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Lekplatsplanen tar avstamp i barns rätt till lek och 
vikten av goda lekmiljöer både för det enskilda 
barnets välmående, men också utifrån ett större 
folkhälso perspektiv. Med detta som utgångspunkt 
presenteras en lekplatspolicy som innehåller 
generella riktlinjer för hur Sjöbo kommun ska 
arbeta med lekplatser i framtiden, hur lekplatserna 
ska fungera och vad de bör innehålla.  Vidare analys
eras kommunens befintliga lekplatser genom en 
gradering av dess värden och utvecklings potential 
samt utifrån kartmaterial och befolkningsdata. 
Utifrån analyserna presenteras sedan strategier 
som kan tillämpas vid utveckling av befintliga lek
platser, förslag på placering och teman för ny 
anläggning samt en översiktlig tidsplan och budget 
för detta. Slutligen redovisas en sammanställning av 
de studie besök som gjorts samt resultatet av utförd 
medborgardialog.
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Att leka är en rättighet och i barnkonventionen står 
att läsa om barnets rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till barnets ålder. För barn är 
leken något instinktivt, spontant och nödvändigt 
för deras fysiska, mentala, sociala och emotionella 
utveckling. Ur ett pedagogiskt perspektiv anses 
leken också vara en viktig del i lärandet. Att leka 
är för barn ett sätt att kommunicera och uttrycka 
sig. Leken kombinerar tanke och handling och ger 
barnen tillfredställelse och en känsla av att ha åsta
kommit något. (IPA & Unicef)

ATT LEKA ÄR EN RÄTTIGHET

FN:s barnkonvention innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn och utgår från fyra 
grundläggande principer som är viktiga att ta i 
beaktning i alla frågor som rör barn.

1. Alla barn har samma rättigheter  och lika 
värde. (Artikel 2)

2. Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som 
rör barn. (Artikel 3)

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 
(Artikel 6)

4. Alla barn har rätt att uttrycka  sin mening 
och få den respekterad. (Artikel 12) 

MÅL OCH SYFTE

Målet med lekplatsplanen är att få en överblick över 
Sjöbo kommuns lekplatser samt att utreda vilka 
lekplatser som behöver upprustas eller utvecklas 
och vilka områden som kan vara aktuella för nya 
lekplatser. Målet är också att ta fram generella 
riktlinjer för hur kommunen ska arbeta med 
lekplatser.

Syftet med lekplatsplanen är att säkerställa att 
kommunens lekplatser håller en hög standard och 
kvalitet samt har ett stort lekvärde i framtiden.

AVGRÄNSNINGAR

Lekplatsplanen behandlar lekplatser på allmän 
platsmark varpå inventering och analys inte har 
gjorts över de lekplatser i kommunen som återfinns 
på fastighetsmark, dvs på skolor och förskolor. Dock 
kan lekplatspolicy, utvecklingsförslag och check
listor med fördel även användas i arbetet med skol
ornas utemiljöer. De flesta barn spenderar en största 
delen av dygnets vakna timmar i skolan, vilket gör 
skolans utemiljöer till väldigt viktiga platser och 
utfomningen av dessa har påverkan på barnens 
hälsa, lärande och utveckling. 

bakgrund
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stort. Behovet av till gång och närhet till lekplatser 
kan alltså anses stå i relation till hur tätbefolkat, 
trafikerat och hårdgjort ett område är (se diagram). 
(Bodelius & Kylin 2014)

erad topografi är därför de viktigaste byggstenarna 
i en rik utemiljö med goda lekvärden och en av de 
få platserna utomhus där barn får påverka och 
skapa sina egna världar. Utemiljöer med stor yta, 
höjdskillnader och vegetation ökar dessutom barns 
fysiska aktivitet med över 20 procent. (Boverket 
2015; Dadvand et al. 2017; Skolhusgruppen 2014) 

LEK I STADSMILJÖ

Kommunala lekplatser är en typ av lekmiljö men 
det finns givetvis mängder av andra platser där 
barn väljer att leka. Leken är en del av barnens 
natur och pågår mer eller mindre hela tiden, varpå 
en lekmiljö kan vara allt från en otrafikerad gata till 
en skogsdunge på vägen till skolan. Hur bebyggelse 
 och infrastruktur ser ut påverkar till stor del 
barnens rörelsefrihet och tillgång på lekmiljöer i 
städer och tätorter. I hårdgjorda och trafikerade 
områden fungerar lekplatsen som en viktig fristad 
för barnen som här ges möjlighet till en mer varierad 
och fantasifull lek än vad som kan erbjudas i den 
övriga stadsmiljön. Medan tillgängliga naturnära 
områden, ofta i utkanten av tätorten istället innebär 
en större tillgång till naturliga lekmiljöer och här 
är således behovet av närhet till lekplatser inte lika  

UTEMILJÖ OCH HÄLSA

Fysisk aktivitet
Utevistelse och regelbunden fysisk aktivitet har 
många fördelar och positiva effekter på barns hälsa 
genom bland annat ökad kondition och muskel
styrka, förbättrad självuppfattning och minskad oro 
och ångest. Trots detta visar trender på ökat stilla
sittande och minskad utevistelse bland barn och 
att barnens förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv 
på många sätt har försämrats i dagens samhälle. 
Detta beror troligen på flera faktorer såsom ett 
ökat bilåkande, minskad rörelsefrihet* i samhället, 
ökade avstånd mellan hem och dagliga destinationer 
och ökad mediekonsumtion. (Faskunger 2008 & 
Boverket 2015) För att förbättra förutsättning
arna för barns utevistelse och ökade möjligheter 
till lek i det offentliga rummet krävs insatser på en 
övergripande planeringsnivå, men tillgängliga och 
välfungerande lekplatser kan ses som ett viktigt 
inslag i detta arbete. 

Gröna utemiljöer
Gröna utemiljöer förser barn med unika möjligheter 
till engagemang, upptäckarlusta, och kreativitet 
samtidigt som dessa miljöer främjar psykisk åter
hämtning och har en positiv inverkan på kognitiv 
utveckling och inlärningsförmåga. Vegetation, fram
förallt täta buskage, naturlika planteringar och vari 

“Övervikt bland förskole- och skolbarn ökar. 
Barn som har möjlighet att leka på stora 
områden med kuperad mark och mycket 
växtlighet rör sig 20% mer.” 

      Strålsäkerhetsmyndigheten 2009

källa diagram: Bodelius & Kylin 2014

*Barns förutsättningar att röra sig på egen hand i utomhusmiljöer.
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Plats för vuxna
En lekplats bör erbjuda trevliga miljöer att vistas 
i även för vuxna. Detta bidrar till sociala möten 
föräldrar emellan och gör också att barnen tillåts 
vistas på lekplatsen oftare och under längre tid. 
Goda vistelsemöjligheter för vuxna tillgodoses 
genom sittplatser med god uppsikt över lekplatsen, 
möjlighet att välja sittplatser skyddade från vind och 
sol samt bord och ytor för picknick. Markbelägg
ning och sittplatser bör också vara utformade så att 
vuxna med olika funktionsvariationer har tillgång 
till platsen och möjlighet att leka med barnen.

LEKPLATSERNAS INNEHÅLL

Naturliga lekmiljöer
Klassiska lekredskap såsom rutschbanor och 
gungställningar är ofta det vi kopplar till en lekplats 
men om vi antar ett barns perspektiv finns det 
oändligt med lekmiljöer som sträcker sig utanför 
den iordning ställda lekplatsens ramar. För att 
uppmuntra till spontan fantasilek och för att tillåta 
barnen att utforska olika miljöer och material i sin 
lek så behöver lekplatserna interageras i naturliga 
lekmiljöer. Detta kan ske genom att tillgänglig
göra och interagera lekplatsen i befintlig omkring
liggande vegetation eller att plantera nya lekbuskage 
i anslutning till lekplatsen. De växter som används 
bör vara robusta och tåliga och erbjuda säsongs
variation och lekmaterial i form av löv, blommor och 
bär. Även bakbar sand och lösa material som stenar 
och kvistar är värdefulla för barns fantasilek. 

Lekredskap
Lekredskap är en viktig del av lekplatsen och bör 
finnas för att uppmuntra barnen till aktivitet och 
rörelse och ska ge barnen möjlighet att utveckla sin 
motorik på ett säkert men samtidigt spännande och 
stimulerande sätt. På en lekplats bör det även finnas 
lekredskap som kan nyttjas av personer med olika 
funktionsvariationer. Lekredskapen fyller också 
en platsskapande funktion genom att tydliggöra  
platsens syfte och väcka nyfikenhet och leklust.

lekplatspolicy
VISION

Sjöbos framtida lekplatser ska vara utformade 
på så vis att de stimulerar barns fantasi och 
lockar till lek och rörelse samtidigt som de ska 
fungera som mötesplatser för både barn och 
vuxna. Lekplatserna ska erbjuda en variation i 
material, lekredskap och rumslighet och vara 
tillgängliga och inbjudande oavsett kön, ålder 
eller funktionsförmåga. För ökat lekvärde 
såväl som estetiskt värde ska lekplatserna 
gärna vara integrerade i omkringliggande 
landskap och utformas efter den specifika 
platsens förutsättningar. Lekplatserna ska 
vara säkra och upplevas trygga av vuxna och 
barn och bör finnas inom gångavstånd (ca 
400m*) från barnets bostad.

