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Inledning  

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s 
barnkonvention. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska 
vara säkra och tillgängliga. I plan- och bygglagstiftningen ställs det krav på 
lekplatser när de anläggs, när de ändras och under deras brukstid. Krav på 
säkerhet finns även i produktsäkerhetslagen när det gäller lekredskap på lek-
platser.  
 
Barns värld har även förändrats. Allt fler barn upplever stress, övervikt eller 
ohälsa. Samtidigt vet vi att utevistelse är en viktig faktor för att minska stress 
och förbättra rörlighet och folkhälsa. 
 
Hur ska vi uppmuntra till lek och utevistelse, till aktivitet och rörelse?  
Vilka svårigheter ser vi, och vilka möjligheter? Hur kan vi utveckla våra lek-
platser, och hur ska vi arbeta för att förbättra barns möjligheter till lek? 
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Mål och syfte 

Målsättningen med riktlinjen är att det ska fungera som ett underlag för att 
säkerställa att kommunens lekplatser håller en hög standard och kvalitet samt 
har ett stort lekvärde i framtiden, där samtliga lekplatsers utformning ska upp-
muntra till lek och fysisk aktivitet. 
 
Riktlinjen syftar till att vara det dokument som innehåller vägledning för strate-
gier kring ombyggnad, upprustning och placering av de kommunala lekplat-
serna samt information om hur lekplatser bör utformas för att öka tillgänglighet 
och trygghet samt genusanpassas. Riktlinjen syftar också till att skapa förut-
sättning för en ökad kvalitet på drift och underhåll av våra kommunala lekplat-
ser. 
 

Bakgrund 

Leken är en förutsättning för oss alla att utvecklas som människor. När vi är 
barn prövar, upprepar, varierar och undersöker vi med hjälp av leken och for-
mar oss själva som individer. Genom leken utforskar och lär vi oss också om 
socialt samspel. 
 
Barn i olika åldrar har varierande behov och leker på olika sätt. Små barn kan 
genom leken utforska den egna kroppens möjligheter. Tonåringen behöver en 
plats att vara på där man kan prata, diskutera, umgås och ges utrymme för att 
utöva spontan idrott. Inom alla åldersgrupper finns stora individuella skillnader 
men generellt sett närmar sig barnen sin utemiljö sinnligt och kroppsligt till 
skillnad från en vuxen som ofta upplever funktion och visuella aspekter. 
 
Lek i alla åldrar skapar trygghet och förståelse för omgivningen. Barn och 
ungdomar behöver säkra och attraktiva lekmiljöer, men barns perspektiv och 
deras användning av utemiljöer behöver också vävas in i övrig planering för 
att skapa en mer hållbar livsmiljö för alla. 
 

Lagar och föreskrifter 

Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (sfs 2010:900), 8 kap. 9§ 
punkt 5 och 6, samt 10–12§ och 15–16§. Där anges krav på anordnande av 
friyta för lek och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar 
på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Dessutom 
anges att tomter och allmänna platser ska utformas så att de är tillgängliga för 
och kan användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. 
 
Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (bfs 2011:13 hin 2) som gäl-
ler publika lokaler och allmänna platser, innehåller krav på att tillgängligheten 
på befintliga lekplatser ska förbättras så att även de kan användas av perso-
ner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Brister som gör det svårt 
för barn med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga att alls använda lek-
platsen samt brister som gör det svårt för föräldrar med nedsatt rörelse eller 
orienteringsförmåga att vistas på lekplatsen tillsammans med sina barn, bör 
åtgärdas.” (18§) 
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Lekens form 

Alla typer av lek kan inte planeras eller hanteras i planer och program. Därför 
skiljer vi på lekplatser, som är en planerad och programmerad plats för lek, 
och frilek, som kan äga rum spontant och överallt. 
 
Lekplatsen är en planerad form av lekmiljö som ska uppmuntra alla barn till lek 
oavsett kön, ålder, bakgrund, förutsättningar eller funktionshinder. Lekplatsen 
bör inte begränsas till att bara innefatta barns behov, utan fungera som en 
generationsöverskridande mötesplats där även ungdomar, föräldrar och vuxna 
ges utrymme och kan använda lekplatsen som social mötesplats. En lekplats 
ska vara säker och faror ska kunna förutses utan att för den skull vara en helt 
riskfri miljö. 
 
