.
 

Genom att använda rätt typ av belysning och få fler 
människor i rörelse går det att skapa förutsättningar för 
att platser ska upplevas tryggare. Jämn ljussättning utan 
risk för bländning gör det möjligt att överblicka platsen.

Lekplatsen kan med fördel ligga i anslutning till platser 
med andra aktiviteter. Det bidrar till att det finns folk i 
rörelse vilket skapar en ökad trygghet.

Gummiasfalt, konstgräs och liknande underlag kan 
användas för att lösa kraven på tillgänglighet. I övrigt 
bör användningen av dessa material begränsas.

Effektbelysning på landmärken, träd eller något i 
omgivningen ökar orienterbarheten. Belysning i mörka 
hörn, i planteringar eller buskage tar bort den otrygga 
känslan av att inte se vad som är där.

Platser som är väl underhållna känns omhändertagna 
och ofta tryggare än platser som är skräpiga, dåligt 
underhållna och slitna. 

Material innehållande gifter ska så långt som möjligt 
undvikas. Tryckimpregnerat trä och däckgungor ska inte 
användas.

...vara säkra och upplevas trygga för alla barn och vuxna. Trygghet är något individuellt som upplevs olika beroende på vilka erfarenheter 
och vanor man har. Trygghet är starkt sammankopplat med bland annat tillgänglighet, skötsel och belysning. 
Miljön på lekplatsen ska vara lätt att överblicka och ha en logisk orienterbarhet.
Halmstads lekplatser ska vara besiktigade och godkända enligt gällande standard. Vid projektering ska val av såväl växtmaterial,  
lekutrustning samt övriga material ske med omsorg. Miljöpåverkan, livslängd, säkerhet, tillgänglighet samt drift- och underhållskostnader är 
viktiga aspekter att ta i beaktande. Det ska finnas ett hållbarhetstänk genom hela processen från projektering till färdig lekplats. En låg  
driftskostnad är något som ska eftersträvas även om det inledningsvis kan innebära en högre investeringskostnad initialt.
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En	sammanfattning	av	Halmstads	tre	olika	lekmiljöer	och	dess	innehåll

   LEKPLATS 

En lekplats ska:
- Ha en lekplatsskylt med utformning enligt gällande svensk och europeisk 
standard
- Erbjuda ett varierat utbud av lekutrustning som riktar sig till barn i olika 
åldersgrupper och med olika funktionsförmågor.
- Innehålla flertalet lekvärden.
- Ha ett tema.
- Ha minst en tillgänglig sittplats.
- Ha en jämn belysning.
- Ha minst en yta med tillgängligt fallunderlag där den eller de populäraste 
lekfunktionerna ska vara placerade.
- Ha olika markmaterial som underlättar orienteringen.
- Något, gärna flera, pedagogiska inslag.
- Ha vegetation i olika former som bidrar med skuggiga och soliga lägen.
- Tillräcklig storlek så att flera sällskap kan vistas på platsen samtidigt. 
- Lekplatsen ska vara könsneutral där alla kan leka på jämlika villkor.

Lekplats finns i olika storlekar med ett större eller ett mindre utbud.  

Storleken på lekplatsen beror på:
- Om det finns fler lekplatser i närområdet.
- Var lekplatsen är placerad. Om lekplatsen ligger vid ett större besöksmål 
där det naturligt finns ett högt flöde av människor.
- Vad som finns i närheten. Finns det en skolgård, förskolegård eller ett 
naturområde är behovet av en större lekplats på allmän plats inte lika stor 
som i andra områden där detta saknas. 
- Befolkningstätheten. Antal invånare och antal barn i olika områden och 
tätorter skiljer sig över kommunen. Därmed skiljer sig också behovet av 
lekplatser.
- Boendeformen i ett område. Flerfamiljshus har ett större behov av 
ordnade lekmiljöer än områden med bara villor och radhus som har egen 
tomt.

 
  UTFLYKTSLEKPLATS 

En	utflyktslekplats	ska	utöver	övriga	lekplatser: 

- Ha ett genomarbetat och tydligt tema som förstärker lekplatsens uttryck 
och gör den unik.
- Fungera som ett attraktivt utflyktsmål och en integrerande  
mötesplats där människor i alla åldrar från olika delar av kommunen, samt 
besökande kan mötas.
- Ha en strategisk placering som skapar ett besöksmål eller 
kompletterar ett redan befintligt besöksmål i kommunen.
- Ha olika rumsbildningar som ger förutsättningar för lugn, respektive  
livligare lek.
- Erbjuda mer service i form av till exempel toaletter, grillplatser, 
parkeringar med mera.
- Ha en stor del av lekmiljön tillgänglig för personer med olika 
funktionsvarianter. Tillgängligheten ska prioriteras vid projektering och 
planering.
- Ha flera och tillgängliga sittplatser i form av bänkar, parksoffor, 
picknickbord med mera som placeras strategiskt.
- Erbjuda en större variation av växtlighet.
- Innehålla flera olika pedagogiska inslag.
- Lekplatsen ska vara könsneutral där alla kan leka på jämlika villkor.
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FRI LEK