Naturlekplats som lockar till fantasilek och lek på lika villkor. 
Skrylle, Lund.*Riktlinje för närhet till lekplats enligt International play association (https://ipaworld.org).
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BARNS LEK I PLANERINGEN

Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys kan användas som 
ett verktyg för att undersöka och synliggöra 
de konsekvenser som beslut om planering och 
utformning kan få för barn. Ett sätt att arbeta är att 
ta in ett barnperspektiv på förändringen, dvs att en 
ställföreträdare för barnen (såsom föräldrar eller 
lärare) framför deras perspektiv, men det är också 
viktigt att barnen själva ges möjlighet att komma till 
tals. I planeringen och utformningen av lekplatser 
bör därför barnets perspektiv tas i beaktning genom 
att i den mån det är möjligt möta och lyssna på de 
barn som använder/kommer använda lekplatserna 
i fråga. Detta kan ske genom intervjuer eller work
shops av olika slag. (Boverket 2015)

jämn markbeläggning och lekredskap i bords  
höjd en förutsättning för rörelsehindrade barn, 
synnedsättning underlättas av kontrastfärger, 
belysning, ledstänger och taktila markeringar, 
hörselnedsättning kräver tydlig visuell informa
tion och låga bullernivåer. Kognitiv och neuro
psykiatrisk funktionsnedsättning kan hjälpas genom 
tillgång till lugna platser samt tydlig struktur och 
funktion på lekplats och lekutrustning. För att till
godose olika barns behov, och ge en ökad känsla av 
trygghet är det också viktigt att arbeta med en vari
erad rumslighet. Dvs att det finns öppna, stora ytor 
på lekplatsen, men också skyddade, mindre rum för 
barn som inte trivs att stå i centrum eller inte klarar 
av stimmiga miljöer. (Malmberg 2015)

LEK PÅ LIKA VILLKOR

Genus
I arbetet med lekplatser är det viktigt att sträva efter 
att alla barn ska kunna mötas på lika villkor och få 
lov att ta lika mycket plats, oavsett könstillhörighet. 
Kommunen kan bidra till detta genom lekplatsens 
utformning. Lekplatsernas funktionsindelning och 
redskap ska vara könsneutrala, dvs inte signalera 
könstillhörighet genom tex könskodade färger och 
namn och lekplatserna får gärna vara multifunktio
nella med ett varierat innehåll. Vidare visar forsk
ning att naturlika lekmiljöer ger större möjligheter 
till gränsöverskridande och jämlik lek, detta beror 
på att denna typ av lekmiljö inte är lika tydligt 
funktions styrd som klassiska lekplatser, vilket gör 
att barnens lek blir friare. Denna typ av lekmiljö kan 
med fördel innehålla balanslek, labyrinter, klätterlek 
och löst lekmaterial. (Kalmar kommun u.å; Rajamäe 
2014)

Tillgänglighet
När det gäller tillgänglighetsanpassning är det 
efterstävansvärt att försöka ta hänsyn till så  
många funktionsvariationer som möjligt i utform
ningen av kommunens lekplatser. Det kan handla 
om personer med nedsatt rörelseförmåga, syn 
eller hörselnedsättning, utvecklingsstörning eller  
neuro psykiatrisk funktionsnedsättning såsom 
exempelvis ADHD eller autism. Generellt sett är  

Tillgänglighetsanpassat lekredskap med interagerad ramp. 
Trollsjön, Eslöv.

Förskolebarn får välja sina favoritlekredskap som en del i 
arbetet med barnets perspektiv på lekplatser. 
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Översiktsplanen
En ny översiktsplan håller på att arbetas fram i 
kommunen och den är planerad att färdigställas 
till juni 2019. Analys och förslag ur lekplatsplanen 
kommer lyftas in i kommunens översiktsplan. 

Säkerhet
För att garantera att kommunens lekplatser är 
säkra platser att vistas på utförs årlig säkerhets
besiktning och regelbundna funktionskontroller av 
lekplatserna. Drift och underhållsplaneringen bör 
göras utifrån europastandard för lekredskap och 
stötdämpande underlag SSEN 11767 som utgår 
från de kraven på säkerhet som föreskrivs i Plan och 
bygglagen (PBL) och Produktsäkerhetslagen (PSL).

Rumslighet och höjdskillnader
När det gäller rumslighet är det viktigt att försöka 
anta ett barns perspektiv i utformningen. Ett 
bestånd av klättervänliga buskträd kan skapa en 
småskalig rumslighet som för barnen upplevs 
som en spännande skog och genom en varierad 
topografi kan man skapa rumslighet som lockar till 
rörelse och fysiska utmaningar genom trappor och 
ramper och slänter. Kullar och vallar i anslutning till 
lekplatsen ger dessutom ökade lekvärden vintertid, 
då de kan användas till pulkabacke. Barn som har 
svårt att sortera sinnesintryck eller har koncentra 
tionsvårigheter behöver en varierad rumslighet med  

LEKPLATSERNAS UTFORMNING

•   Utforma lekplatsen till att vara så vara så  
     skötseleffektiv som möjligt. 
•   Efterstäva massbalans och använd gärna  
     schaktmassor för att modellera terrängen.
•   Arbeta gärna med några olika typer av slit 
     lager och fallskydd för att få en variation.
•   Skapa varierad rumslighet med hjälp av  
     vegetation och topografi.
•   Inkludera vuxna genom bra sittplatser med  
     uppsyn över lekplatsen.
•   Välj gärna lekredskap som följer ett tema  
     och gör lekplatsen unik i kommunen.
•   Tillgängliggör (delar av) lekplatsen.

möjlighet att gå undan till reträttplatser för att få 
paus och återhämtning. Reträttplatsen ska vara en 
lugn plats utan social stimuli som är tryggt inramad, 
gärna med växtlighet. (Boverket 2015)

Fallskydd
Att använda gummigranulat som fallskydd har 
under senaste tiden varit omdebatterat pga inne
hållet av farliga ämnen. I dagsläget finns dock 
inga bra alternativ till tillgänglighetsanpassade 
fallskydd och för att alla barn ska ha tillgång till 
lekplatserna kommer gummigranulat vara nödvän
digt att använda i viss utsträckning. Det som kan 
göras för att minimera riskerna för utsöndring av 
gifter är att vid upphandling kräva att endast ämnen 
som är godkända enligt EU:s leksaksdirektiv* får 
användas. Utöver detta är det viktigt att tänka 
över i vilken utsträckning gummigranulat faktiskt 
behövs på respektive lekplats. Exempelvis kan annat 
fallskydd väljas i anslutning till lekredskap som 
inte är tillgänglighetsanpassade såsom avancerade  
klätternät, finns det flera gungställningar     på  lekplatsen 
kanske det räcker med att en av dem har tillgängligt 
fallskydd och för rörelsehindrade vuxna kan det 
antas viktigast med tillgängligt underlag i anslutning 
till småbarnslek. På de delar av lekplatsen som inte  
behöver tillgängligöras kan fallskyddet istället bestå  

*https://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler

Höjdskillnader som lockar till lek. Trollsjön, Eslöv.
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av sand eller barkflis. På områden där det krävs till
gängligt underlag, men inte fallskydd kan exempel
 vis material som stenmjöl, asfalt, betong eller sten 
användas. (Alinder 2015; Hörman 2017)

Skötsel
Löpande skötsel och tillsyn av lekplatser är kost
samt och nya lekplatser i kommunen ska därför 
utformas till att vara så skötseleffektiva som möjligt.  
Exempelvis ska möblemang, stolpar och event uella 
staket inte sättas i klippt gräsyta och inte heller  
placeras där två material möts. Kullar och vallar ska 
helst inte ha en lutning över 15 grader, för att under
lätta vid gräsklippning. I anslutning till sand ska 
stenmjöl väljas framför gummiasfalt (där fallskydd 
ej behövs) och barkflis bör väljas före träflis för 
att reducera uppkomst av ogräs. Gällande mark
material och gräsmattor bör dessa ytor utformas 
till så sammanhängande ytor som möjligt och utan 
skarpa vinklar.

Vegetation
Gällande vegetationen bör robust och tåligt växt
material användas i anslutning till lekplatserna. 
Snabbväxande och rotskottsbildande växter har en 
fördel då de tål slitage i form av knäckta grenar. Det är 
också värdefullt med växter som har goda lekvärden  
 

 
 
såsom träd för klättring, rumsbildande buskage,  
växter för kojbygge och växter som ger löst lek 
material, som kottar etc. För att växterna ska kunna 
etablera sig i en lekmiljö är det bra att välja relativt 
stora kvalitéer och hellre plantera många växter till
sammans än solitärt. Under etableringsfasen kan 
det vara nödvändigt att hägna in vegetationen med 
staket eller nät. (Boverket 2015)

Solskyddsfaktorn
Vegetation på lekplatser erbjuder inte bara höjda 
lekvärden utan skyddar också barnen mot farlig 
ultraviolett strålning genom att träd, buskar och 
annan växtlighet kan halvera UVexponeringen. Det 
är särskilt viktigt att lekmiljöer där barn sitter still 
länge (tex sandlådor) placeras i skuggiga eller halv
skuggiga lägen.  (Strålsäkerhetsmyndigheten 2009)

“Solljuset behövs för att bilda D-vitamin, men 
barns hud är känslig och behöver skyddas 
mot alltför mycket ultraviolett strålning. 
En indikator för en “solsäker” miljö är 
himmelsvyn. Om mer än halva himlen rakt 
ovanför barnens favoritställen täcks av 
grönska är den ultravioletta strålningen 
lagom.”                              (Boverket, 2015  s.66)

Exempel på lekvänliga växter:

Carpinus betulus - avenbok
Corylus colurna - turkisk hassel
Prunus avium - fågelbär
Coryllus avellana - hassel
Cornus mas - körsbärskornell
Cornus sanguinea - skogskornell
Sorbaria sorbifolia - rönnspirea
Salix purpurea ‘nana’ - dvärgrödvide
Salix viminalis - korgvide
Fargesia murielae - bergsbamnbu*
Phalaris arundinaceae - randgräs*
Ribes rubrum - röda vinbär
Ribes uva-crispa - krusbär

Löst material kring lekplatsen ökar lekvärdet. 
Tivolivägen, Sjöbo.