Frileken är en grundläggande form av lek som inte kräver redskap eller pro-
grammering. Den är en vardaglig typ av utelek och miljön nära bostaden spe-
lar därför en viktig roll. Frileken hanteras inte som en lekplats, men går att 
uppmuntra och skapa förutsättningar för genom att ta vara på de skogs-
dungar, snår, bergsknallar och gräsängar som utgör vår bostadsnära natur, 
och vara kreativa i vår anläggning och skötsel av dem. Ytorna för frilek kan 
göras mer inspirerande genom att tänka på dem som lekbiotoper, där rumslig-
heten förändras beroende på om gräset är högt eller lågt, marken är blöt eller 
torr eller vegetationen snårig eller gles. Genom att skapa och upprätthålla en 
sammanhängande grönstruktur för rörelse där det är okej att klättra, hänga 
och springa, kan vi skapa lekvärden och bra förutsättningar för lek och rörelse 
även utanför lekplatsen. 
 

Risk och säkerhet 

Det är skillnad på risk och fara. Barn söker spänning och stimulans och måste 
få testa sina gränser genom leken. Både den kroppsliga och mentala utveckl-
ingen hos barn kräver utrymme för utmaningar. Vissa riskmoment kan därför 
vara bra och utvecklande då barnet upplever att de utvecklas i sin lek och sin 
användning av lekredskap och platser. På en lekplats ska man kunna förutse 
riskerna, men en lekmiljö kan aldrig vara helt riskfri. Eventuella faror ska dock 
åtgärdas direkt, och för att förebygga olyckor ska alla lekplatser ha ett fullgott 
löpande underhåll samt besiktigas för att uppfylla Europastandarden EN 
1176/1172.  
 

Besiktning 

Alla kommunala lekplatser besiktigas årligen utifrån säkerhetsperspektiv.  
Besiktning sker av utsedd, utbildad anställd person i kommunen. Protokoll 
skapas för varje lekplats och efter genomförd besiktning kompletteras eller 
repareras de säkerhetsbrister som noterats i protokollet. 
 

Funktionskontroll 

Funktionskontroll utförs på alla lekplatser var 8:e vecka. Funktionskontroll ut-
förs enligt protokoll. Det som kontrolleras är bland annat att inga skruvar sitter 
löst, att länkar är hela, att gungor är hela och att sand och fallskydd finns.  
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Städning 

Städning på lekplatser utförs en gång per vecka då skräp plockas undan och 
papperskorgar töms. 

 

Trygghet 

Trygghet är något som varje individ upplever olika beroende på vilka erfaren-
heter och vanor individen har. Att skapa säkrare platser eller bygga bort 
otrygghet är svårt, men genom att använda rätt typ av belysning och få fler 
människor i rörelse går det att skapa förutsättningar för att platser ska upple-
vas tryggare. Ofta upplevs platser som är dåligt underhållna och slitna som 
mer otrygga än de som är välskötta. Annat som påverkar trygghetskänslan är 
orienterbarhet och överblickbarhet. Det kommunen har möjlighet att påverka 
är sådant som handlar om skötsel, upprustning och planering. Exempelvis 
göra ordentliga inventeringar kring hur orienterbarheten och överblickbarheten 
är utifrån både barn & vuxnas perspektiv och om lekplatserna ser väl omhän-
dertagna ut.  
 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet syftar till att anpassa omgivningen till personer med olika typer 
av funktionsnedsättningar såsom syn, hörsel, rörelsehinder, koncentrations-
svårigheter med flera. Det innebär att alla människor ska inkluderas i det  
samhälle vi bygger. Kort sammanfattat i sammanhang som gäller lekplatser 
handlar det om att de ska vara enkla att hitta, ta sig till och använda. En plats 
där alla kan vara med, oavsett förutsättning. Det som är enklast att planera 
och som vi har bäst förståelse för är tillgängliga platser med hänsyn till rörelse. 
Under de senaste åren har tillgänglighet kring rörelsehinder varit en mycket 
aktuell fråga. Att skapa platser som tar hänsyn till barn och vuxna med  
koncentrationssvårigheter såsom ADHD eller autism har däremot hamnat mer 
i skymundan och något som vi därför har mindre kunskap om. Även hörsel och 
synnedsättning är något som man måste ha i beaktning i all typ av planering.  
 
