
 

 
 
Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se   

Antagen av TN 2016-05-25, § 61 
Dnr: 189/15 

Policy för kommunala lekplatser 

Avstånd 
Barn som bor i tätort bör inte ha längre än 500 meter fågelvägen till närmsta lekplats. Barn som 
bor i områden med dålig tillgång till andra naturliga lekmiljöer, områden som i utredningen 
kategoriserats som trafikerade, bör inte ha längre än 300 meter fågelvägen till närmsta lekplats. 
Hänsyn ska tas till trafiksäkerheten. Huvudleder och andra större vägar samt järnvägen räknas 
som barriärer för barns förflyttning. Barn ska inte behöva korsa dessa för att nå en lekplats. 

Områden där det bor färre än 25 barn behöver som regel ingen lekplats. Yta bör i dessa områden 
ändå reserveras för barns lek så att en lekplats kan skapas om barntätheten i framtiden förändras 
t.ex. till följd av exploatering. Den bör utformas så att ytan under tiden kan användas för fri lek.  

Placering 
Lekplatserna ska placeras så att de på bästa möjliga sätt gynnar användande. Det betyder bland 
annat att lekplatsen ska placeras så att den kan nås på ett säkert sätt. Lekplatsen ska också om 
möjligt placeras i eller i anslutning till ett grönområde. Närheten till en förskola är positivt, då 
lekplatsen kan fungera som ett komplement till förskolegårdens lekutbud. För att räknas som 
nära en förskola har ett maxavstånd på 500 meter satts i utredningen, men ett kortare avstånd är 
önskvärt. 

Utformning 
Lekplatserna ska ha ett variationsrikt innehåll som lockar till lek både för tjejer och killar 
samtidigt som föräldrar och andra vuxna som följer barnet till lekplatsen ska trivas och vilja 
stanna. Vegetation ska vara en naturlig del av lekplatsen och fungera som ett komplement till 
lekutrusningen. Utformningen ska vara anpassad till omgivningen. Vid underhåll och 
nyanläggning ska noggranna materialval göras bl.a. utifrån skötsel-, miljö- och 
säkerhetsaspekter.  

Alla lekplatser ska ha en tillgänglig sittplats och en tillgänglig sopkorg. Cykelställ och 
belysning bör finnas på närlekplatser och ska finnas på områdeslekplatser. Områdeslekplatser 
ska också ha picknickbord. 

Vid nyanläggning och upprustning av lekplatser ska barn och föräldrar samt andra berörda göras 
delaktiga i planeringsprocessen. 

Tillgänglighet 
Lekplatserna ska uppfylla lagstiftningens krav på tillgänglighet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Alla lekplatser ska vara möjliga att nå av alla och det ska 
finnas åtminstone ett lekredskap som är tillgängligt för barn med någon funktionsnedsättning. 
Nybyggda lekplatser ska uppfylla de hårdare tillgänglighetskrav som ställs på dessa och 
tillgänglighet ska vara en naturlig del i planeringen.  

Skötsel och underhåll 
Hallstahammar ska ha säkra lekplatser som sköts på ett bra sätt. Lekplatsernas säkerhet ska 
besiktigas årligen av utbildad besiktningsman och rutinmässiga säkerhetskontroller ska vara en 
naturlig del av skötselarbetet. Eventuella brister ska åtgärdas i enighet med Svensk standards 
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rekommendationer. I underhållsarbetet strävar vi mot att minimera gifterna i kommunens 
lekplatser.  

Huvudmannaskap 
Kommunen är säkerhetsansvarig för alla lekplatser som ligger på kommunal mark. Det är inte 
lämpligt att överlåta skötseln av en kommunal lekplats till de närboende. 

Information 
Information om lekplatsernas placering, utformning och tillgänglighet ska finnas sammanställt 
för allmänheten både digitalt och analogt. Varje lekplats ska också ha en skylt med lekplatsens 
namn, adress samt kontaktinformation för rapportering av akuta fel. Larmnummer ska även 
finnas. På skylten ska det också finnas information om att lekplatserna är rök- och alkoholfria. 

Uppföljning 
Genomförandet av lekplatsplanen ska följas upp regelbundet och planen ska vid behov 
uppdateras. Det är eftersträvansvärt att uppföljning sker ungefär vart 5e år. I uppföljningen bör 
den här policyns aktualitet prövas. 
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