*Aggressiv utberedning. Rotspärr kan behövas. 
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INVENTERING AV BEFINTLIGA LEKPLATSER

För att kartlägga hur det befintliga lekplats
utbudet i Sjöbo kommun ser ut gjordes en inven
tering (se bilaga A) som ett första steg i arbetet 
med lekplatsplanen. Utifrån denna inventering 
graderades sen lekplatserna utifrån ett antal para
metrar för att få en bild av respektive lekplats värden 
och/eller brister. Generellt kan antas att lekplatser 
med en hög poäng efter graderingen är de som har 
flest värden gällande användning, upptagnings
område och utvecklingspotential och graderingen är 
tänkt att fungera som en vägledning för hur upprust

analys & utveckling

Gradering lekplatser - Sjöbo lekredskaptillgänglSkick AnvändAntal lekplAntal barnTyp av omrPlats för expupplevelseSumma
Möllers mosse 4 2 4 3 4 3 1 4 4 29
Fackgatan 3 2 2 2 2 4 2 3 2 22
Videvägen 3 2 2 2 3 1 2 4 3 22
Nya torg 1 2 1 1 4 4 4 2 1 20
Bokgatan 2 1 1 1 3 2 1 4 3 18
Tivolivägen 2 1 1 1 3 2 1 4 3 18
Snäckgatan 2 2 1 1 3 3 1 3 1 17
Fysikgatan 2 1 1 1 4 2 2 2 2 17
Teknikergatan 2 1 1 1 2 3 2 3 1 16
Sanapsvägen 2 1 1 1 3 3 2 1 1 15
Storelidgatan 1 1 1 1 4 1 1 3 2 15
Folkdansgatan 2 1 1 1 2 2 2 1 1 13

Gradering lekplatser - byarna lekredskaptillgänglSkick AnvändAntal lekplAntal barnTyp av omrPlats för expupplevelseSumma
Bjärsjölagård 4 2 3 2 4 2 2 4 3 26
Storgatan, Vollsjö 3 3 4 2 3 2 4 3 2 26
Klasaröd 4 2 4 2 4 1 1 4 4 26
Ekvägen, Blentarp 3 4 3 2 3 2 2 3 3 25
Storgatan, Lövestad 4 2 4 3 2 2 2 3 3 25
Tallbacken, Blentarp 3 3 3 2 3 1 1 4 3 23
Absalons väg, Sövde 2 1 2 1 3 1 2 4 3 19
Klara hanssons väg, Blenartp 3 1 2 2 4 1 2 2 2 19
Äsperöd 2 2 3 2 4 1 2 1 2 19
Vildsvinsvägen, Blentarp 2 2 2 1 3 2 2 2 2 18
Greve alfredsv, Sövde 2 2 2 1 3 1 3 2 1 17
Regnbågsvägen, Blentarp 2 1 2 2 3 1 1 2 3 17
Torggatan, Lövestad 2 1 1 1 2 2 2 3 1 15
Jespers gränd, Vollsjö 1 1 1 1 3 1 2 1 1 12
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Gradering lekplatser, Sjöbo

Gradering lekplatser, byarna

Gradering lekplatser - Sjöbo lekredskaptillgänglSkick AnvändAntal lekplAntal barnTyp av omrPlats för expupplevelseSumma
Möllers mosse 4 2 4 3 4 3 1 4 4 29
Fackgatan 3 2 2 2 2 4 2 3 2 22
Videvägen 3 2 2 2 3 1 2 4 3 22
Nya torg 1 2 1 1 4 4 4 2 1 20
Bokgatan 2 1 1 1 3 2 1 4 3 18
Tivolivägen 2 1 1 1 3 2 1 4 3 18
Snäckgatan 2 2 1 1 3 3 1 3 1 17
Fysikgatan 2 1 1 1 4 2 2 2 2 17
Teknikergatan 2 1 1 1 2 3 2 3 1 16
Sanapsvägen 2 1 1 1 3 3 2 1 1 15
Storelidgatan 1 1 1 1 4 1 1 3 2 15
Folkdansgatan 2 1 1 1 2 2 2 1 1 13

Gradering lekplatser - byarna lekredskaptillgänglSkick AnvändAntal lekplAntal barnTyp av omrPlats för expupplevelseSumma
Bjärsjölagård 4 2 3 2 4 2 2 4 3 26
Storgatan, Vollsjö 3 3 4 2 3 2 4 3 2 26
Klasaröd 4 2 4 2 4 1 1 4 4 26
Ekvägen, Blentarp 3 4 3 2 3 2 2 3 3 25
Storgatan, Lövestad 4 2 4 3 2 2 2 3 3 25
Tallbacken, Blentarp 3 3 3 2 3 1 1 4 3 23
Absalons väg, Sövde 2 1 2 1 3 1 2 4 3 19
Klara hanssons väg, Blenartp 3 1 2 2 4 1 2 2 2 19
Äsperöd 2 2 3 2 4 1 2 1 2 19
Vildsvinsvägen, Blentarp 2 2 2 1 3 2 2 2 2 18
Greve alfredsv, Sövde 2 2 2 1 3 1 3 2 1 17
Regnbågsvägen, Blentarp 2 1 2 2 3 1 1 2 3 17
Torggatan, Lövestad 2 1 1 1 2 2 2 3 1 15
Jespers gränd, Vollsjö 1 1 1 1 3 1 2 1 1 12
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Dovhjortsvägen, Blentarp

ningen av kommunens lekplatser kan prioritera  
samt hur en indelning av olika lekplatstyper kan 
göras. De olika typer som lekplatserna delas in i är 
närlekplats, områdeslekplats och kommunlekplats. 
Generellt kan sägas att en närlekplats är den typ som 
det bör finnas flest av i kommunen, och den typ av 
lekplats som ska finnas närmast tillhands för dagliga 
besök (ca 400m från bostaden). Denna lekplats är 
den minsta av de tre typerna och riktar sig främst 
till små barn. En riktlinjer kan vara att lekplatsen 
innehåller ungefär 45 lekredskap. Områdeslek

platsen innehåller fler lekredskap och har också ett 
större upptagningsområde likväl som målgrupp. 
Områdeslekplatserna är större, mer påkostade än 
närlekplatserna och bör erbjuda goda lekmöjligheter 
för barn i olika åldrar. De kan gärna ha ett tema 
eller något inslag som gör dem unika i området. En 
kommunlekplats fungerar som ett utflyktsmål för 
hela kommunen och ska ha ett gediget utbud med 
aktiviteter för hela familjen. 
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 Senapsvägen
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Poäng
över 19 poäng = lekplatsen bör kunna fungera som 
eller utvecklas till en områdeslekplats
15  19 poäng = Lekplatsen bör kunna fungera som 
eller utvecklas till en närområdeslekplats
under 15 poäng = lekplatsen är troligtvis överflödig i 
området och/eller håller så pass låg standard att den 
kan avvecklas.

Närlekplatser
Största andelen av lekplatserna på allmän platsmark 
(16 av 26st) är i dagsläget små närområdeslek
platser som alla är väldigt lika i sin utformning. De 
är inte tillgänglighetsanpassade (fallskydd består av 
sand), och har endast 45 enkla lekredskap i form 
av gungställning, rutschkana, gungbräda och gung
djur. Denna typ av lekplatser är i regel inte speciellt 
intressanta i sin utformning och upplevs utdaterade.

Områdeslekplatser
I Sjöbo tätort finns fyra lekplatser med god potential 
att fungera som områdeslekplatser: Möllers mosse, 
Fackgatan, Nya Torg och Videvägen. Samtliga 
lekplatser har tillgänglighetsanpassat markmaterial. 
Möllers mosse, Fackgatan och Videvägen har också 
ett större antal lekredskap samt gott om plats för 
ytterligare expansion. Nya Torg däremot är en viktig 
plats med anledning av det stora antal barn som  

bor i upptagningsområdet och det faktum att det 
inte finns några fler lekplatser på allmän platsmark 
i området. Däremot kräver denna lekplats stora 
insatser för att kunna uppfylla behovet som attraktiv 
och fungerande lekplats då den idag endast består 
av två gungdjur. De möjligheterna som finns här är 
att utveckla den befintliga lekplatsen till att fungera 
som en områdeslekplats alternativt att anlägga en 
större lekplats på en annan, mer lämpad plats såsom 
i anslutning till aktivitetsparken i Malenas park. 
I Sjöbos byar finns sex lekplatser med god poten
tial att fungera som områdeslekplatser: Storgatan i 
Vollsjö, Spann måls vägen i Bjärsjölagård, Ekvägen 
och Dovhjorts vägen i Blentarp, Storgatan i Lövestad 
och Lantmanna gatan i Klasaröd. Samtliga av dessa 
lekplatser har ett större antal lekredskap, till
gänglighetsanpassat markmaterial (och i vissa fall 
även lekredskap), har gott om yta för möjlig expan
sion samt är relativt nyanlagda och i gott skick.