En lekplats är inte bara en ordnad yta med prefabricerad eller  
egentillverkad lekutrustning. En spännande lekmiljö kan också vara ett 
skogsparti, sanddynor på stranden, en öppen gräsmatta i parken och 
mycket mer. Det kan ges förutsättningar för fri lek både inom en  
ordnad lekplats men även utanför. Det som vuxna inte ser som  
lekplatser kan ur ett barns perspektiv vara en jättespännande plats att 
utforska.   

Att använda den omgivande miljön i leken genom att exempelvis samla 
grenar och bygga kojor i en glänta är ett bra exempel på fri lek.  
Ett buskage kan förvandlas till ett fantasiland som också barnen kan 
utveckla och förändra själva. Löst liggande växtmaterial på marken som 
kanske ses som skräp i vuxnas ögon kan vara roliga byggklossar ur  
barnens perspektiv. Det är viktigt att lyssna och lära av barnets  
perspektiv vid planering av lekplatser och andra grönytor och tillåta 
leken på fler ställen än på ordnade lekplatser. 

En strategi för att visa och uppmuntra lek i andra miljöer än på den 
ordnade lekplatsen kan vara exempelvis en tillfällig popup-lekplats i 
form av en bygglekplats. Där kan barn skapa och bygga med olika lösa 
material i form av brädor, rep, gamla hjul med mera. Detta kräver dock 
viss bemanning från vuxna och behöver undersökas och planeras  
vidare för att kunna genomföras.

Fri lek vid naturlekplatsen i Göteborg
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Sammanfattning
detta i att lekplatser med icke godkänd  
utrustning och fallskydd ökar. Lekplatserna 
behöver därför också minskas i antal för att 
de ska vara säkra och i ett godtagbart skick. 
Konsekvenserna av ett minskat lekplatsbestånd 
drabbar barn och unga då de i framtiden  
eventuellt får längre till en lekplats och  
motivationen att röra på sig utomhus kan  
minska. Med ett mindre lekplatsbestånd  
kommer däremot kvalitén på de kvarvarande 
att höjas, göra lekplatserna roligare att leka 
på och kunna erbjuda ett bredare utbud som 
tilltalar en bredare åldersgrupp.

Från år 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. 
Både barnperspektivet och barnets perspektiv 
är viktigt att ta hänsyn till och lyssna på. Mer 
delaktighet bör uppmuntras vid planerandet 
för lek. I framtiden behöver lekplatserna ha 
ett större attraktionsvärde för att motivera 
människor både att vilja röra sig mer utomhus 
samt att ta sig längre sträckor för att besöka 
dem. I dessa frågor är det därför viktigt att barn 
och unga får vara mer delaktiga i dialogen kring 
sin utemiljö, samt hur de kan påverka sin egen 
fritid för att ambitionen om att skapa 
mötesplatser ska kunna uppnås.
Förhoppningen med den här planen  

är att den ska kunna användas som ett  
arbetsverktyg vid planerandet för nya  
lekmiljöer. Viktiga faktorer och  
utformningskriterier som är beskrivna bör tas i 
beaktning för att alla människor ska känna sig 
välkomna oavsett fysisk eller psykisk 
förmåga.

Synen på lek och sättet att bygga lekplatser på 
har varierat under förra seklet fram till idag. 
Idag ökar förtätningen av våra städer till  
skillnad från förut då man byggde 
bostadsområden med mer luft och grönytor 
mellan husen. Planeringen för lek behöver 
därför anpassas till dagens förutsättningar då 
konkurrensen om de gemensamma ytorna ökar 
och flera intressen behöver samsas på samma 
ytor.

Målbilden för Halmstads kommuns lekplatser 
är att de ska hålla en hög kvalité, fungera som 
mötesplatser samt att uppmuntra rörelse och 
motion hos barn och unga. Ett mindre 
lekplatsbestånd bidrar till att lekplatserna 
kommer kunna innehålla fler lekvärden och ett 
högre attraktionsvärde.

Ekonomin gällande drift och underhåll av 
lekplatser samt investeringsbudgeten för 
upprustning och utveckling är en 
utmaning för förvaltningen. Tempot som krävs 
för att rusta upp lekplatserna inom dess 
livslängd går inte att hålla som det ser ut med 
dagens förutsättningar. Detta gör att lekplatser 
förfaller under en lång tid innan det är 
möjligt att rusta upp dem. Vidare resulterar 
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