Kommunlekplats
I dagsläget finns ingen lekplats som kan klassas som 
kommunlekplats, dvs en lekplats som fungerar som 
ett utflyktsmål för hela kommunen. En plats som 
skulle kunna utvecklas till framtida kommunlekplats 
är Möllers mosse i Sjöbo där det i dagsläget finns 
höga rekreativa värden och utvecklingspotential. En typisk närlekplats i Sjöbo kommun. Tivolivägen, Sjöbo.

En av de mer uppdaterade områdeslekplatserna i kommunen. 
Storgatan, Lövestad.



GIS-ANALYS

Åldersfördelning
För att få svar på var kommunens barn bor i förhåll
ande till lekplatserna har åldersfördelningen i 
respektive by undersökts. Första kategorin är barn 
010år, som troligtvis utgör största andelen av 
lekplatsbesökarna idag och under de närmsta åren 
framöver. Andra kategorin som är intressant att 
studera är vuxna i åldern 2535 år som kan antas 
vara de som är eller kommer bli föräldrar inom de 
närmsta åren. Tredje kategorin utgörs av den del 
av befolkningen som är över 75år och som troligen 
kommer flytta från sina hus inom de närmsta åren 
(när det gäller villabebyggelse), och lämna plats 
åt eventuella barnfamiljer. Gulmarkerade fält har 
höga siffror och är därför särskilt viktiga att ha med 
i beräkningen gällande prioritering och utveckling.

Lekplatsernas placering
I Sjöbo kommun finns idag 26 lekplatser på allmän 
platsmark och ytterligare 14 lekplatser förlagda på 
kommunens skolor och förskolor. I hela kommunen 
har 1049 av 2160 barn max 400m till närmsta   
lekplats. Riktlinjen om 400m till närmsta 
lekplats gäller i  de tätorter i kommunen där 
beslut tagits att lekplats bör finnas. Överlag ligger 
kommunens befintliga lekplatser bra placerade i 
förhållande till var det i dagsläget bor flest barn 
– i Sjöbo tätort och i de största byarna. Byarna 

  
 
 
 
 
ägare och samfälligheter för anläggning av nya 
närlekplatser.  

Zonindelning tätort
Analysen av åldersfördelning i tätorten är gjord efter 
en zonindelning  som utgår från de större vägar i 
orten som utgör barriärer. Dessa barriärer hindrar 
barnens rörelsefrihet i staden och bör därför tas 
i beaktning gällande lekplatsernas upptagnings
område. 

ÅLDERSFÖRDELNING 0-10år 25-35år  >75år
Sjöbo 810 940 1004
Blentarp 175 129 108
Vollsjö 83 90 140
Sjöbo sommarby/svansjö 80 120 66
   -Sjöbo sommarby 43 61 26
   -Svansjö sommarby 37 59 40
Lövestad 72 82 111
Bjärsjölagård 44 36 20
Sövde 35 21 29
Karups 31 40 43
Äsperöd 24 21 20
Fränninge 22 11 15
Klasaröd 19 20 11
Hemmestorp 41 58 36
   -Hemmestorp Fure 15 20 8
   -Hemmestorp eke 18 23 10
   -Hemmestorp björke 8 15 18
Vanstad 10 20 1
Tolånga 10 9 6
Röddinge 7 5 10

ÅLDERFÖRDELNING TÄTORT 0-10år 25-35år >75år
zon 1 245 349 378
zon 2 96 108 175
zon 3 32 18 26
zon 4 315 353 326
zon 5 70 43 13
zon 6 43 42 13
zon 7 16 11 10

ÅLDERSFÖRDELNING 0-10år 25-35år  >75år
Sjöbo 810 940 1004
Blentarp 175 129 108
Vollsjö 83 90 140
Sjöbo sommarby/svansjö 80 120 66
   -Sjöbo sommarby 43 61 26
   -Svansjö sommarby 37 59 40
Lövestad 72 82 111
Bjärsjölagård 44 36 20
Sövde 35 21 29
Karups 31 40 43
Äsperöd 24 21 20
Fränninge 22 11 15
Klasaröd 19 20 11
Hemmestorp 41 58 36
   -Hemmestorp Fure 15 20 8
   -Hemmestorp eke 18 23 10
   -Hemmestorp björke 8 15 18
Vanstad 10 20 1
Tolånga 10 9 6
Röddinge 7 5 10

ÅLDERFÖRDELNING TÄTORT 0-10år 25-35år >75år
zon 1 245 349 378
zon 2 96 108 175
zon 3 32 18 26
zon 4 315 353 326
zon 5 70 43 13
zon 6 43 42 13
zon 7 16 11 10

Tolånga, Vanstad och Röddinge har bara ca 10 barn 
i varje by och det går således att argumentera för 
att Äsperöd med 24 barn har lekplats, men inte de 
andra byarna. De platser där det i dagsläget bor 
många barn men där lekplatser saknas är sommar
byarna i Sjöbo, Svansjö, Karup och Hemmestorp. 
Anledningen till att dessa platser helt saknar 
lekplats beror troligen på att kommunen inte äger 
någon mark i dessa byar. Det bör därför undersökas 
om mark kan tillhanda hållas av fastighets 
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Datum: 2017-10-30
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1:10 000
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Föreslagen ny områdeslekplats
Björkhagen - Skogstema

Befintig områdes lekplats
för utveckling - Fackgatan

LEGEND

Adresspunkt barn 0-10år

Befintlig områdeslekplats - 
allmän platsmark

Planerad/föreslagen  
ny lekplats

Befintlig närlekplats - 
allmän platsmark

Befintlig lekplats - 
skola/fsk

Befintlig lekplats avvecklas

Cirklarna visar lekplatsernas 
upptagningsområde med en radie 
på 400m

SJÖBO TÄTORT

Befintlig områdes lekplats för 
utveckling - Möllers mosse

Föreslagen ny områdeslekplats
Centrum - Interaktiv lek

Planerad ny områdeslekplats
Sjöbo väst - bondgårdstema
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Datum: 2017-10-30

S j ö b o  Vä s tS jö b o  Vä s t

1:65 000

Hemmestorp

Sjöbo sommarby

Karup sommarby

Blentarp- 
Ekvägen

Tallbacken

Bjärsjölgård

Klasaröd

Vollsjö -
Storgatan

Lövestad - 
Storgatan

LEGEND

Adresspunkt barn 0-10år

Befintlig områdeslekplats - 
allmän platsmark

Planerad/föreslagen  
ny lekplats

Befintlig närlekplats - 
allmän platsmark

Befintlig lekplats - 
skola/fsk

Cirklarna visar lekplatsernas 
upptagningsområde med en 
radie på 400m

Äsperöd
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Kommunlek
Utöver punkterna utveckling närlek och områdeslek:

•   Gör lekplatsen tillgänglig för personer med  
     olika typer av funktionsnedsättningar.
•   Placera lekplatsen i ett område där det finns  
     många kvalitéer och möjlighet till varierande  
     aktiviteter för alla åldrar. T.ex. i ett befintligt  
     rekreationsområde.
•   Placera lekplatsen i anslutning till god infra 
     struktur såsom parkeringsplatser, GCväg och  
     busshållplats.
•   Bestäm ett tema som gör platsen unik och  
     värdefull som utflyktsmål.
•   Erbjud platser skyddade från sol, vind och  
     regn samt platser för picknick och grillning.

Områdeslek
Utöver punkterna utveckling närlek:

•   Addera platser skyddade från vind och sol.
•   Bestäm ett tema för lekplatsen och utveckla 
     den succesivt utifrån detta.
•   Addera lekredskap som gör platsen unik som  
     exempelvis interaktiv lek, hinderbana, linbana,  
    större klätterlek, studsmattor, tillgänglighets   
    anpassade lekredskap etc.
•   Addera belysning för att lekplatsen ska kännas  
     mer tillgänglig under kvälls och vintertid.

STRATEGIER FÖR UTVECKLING

Närlek
•   Gör lekplatsen tillgänglig för rörelsehindrade.
•   Uppdatera slitna och utdaterade lekredskap.
•   Addera lekvänlig vegetation och/eller inter 
    agera lekplatsen bättre i befintligt landskap.
•   Addera bänkar med armstöd och bord samt  
    papperskorgar på de lekplatser där det saknas.
•   Addera informationsskyltar med adress, nöd    
     nummer och nummer för felanmälan.

En informationsskylt ökar säkerheten. Trollsjön, Eslöv. Planteringar av bambu och prydnadsgräs ramar in lekplatsen. 
Safarilekplatsen, Kävlinge.

Lekplatsen vid Trollsjön i Eslöv skulle kunna klassas som en 
kommunlekplats.
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NYA LEKPLATSER

Resultatet efter inventering och analys visar på ett 
behov av flertalet nya lekplatser i kommunen. För 
att  erbjuda goda lekmöjligheter för så stor andel av 
kommunens barn som möjligt föreslås nyanläggning 
av fem närlekplatser  i sommarbyarna Sjöbo, Svansjö 
och Karup samt Hemmestorp. Utöver detta behövs 
det satsas på några större temalekplatser i tätorten 
som kan fungera som områdes eller kommunlek
platser. Utöver den redan inplanerade lekplatsen 
i Sjöbo väst  är lämpliga platser  för nyanläggning 
Björkhagen och Malenas park.  

Bondgårdslekplats - Sjöbo väst
För den nya lekplatsen på Sjöbo väst föreslås 
en temalekplats med bondgårdstema. Förslaget 
kommer från att det tidigare låg det en stor gård på 
platsen, och kopplar också till Sjöbos långa historia 
som lantbrukskommun. På bondgårdslekplatsen 
finns förutom klassiska lekredskap också stugor att 
leka i och trähästar att rida på. Rumslighet skapas 
med växter och trästaket och materialen består 
främst av trä, sand och barkflis.
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Interaktiv lek - centrum
Det är anmärkningsvärt att den minsta lekplatsen 
(Nya Torg) sett till både yta och antal lekredskap 
ligger mitt i centrala Sjöbo, och är den lekplatsen 
med flest barn i upptagningsområdet. Utifrån 
detta kan slutsatsen dras att det finns ett behov av 
att utveckla denna lekplats alternativt anlägga en 
ny lekplats centralt i Sjöbo tätort. En lämplig plats 
utöver nya torg kan vara i anslutning till den plan
erade aktivitets parken i Malenas park. Här föreslås 
en modern, färgglad lekplats med fokus på interaktiv 
lek. Genom interaktiv lek skapar vi en lekplats som 
möter barn och ungdomar i den digitala världen. 
Displayer, ljud och ljus erbjuder utmanande och 
roliga lekar genom fysiska och mentala utman
ingar. På denna lekplats föreslås huvudmaterial som 
gummiasfalt, betong och färgglada lekredskap. 
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Naturlekplats - Björkhagen
För att tillgodose behovet av lekplats i anslutning till 
nybyggnationen kring stationsområdet föreslås en 
ny områdeslekplats i Björkhagen. Björkhagen är ett 
grönområde med skogskaraktär och därför lämpar 
sig platsen väl för en lekplats med skogstema. Den 
här lekplatsen blir ett komplement till kommunens 
befintliga lekplatser, och Sjöbos första naturlekplats! 
Genom att anlägga en naturlekplats i Björkhagen 
kan den naturliga lekmiljö som finns på platsen idag 
utnyttjas och förstärkas samtidigt som tillägg av 
lekredskap ökar lekvärdet ytterligare. De material 
som föreslås till denna lekplats är framförallt trä, 
barkflis och sand.
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PRIORITERING

Upprustning
Den prioritering för upprustning av lekplatser 
som föreslås utgår från lekplatsernas placering, 
upptagnings område och befintliga skick. De senaste 
årens investeringar i lekplatser har främst berört 
byarna Bjärsjölagård, Vollsjö, Kasaröd, Lövestad 
och Blentarp som alla har en relativt nyanlagd 
eller uppdaterad lekplats. I Sjöbo tätort är Möllers 
mosse den enda nyanlagda lekplatsen, och sett till 
befolknings täthet och antal lekplatser är det fram
förallt i tätorten det bör satsas på utveckling av 
befintliga lekplatser under de närmsta åren. Efter 
tätorten rekommenderas fokus på upprustning av 
lekplatser i Blentarp.

Nyanläggning
Utöver den lekplats som är planerad att byggas i 
Sjöbo väst föreslås prioritering av nyanläggning 
i Sjöbo centrum samt i de byar där det idag bor 
många barn men helt saknas lekplats – Svansjö, 
Sjöbo sommarby, Hemmestorp och Karup. För att 
kunna anlägga lekplatser här behöver avtal ingås 
med aktuella fastighetsägare och samfälligheter om 
upplåtande av mark. I södra Sjöbo bör ny närlek och 
områdeslek prioriteras i samband med nybyggna
tionen vid stationsområdet. 

genomförande

Nya lekplatser - PRIO 1 Utveckling/upprustning PRIO 1
Sjöbo väst - områdeslek Tivolivägen - områdeslek, naturlek
Sjöbo sommarby - närlek Sanapsvägen - närlek
Svansjö sommarby - närlek Fackgatan - områdeslek
Sjöbo Björkhagen - områdeslek Dovhjortsvägen - områdeslek
Hemmestorp björke/fure - närlek Fysikgatan - närlek
Hemmestorp eke - närlek
Sjöbo centrum - områdeslek Utveckling/upprustning PRIO 2

Storelidgatan - närlek
Nya lekplatser - PRIO 2 Klara Hanssons väg - närlek
Sjöbo spritfabriken - närlek Snäckgatan - närlek
Karup sommarby - närlek Nya torg - närlek

Bokgatan - närlek
OK skick i dagsläget Teknikergatan - närlek
Möllers mosse Absalons väg, Sövde - närlek
Videvägen Äsperöd - närlek
Bjärsjölagård Vildsvinsvägen, Blentarp - närlek
Storgatan, Vollsjö Greve alfredsv, Sövde - närlek
Klasaröd Regnbågsvägen, Blentarp - närlek
Ekvägen, Blentarp Torggatan, Lövestad - närlek
Storgatan, Lövestad

Avveckling
Folkdansgatan
Jespers gränd

Nya lekplatser - PRIO 1 Utveckling/upprustning PRIO 1
Sjöbo väst - områdeslek Tivolivägen - områdeslek, naturlek
Sjöbo sommarby - närlek Sanapsvägen - närlek
Svansjö sommarby - närlek Fackgatan - områdeslek
Sjöbo Björkhagen - områdeslek Dovhjortsvägen - områdeslek
Hemmestorp björke/fure - närlek Fysikgatan - närlek
Hemmestorp eke - närlek
Sjöbo centrum - områdeslek Utveckling/upprustning PRIO 2

Storelidgatan - närlek
Nya lekplatser - PRIO 2 Klara Hanssons väg - närlek
Sjöbo spritfabriken - närlek Snäckgatan - närlek
Karup sommarby - närlek Nya torg - närlek

Bokgatan - närlek
OK skick i dagsläget Teknikergatan - närlek
Möllers mosse Absalons väg, Sövde - närlek
Videvägen Äsperöd - närlek
Bjärsjölagård Vildsvinsvägen, Blentarp - närlek
Storgatan, Vollsjö Greve alfredsv, Sövde - närlek
Klasaröd Regnbågsvägen, Blentarp - närlek
Ekvägen, Blentarp Torggatan, Lövestad - närlek
Storgatan, Lövestad

Avveckling
Folkdansgatan
Jespers gränd

 Senapsvägen
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Datum: 2017-10-30

S j ö b o  Vä s tS jö b o  Vä s t

1:10 000
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NYANLÄGGNING OCH UPPRUSTNING
SJÖBO TÄTORT - PRIO 1

Malenas park - nyanläggning
områdeslekplats 2026

Sjöbo väst - nyanläggning
områdeslekplats 2018

Senapsvägen - upprustning
närlekplats 2021

Fysikgatan - upprustning
närlekplats 2027

Fackgatan - utveckling
områdeslekplats 2023

Björkhagen - nyanläggning
områdeslekplats 2020

Tivolivägen - upprustning
närlekplats 2019

LEGEND

Adresspunkt barn 0-10år

Befintlig områdeslekplats - 
allmän platsmark

Planerad/föreslagen  
ny lekplats

Befintlig närlekplats - 
allmän platsmark

Befintlig lekplats - upprustas

Befintlig lekplats - 
skola/fsk

Befintlig lekplats avvecklas

Cirklarna visar lekplatsernas 
upptagningsområde med en  
radie på 400m
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BUDGET
Den tidigare budgeten för upprustning av 
kommunens lekplatser har de senaste åren legat 
på 500 000kr/år. Utifrån det stora behov av både 
upprustning, utveckling och nyanläggning som 
finns i dagsläget föreslås utöver dessa 500 000kr 
en utökad budget vartannat år för investering i nya 
lekplatser. Målet är att inom en tioårsperiod rusta 
upp de fem lekplatser med högst prioritering samt 
anlägga sju nya lekplatser i Sjöbo kommun. 

Avslutande kommentar
För att möta det behov och den efterfrågan på goda 
lekmiljöer som finns hos kommuninvånarna och för 
att kunna hålla samma höga standard, som i många 
omkringliggande kommuner, krävs en omfattande 
satsning på utveckling och nyanläggning av 
lekplatser. Fördelarna med att investera i lekplatser 
är många. Från den enskilda individens ökade 
välmående genom lek, utevistelse och fysisk aktivitet 
till långsiktig ekonomisk vinst i form av förbättrad 
folkhälsa och ökad inflyttning av barnfamiljer. 

Bjärsjölagårds lekplats innan upprustningen 2014. Bjärsjölagårds lekplats efter upprustningen 2014.

2018
Investering Sjöbo väst, områdeslek 1 200 000 kr

2019
Upprustning Tivolivägen, närlek 500 000 kr

2020
Investering Björkhagen, områdeslek 1 200 000 kr

2021
Upprustning Senapsvägen, närlek 500 000 kr
Rivning Folkdansgatan 15 000 kr

2022
Investering Sjöbo sommarby, närlek 500 000 kr

Svansjö sommarby, närlek 500 000 kr

2023
Upprustning Fackgatan, områdeslek 500 000 kr

2024
Investering Hemmestorp björke, närlek 500 000 kr

Hemmestorp eke, närlek 500 000 kr

2025
Upprustning Dovhjortsvägen, områdeslek 500 000 kr

2026
Investering Sjöbo centrum, områdeslek 1 000 000 kr

2027
Upprustning Fysikgatan, närlek 500 000 kr

2018
Investering Sjöbo väst, områdeslek 1 200 000 kr

2019
Upprustning Tivolivägen, närlek 500 000 kr

2020
Investering Björkhagen, områdeslek 1 200 000 kr

2021
Upprustning Senapsvägen, närlek 500 000 kr
Rivning Folkdansgatan 15 000 kr

2022
Investering Sjöbo sommarby, närlek 500 000 kr

Svansjö sommarby, närlek 500 000 kr

2023
Upprustning Fackgatan, områdeslek 500 000 kr

2024
Investering Hemmestorp björke, närlek 500 000 kr

Hemmestorp eke, närlek 500 000 kr

2025
Upprustning Dovhjortsvägen, områdeslek 500 000 kr

2026
Investering Sjöbo centrum, områdeslek 1 000 000 kr

2027
Upprustning Fysikgatan, närlek 500 000 kr

2018
Investering Sjöbo väst, områdeslek 1 200 000 kr

2019
Upprustning Tivolivägen, närlek 500 000 kr

2020
Investering Björkhagen, områdeslek 1 200 000 kr

2021
Upprustning Senapsvägen, närlek 500 000 kr
Rivning Folkdansgatan 15 000 kr

2022
Investering Sjöbo sommarby, närlek 500 000 kr

Svansjö sommarby, närlek 500 000 kr

2023
Upprustning Fackgatan, områdeslek 500 000 kr

2024
Investering Hemmestorp björke, närlek 500 000 kr

Hemmestorp eke, närlek 500 000 kr

2025
Upprustning Dovhjortsvägen, områdeslek 500 000 kr

2026
Investering Sjöbo centrum, områdeslek 1 000 000 kr

2027
Upprustning Fysikgatan, närlek 500 000 kr
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platser i form av hinderbanor, balanslek och kojor. 
Inspiration från denna lekplats kan användas till 
en ny naturlekplats i befintligt skogsområde tex 
Björkhagen.

Djungellekplatsen – Bunkeflo, Malmö
Djungellekplatsen är en av Malmös temalekplatser 
och ligger i Bunkeflo. Vid besöket var det inga barn 
på platsen och den upplevdes lite öde och avsides. 
Lekplatsen består till stor del av uppvuxen vegeta
tion med inslag av lekredskap från svenska naturlek

STUDIEBESÖK

I oktober genomfördes ett studiebesök tillsammans 
med försköningsgruppen i tekniska nämnden. I 
syfte att hämta inspiration från omkringliggande 
kommuner besöktes åtta lekplatser i varierande 
storlek och med olika teman.

NATURLEKPLATSER

Naturlekplats – Dalby, Lund
Lekplatsen i Dalby är en liten närområdeslekplats 
med gungbräda, balansstubbar och klätterlek där 
samtliga lekredskap är uppförda i naturmaterial. 
Lekplatsen ramas in av planteringar med buskar och 
prydnadsgräs. Denna lekplats kan vara ett exempel 
på en mindre temalekplats och kan vara inspiration 
till utveckling av närlekplatsen på Tivolivägen.

Naturlekplats – Skrylle, Lund
Naturlekplatsen i Skrylle är en mycket populär 
lekplats för barn i alla åldrar. Lekplatsen är fint 
interagerad i det befintliga skogsområdet och 
lekredskapen är okonventionella och i natur material. 
Det finns stenar, stubbar och stockar att hoppa och 
balansera på, kojor på marken och i träden och 
en linbana. En lekplats av denna typ skulle vara 
passande att anlägga i Björkhagen i samband med 
exploateringen av stationsområdet.

referensplatser

Djungellekplatsen, Bunkeflo (övre bilden) och naturlekplatsen 
i Dalby (undre bilden).

Naturlekplatsen i Skrylle utanför Lund.
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Motoriklekplatsen – Stadsparken, Lund
Motoriklekplatsen i stadsparken är tydligt uppdelad 
efter ålder på barnen. En del med fokus på rörelse 
för äldre barn och en del med flera lekhus för mindre 
barn. Här har man arbetat mycket med topografi 
och skapat ett kullandskap som lockar till rörelse 
med hinderbana och gummiasfalt. Inspiration från 
denna lekplats kan användas till en större central 
lekplats i Sjöbo.

STÖRRE LEKPLATSER

Sollekplatsen – Västra hamnen, Malmö
Sollekplatsen är en stor lekplats Västra hamnen i 
Malmö. Vid besöket var det många barn på lekplatsen 
och det var intressant att se hur de lekte och att så 
många olika typer av lekredskap var populära. På 
sollekplatsen finns lekredskap för barn i alla åldrar 
och många olika markmaterial och fallskydd. Både 
färgstarka moderna lekredskap och lekredskap i 
naturmaterial användes. Lekplatsen ligger centralt 
i stadsdelen i anslutning till parkmiljö. Inspira
tion från denna lekplats kan användas till en större 
central lekplats i Sjöbo.

Jämlika barn leka bäst – Trollsjön, Eslöv
Jämlika barn leka bäst är en stor, nyanlagd lekplats 
i Eslöv med fokus på jämlikhet och tillgänglighet. 
Lekplatsen är specialritad och hade en budget på 4,5 
miljoner. Här finns tillgänglighetsanpassade ramper 
och underlag och lekredskap som rullstolsgunga 
och man har även arbetat med belysning på platsen. 
I arbetet med att ta fram lekplatsen ordnades 
workshops med barn och intresseorganisationer i 
kommunen. Här kan inspiration hämtas till fram
tagandet av nya lekplatser genom samarbeten med 
kommunens barn och även vikten av att inkludera 
alla i planering och utformning av platser.

Sollekplatsen i Västra hamnen, Malmö. Motoriklekplatsen, Lund (övre bilden) och Jämlika barn leka 
bäst vid trollsjön i Eslöv (undre bilden).
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Replekplatsen – Folkets park, Kävlinge
Lekplatsen i folkets park är ganska liten till ytan och 
har sparsamt med lekredskap men har ändå ett värde 
i dess unika utformning med reptema. Inspira tion 
från denna lekplats kan användas till närområdes
lekplatser eller nya lekplatser där det inte finns så 
mycket yta att tillgå. Även mindre lekplatser kan 
göras till roliga temalekplatser.

MINDRE LEKPLATSER

Safarilekplatsen – Furulund, Kävlinge
Denna lekplats ligger i Kävlinge och anlades 2016. 
Lekredskapen har valts efter ett safaritema med 
djurmotiv. Markmaterialen består av gummi
granulat och träflis och lekplatsen är trivsamt 
inramad med planteringar av bland annat prydnads
gräs och bambu. Denna lekplats hade en budget på 
1,5 miljoner och skulle kunna vara ett exempel på en 
områdeslekplats.

Safarilekplatsen, Kävlinge (övre bilden) och ett gungdjur på 
replekplatsen, Kävlinge (undre bilden).

Replekplatsen, Kävlinge.Safarilekplatsen, Kävlinge.
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ENKÄTUNDERSÖKNING

Hur de vuxna upplever lekplatserna är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till. Om barnens föräldrar och 
anhöriga upplever lekplatserna säkra och trivsamma 
ökar barnens lekmöjligheter och potentiella lektid. 
Dessa vuxna kan dessutom anses vara goda ställ
företrädare för barnen och barnperspektivet. För 
att samla in information om hur lekplatserna 
används och vad kommuninvånarna upplever 
saknas i det befintliga lekplatsutbudet genom
fördes en enkätundersökning. 330 personer svarade 
på enkäten som fanns tillgänglig på kommunens 
hemsida under två veckor.  

Sammanställningen är gjord utifrån de 330 svar 
som registrerats i undersökningen.
För enkätundersökningens frågor se bilaga.

Resultat
Av de personer som svarat på enkäten bor 54% i 
Sjöbo tätort, 10 % i Blentarp samt 4,5% i Vollsjö och 
Sjöbo sommarby, vilket stämmer ganska bra överens 
med den faktiska demografiska fördelningen i 
kommunen. Resterande byar representeras av 
03% av de som svarat på enkäten, med undantag  
för Vanstad som står för 10,4% av svaren.  
Kommentar: Dessa siffror visar att boende i 
Vanstad starkt överrepresenterade i förhållande  

medborgardialog

till befolkningsfördelningen i kommunen som 
helhet, något som bör hållas i åtanke i tolkningen 
av resultatet.

Föräldrar eller anhöriga till barn i åldrarna 35 år 
utgör största delen (42,2%) av de som svarat på 
enkäten, därefter kommer barn i åldrarna 69år med 
24,6%. Kommentar: Analyserna över befolknings-
fördelning som beskrivs i lekplatsplanens analysdel 
utgår från barn 0-10år vilket stämmer bra överens 
med de som representeras i enkäten och likaså den 
målgrupp som workshop-arbetet riktar sig mot 
som är barn i åldrarna 3-5 samt 7 år.

De lekplatser som besöks oftast är i fallande ordning 
Möllers mosse, Sjöbo (34,4%), Storgatan, Lövestad 
(6,8%), Videvägen, Sjöbo (6,1%), Storgatan, Vollsjö 
(6,1%) och Ekvägen, Blentarp 5,7%. Kommentar: 
Detta stämmer överens med de lekplatser som under 
rubrik genomförande i planen listas som lekplatser 
med ok skick i dagsläget. Att dessa lekplatser är de 
mest besökta är också en tydlig indikation på att 
de lekplatser som upprustats, moderniserats eller 
nyanlagts de senaste åren också är de som är mest 
omtyckta och använda.  Jespers gränd och Folk-
dansgatan som föreslås avvecklas utgör endast 
0,0% och 1,1% av de lekplatser som besöks oftast.

 
Den vanligaste anledningen till att en specifik 
lekplats besöks är för att den ligger nära bostaden 
(43,7%), därefter är det bra utbud/lekredskap som 
bestämmer besöksmål (23,6%). 20,9% har svarat 
annan anledning och i fritext beskrivit anledningen. 
Här handlar de flesta svaren om att det inte finns 
någon lekplats nära bostaden/i byn och att man 
därför måste ta sig till annan ort eller kommun för 
att besöka en lekplats. Framförallt rör det sig om 
svarande som bor i Sjöbo sommarby och Vanstad.

På frågan hur långt man brukar gå/åka för att 
besöka en lekplats har alternativet 4011000m  
fått flest svar (35,2%), därefter längre än 2000m 
(25,4%) och 0400m (24,6%).  Kommentar: Med 
målsättningen att så många barn som möjligt ska 
ha tillgång till en lekplats inom 400m från bostaden  
är förhoppningen att dessa siffror kommer för -
ändras efter framtida investeringar i nya lekplatser.

De lekredskap som uppskattas mest av barnen är 
i fallande ordning rutschkana, klätterställning, 
gungställning, hinderbana, linbana, snurrlek, 
klätter  nät, studsmatta, kompisgunga, lekstuga och 
balanslek.
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För att vuxna ska trivas på en lekplats visar sig bra 
sittplatser vara det absolut viktigaste med 81% och 
därefter vacker omgivning (43,5%), skydd från vind 
(39,2%), grillplatser (31,2%) och skydd från regn 
(24,9%). I fritext önskas toaletter och belysning. 

Frågan om vad som skapar trygghet på en 
lek plats har svarats på i fritext. En samman
ställning av samtliga kommentarer visar att  
staket/inhägnad runt lekplatsen är det som flest 
anser skapa trygga lekplatser. Många specificerar 
dock att önskan om staket främst rör miljöer med 
trafik i närheten och många kommentarer stärker 
detta genom att säga att trafikfria miljöer skapar 
en känsla av trygghet.  Säkerhet kommer på andra 
plats över återkommande begrepp och handlar 
mycket om att lekredskap och miljö ska upplevas 
säkra och trygga. Vidare är det som tas upp i flest 
kommentarer överblickbarhet, belysning under 
kvällstid samt bra, mjukt underlag/fallskydd. 
Gällande underlaget innehåller flera kommentarer 
önskemål om gummimatta som ett säkert fallskydd. 
Kommentar: Det är problematiskt att det som 
vuxna vill ha för att känna sig trygga på en lekplats 
(e.g. inhägnad, överblickbarhet, öppna ytor, 
gummiasfalt) i många avseenden står i motsats  
till det forskningen visar vara de viktigaste aspek- 

terna i en god lekmiljö för barn – vidlyftiga miljöer 
med rik variation i rumslighet, topografi, material 
och vegetation. Till viss del kan utformningen av 
lekplatser troligvis tillgodose behoven från båda 
håll, men där det inte är möjligt bör barnets pers-
pektiv ses som det viktigaste att ta hänsyn till.

De lekredskap som anses saknas eller behövas mer 
av i kommunen är i fallande ordning hinderbana, 
linbana, klätterställning, balanslek, studsmatta, 
rutschkana, klätternät och snurrlek.

De typer av lekplatser som upplevs saknas i 
kommunen är större utflyktslekplats (41%), lekplats 
för större barn (40,6%), naturlekplats (36,4%) och 
temalekplats (34,6%). Kommentar: Dessa typer 
av lekplatser tas upp som förslag i planen under 
rubriken nya lekplatser, där tre större temalek-
platser föreslås. Dessa nya lekplatser skulle med 
fördel också kunna innehålla de flesta av de önskade 
lekredskapen.

Under övriga kommentarer återkommer det att det 
saknas lekplats i Vanstad, Sjöbo väst, Hemmestorp 
och Sjöbo sommarby. Det kommer även upp flera 
förslag som rör en större central lekplats i tätorten  
samt fler lekplatser för större barn och barn i fler  

åldrar. Många av kommentarerna rör också behovet 
av upprustning av specifika lekplatser bland annat 
Teknikergatan, Senapsvägen, Snäckgatan och 
Storelid gatan.

Slutsats
Utifrån enkäten kan slutsatsen dras att det finns 
en stor efterfrågan på fler lekplatser och lekplatser 
med ett större och bättre utbud. Många av de som 
svarat på enkäten vill ha tillgång till en lekplats nära 
hemmet men vill också att det ska finnas större 
temalekplatser som kan fungera som mötesplatser 
och utflyktsmål. Enkäten visar också att de invester
ingar som gjorts de senaste åren med nyanläggning 
eller upprustning av lekplatser har gett bra utdelning, 
då dessa lekplatser är de mest besökta i kommunen. 
Gällande lekplatsernas innehåll och utformning 
framgår det att lekplatser och lekredskap som riktar 
sig mot lite äldre barn är det som flest tycker saknas 
i kommunen. Slutligen framgår det av enkäten 
att trygga lekplatser har säkra lekredskap och är  
placerade i trafikfria, väl upplysta områden med  
god överblickbarhet.
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WORKSHOP

För att få in barnens perspektiv i lekplatsplanen så 
anordnades en workshop med ett antal förskolor i 
kommunen. 40 barn i åldrarna 35år har deltagit 
i workshopen och kan anses vara goda represen
tanter för de barn i samma åldersgrupp som besöker 
kommunens lekplatser. Utöver de som har deltagit 
i workshopen har inbjudan till deltagande även 
skickats ut till Blockflöjtens förskola, Tallbackens 
förskola samt årskurs 2 i Lövestadsskolan och Sand
bäcksskolan utan åtekoppling på förfrågan.

Upplägg
Innan workshopen fick barnen i uppgift att till
sammans i mindre grupper rita sina drömlekplatser. 
I dessa grupper fördes sedan en diskussion med 
barnen utifrån teckningarna, om vad de ritat och 
vad de vill ha på sina lekplatser. Efter att barnen 
berättat om sina drömlekplatser visades bilder på 
olika lekredskap och temalekplatser varpå barnen 
fick välja sina favoriter genom att de tilldelades tre 
klisterlappar att sätta på de bilder de tyckte bäst 
om. Bilderna delades i tre kategorier för att göra 
det enklare för barnen att få en överblick och göra 
sina val  en grupp bilder på temalekplatser och två 
grupper med bilder på lekredskap (se diagram). 

Resultat foton
Resultatet skiljde sig inte nämnvärt mellan de olika 
åldrarna (35år) och inte heller mellan könen. 
Därför redovisas endast de sammanslagna siffrorna 
i diagrammet. 

De bilder på lekredskap som flest barn tyckte såg 
roliga ut var lekstuga, studsmatta, snurrlek och 
rutschbana följt av lekställning, kompisgunga, 
linbana och gungbräda. De lekredskap som fick minst 
antal röster var gungdjur och vanlig gungställning. 
De mest populära temalekplatserna visade sig vara 
sollekplatsen (Västra hamnen), safarilekplatsen 
(Kävlinge) och stadsparken (Lund). Därefter kom en 
lekplats med lekstugor i olika färger och en lekplats 
med hästar i trä. De lekplatser som fick minst antal 
röster var en naturlekplats och en lekplats med pile
kojor.

Anledningen till att sollekplatsen, stadsparken och 
safarilekplatsen fick så många röster kan givetvis 
bero på att de är de lekplatser barnen tycker är roli
gast men det kan också påverka att dessa lekplatser 
i sin färggladhet gör sig bättre på foto än exempelvis 
naturlekplatsen och kojlekplatsen som hamnade 
i botten på listan. Eftersom barnen svarade 
i turordning i gruppen kan de också till stor del ha  

LEKREDSKAP
kategori 1 Summa
Lekstuga 5 13 18 36
Rutschbana 8 10 13 31
Lekställning 8 9 11 28
Gungbräda 2 5 11 18
Gungdjur 1 4 4 9

kategori 2
Studsmatta 8 11 17 36
Snurrlek 8 10 14 32
Kompisgunga 5 5 11 21
Linabana 3 8 9 20
Gungställning 0 3 6 9

TEMALEKPLATSER
Sollekplatsen 7 6 14 27
Safarilekplatsen 5 7 12 24
Stadsparken 5 7 8 20
Stuglekplatsen 3 5 9 17
Hästlekplatsen 2 4 6 12
Naturlekplatsen 1 3 6 10
Kojlekplatsen 1 1 5 7
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påverkats av vad deras kompisar innan röstade på, 
snarare än de lekredskap och lekplatser som faktiskt 
var deras favoriter.

Linbana



Konkretisering
Listorna med populära lekreskap kan användas som 
underlag vid upprustning och nyanläggning och 
barnens teckningar kan med fördel ligga till grund för 
val av tema till nya lekplatser (se exempel till nedan). 
Barnens önskemål om lekplatser med lekstugor och 
bilar/lastibilar kan exempelvis konkreti seras genom 
föreslagen bondgårdslekplats med lekredskap som 
stugor och traktorer. De mer klassiska lekredskapen 
som gungor och rutchkanor kan gärna förekomma 
i olika utförande på olika lekplatser för att skapa 
större variation och mer intressanta lekplatser. 
Exempelvis kan en lekplats innehålla rörrutschkana 
och en annan släntrutschkana. 
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Resultat teckningar
Linnestugan: Det som återkommer flest gånger på 
barnens teckningar är gungor och under diskus
sionen kommer det upp att de gärna vill ha flera 
gungor och stora gungor så att det går att gunga flera 
samtidigt och tillsammans. Studsmatta och rutsch
kana är också återkommande önskemål och de 
tycker om stora rutschkanor som går snabbt. Kikare, 
snurrstång och stubbar att hoppa på finns på två 
teckningar vardera. Stegar som återkommer hänger 
antagligen ihop med rutschkana och lekställningar.

Lillgården: Det som var återkommande i barnens 
teckningar var klätterställningar av olika slag och 
även här visade många teckningar gungor, och då 
gärna flera bredvid varandra. Flera barn hade också 
ritat rutschkanor, både vanliga och rörformade. 
Ett par teckningar innehåll något vattenelement, 
vattenspridare eller vattenbana.

Trätofflan: Treåringarnas drömlekplatser var 
väldigt fantasirika med allt från radiostyrda katter 
till krokodiler och slott. Det som återkom på flera 
teckningar var båtar, katter, lastbilar och vägar. Det 
som förekom på flest teckningar hos fyra och femå
ringarna var i fallande ordning hus, gungor, skate
boardbana, dinosaurier och spindelnät.

Förslag på teman utifrån workshop:

Ballonglekplats  Spindellekplats
Kattlekplats  Dinosaurielekplats
Båtlekplats   Huslekplats
Kätterlekplats  Vattenlekplats
Trafiklekplats  Studslekplats

Drömlekplats med stubbar, gungor och studsmatta. 

Drömlekplats med med båtar och en radiostyrd katt. 
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“Denna lekplats är till stora och små barn! Vi tycker att äldre barn rör sig för lite. Så vi hoppas att fler 
barn rör sig mer i framtiden. Därför tror vi denna lekplats kan hjälpa. Det är ju smidigt att dom yngre 
och äldre barnen kan leka på samma “lekplats”. En klurig hinderbana som man kan tävla mot sina 
kompisar och sig själv är ju väldigt kul! Och ger bra motion. En stor linbana som man kan svinga sig i 
är aldrig fel. Att hoppa högt upp i luften på en superstudsig studsmatta som sitter i marken är ju coolt! 
Och en liten grotta som man kan fika i och ta det lugnt. Små barn har alltid varit nyfikna på nya saker 
så varför inte ge dom en ny och fräsch lekplats? Små barn tycker om nya saker och att ha lite frihet. I 
den lilla skogen kan dom hitta hemliga stigar och gömställen, därför är den liten så föräldrarna hittar 
sina barn. I hängmattan kan föräldrarna och barnen ta det lugnt.” 

-två tjejer i 6B, Emanuelskolan

MEDBORGARINITIATIV

På initiativ från en lärare på Emanuelskolan har 
ett antal elever i årskurs 6 beskrivit sina drömlek
platser i text och bild. Tio sjätteklassare bidrog med 
teckningar som tillhandahölls tekniska förvalningen 
via post. Enkätundersökningen som presenterats 
tidigare visade att kommuninvånarna saknade 
lekplatser för lite äldre barn och sexornas drömlek
platser kan därför fungera som en bra utgångspunkt 
för vidare arbete med denna typ av lekplatser. 
Den planerade aktivitets parken i Malenas park 
kan uppfylla en del av behovet men utöver detta 
bör också de föreslagna nya områdeslekplatserna 
erbjuda lekmöjligheter för barn i alla åldrar.

Innehåll Antal Antal
Linabana 7 Snurrlek 2
Hinderbana 7 Grillplats 1
Gungställning 7 Racingbana 1
Rutschkana 5 Hängmatta 1
Sandlåda 5 Vattenlek 1
Studsmatta 4 Pingisbord 1
Klätterställning/nät 4 Grotta 1
Skog 3 Fotbollsplan 1

Studsmatta 8 11 17 36
Snurrlek 8 10 14 32
Kompisgunga 5 5 11 21
Linabana 3 8 9 20
Gungställning 0 3 6 9

TEMALEKPLATSER
Sollekplatsen 7 6 14 27
Safarilekplatsen 5 7 12 24
Stadsparken 5 7 8 20
Stuglekplatsen 3 5 9 17
Hästlekplatsen 2 4 6 12
Naturlekplatsen 1 3 6 10
Kojlekplatsen 1 1 5 7

Resultat
De flesta teckningarna innehåller både linbana och 
hinderbana och flera elever önskar också studs
mattor. Utöver detta poängteras av flera elever att 
det är viktigt med lekplatser för barn i olika åldrar 
och de ritar inte bara de lekredskap de själva vill 
ha utan också lekredskap som sandlåda och bebis
gunga för de mindre barnen. Linbana, hinderbara, 
studsmatta, gungor, rutschkana och sandlåda är de 
lekredskap som är med på flest teckningar och utöver 
detta syns också grillplats, snurrlek, pingisbord, 
klätterställning, hängmatta, grotta och klättervägg.  

Flera elever skriver också att lekplatser är viktiga för 
att barn ska röra på sig mer och bli hälsosammare.

Hinderbanor är ett av de frekvent förekommande önskemålen 
på sexornas drömleplatser. 

Diagram över förekomsten av olika lekredskap i teckningarna. 



32

LITTERATUR

Alinder. M (2015). Gummigranulatets lekvärde. 
Kandidatuppsats. Institutionen för landskaps
arkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp.

Bjuvs kommun (2016). Lekplatsprogram för Bjuvs 
kommun.

Bodelius. S; Kylin. M (2014). Plats för lek i över-
siktlig planering. Movium fakta, nr 5, 2014.

Boverket och Movium (2015). Gör plats för barn 
och unga! (Rapport 2015:8)

Dadvand et al. (2017). Lifelong Residential Expo
sure to Green Space and Attention: A Population 
based Prospective Study. Environmental Health 
Perspectives, september 2017. 
 
Faskunger. J (2008). Barns miljöer för fysisk 
aktivi tet. Statens folkhälsoinstitut: Östersund 
(Rapport 2008:33)

Hörman A. J (2017). Är fallskydd och multiplaner 
en källa till mikroplaster? Magisteruppsats. CEC 
 Centrum för miljö och klimatforskning, Lunds 
universitet.

Kalmar kommun (u.å). Genussmart, såklart!

Malmberg. S (2015). Lek utan hinder. Master
uppsats. Institutionen för stad och land, 
avdelningen för landskapsarkitektur, SLU Uppsala.
 
Mårtensson. F (2004). Landskapet i leken - en 
studie av utomhuslek på förskolegården. Institu
tionen för landskapsplanering, SLU, Alnarp.
 
Rajamäe. K (2014). Jämställda förskolegårdar –  
går det att gestalta? Kandidatuppsats. Institu
tionen för landskapsarkitektur, planering och 
förvaltning, SLU Alnarp.

Sjöbo kommun (2013). Fördjupning av översikts-
planen för Sjöbo tätort.

Skolhusgruppen (2014). Skolan och förskolans 
utemiljöer - kunskap och inspiration till stöd vid 
planering av barns utemiljö.

Stenungsunds kommun (2015). Framtiden 
för lekplatserna i Stenungsunds kommun - 
Lekplatsplan. 

Strålsäkerhetsmyndigheten (2009). Solskydds-
faktorer - Sju tips för säkrare lekplatser och 
friskare barn.
 

 

Trollhättan stad (2016). Trollhättans lekplats-
program 2017-2030. 

HEMSIDOR

IPA, International play association 
https://ipaworld.org

Unicef
https://unicef.se/barnkonventionen

BILDMATERIAL

Samtliga kartor, diagram och illustrationer:
Sanna Säfström där inget annat anges.

Samtliga foton: Sanna Säfström eller Christel 
Wohlin där inget annat anges.

s. 6 foto  Lek. Creative commons.
s. 8 foto  Barn. Creative commons.
s. 19 litet foto  Interaktiv lek. Lappset. 
https://lappset.se/shop/interact.html
s. 19 litet foto  Djur i gummi. Playtop.   
http://www.playtop.com/se/playtop_ 
tredimensionella_djur_i_gummi.asp
s. 20 litet foto  Klätternät. Creative commons.
s. 31 foto  Hinderbana. Creative commons.

källförteckning