Det gäller för barnen som ska leka på de olika platserna men lika väl för vård-
nadshavare. Det som är viktigt att komma ihåg, förutom att planera lekplatsen 
så att alla barn med olika förutsättningar kan vara med överallt, är att inklu-
dera vägen till lekplatsen och dess omgivning. 
 
Vid nybyggnation av lekplatser finns stora möjligheter till att påverka tillgäng-
lighet. Placeringen kan göras optimal och det går att planera lekplatsen i allt 
från smådetaljer till helhet. Vid upprustning handlar det om att göra det bästa 
av situationen och tillgängliggöra det som är möjligt men det finns fler  
begränsningar och det är svårare att ändra det som redan är byggt. Enklare 
åtgärder går att göra genom att exempelvis montera belysning, byta ut något 
eller några lekredskap och på så vis göra en lekplats mer tillgänglig än tidi-
gare. 
 
VG-region har tagit fram riktlinjer för tillgänglighet på lekplatsers olika delar: 
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-
rattigheter/riktlinjer-tillganglighet/. 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/riktlinjer-tillganglighet/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/riktlinjer-tillganglighet/
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Lekplatsens innehåll och funktion 

Alla barn har rätt till lek i stimulerande, tillgänglig och trygg miljö. Sambanden 
mellan utomhuslek och god hälsa är väldokumenterade. En bra lekplats ska 
erbjuda utmanande lek med ett innehåll som dels uppmuntrar rörelselekar 
med motorik och balansutveckling samt stimulera fantasi och kreativitet. 
Lekplatsen ska om möjligt inte begränsas till redskapens användnings-
kapacitet och finns möjlighet bör närliggande växtlighet och topografi integre-
ras i lekplatsen. Den sociala dimensionen ska heller inte underskattas. Lek-
platsen utgör många gånger en generationsöverskridande mötesplats och 
samlingspunkt för människor i alla åldrar i ett bostadsområde. För att detta ska 
åstadkommas behövs, förutom intressant lekutrustning också trivsamma sitt-
platser med god överblick. 
 
Behoven och kraven förändras i takt med att samhället utvecklas. Nya tider 
kräver nya lösningar och det gäller även stadens lekplatser. Utbudet av bland 
annat gungor och studsmattor i villakvarterens trädgårdar och på flerbostads-
husens egna gårdar har gjort att kravbilden ser annorlunda ut idag än tidigare. 
De till storleken mindre och likriktade lekplatserna anses ofta som trista och 
oinspirerande. Numera efterfrågas i regel större lekplatser med unika och 
mångsidiga kvaliteter, gärna med någon form av tema i förgrunden. 
 
De olika lekplatstyperna ”närlekplats, områdeslekplats och utflyktslekplats” 
utgör olika funktioner, och är därför som regel inte direkt jämförbara.  
 
De mindre närlekplatserna är bättre anpassade för mindre barn och 
vardagslek medan de större vanligen riktar sig till en bredare målgrupp och 
äldre barn samt innehåller ett större utbud. Att ha lekplatser i varierande stor-
lek är positivt då det ger ett bredare utbud och fler valmöjligheter. På så vis 
inkluderas en större målgrupp.  
 
Att, om möjligt, integrera den omgivande naturen med lekplatsen och skapa 
en utökad lekmiljö skapar ett större lekvärde. Barnen tillåts att mer använda 
sin egen kreativitet och fantasi då lekmiljön innehåller andra komponenter än 
den byggda lekplatsen. Dessutom finns forskning som visar att barn leker 
mindre könsuppdelat och mer jämställt i naturen. 
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Lekplatstyper 

UTFLYKTSLEKPLATS 
En utflyktslekplats ska vara av sådan karaktär att de utgör ett utflyktsmål för 
barn i hela kommunen. Möjligheter för parkering av cykel ska finnas i anslut-
ning till platsen och parkering för bil bör finnas inom rimligt avstånd. Om möj-
ligt ska servicefaciliteter som toaletter anläggas. På en utflyktslekplats ska det 
finnas tillgänglighetsanpassad lekutrustning och markbeläggning. 
Det ska finnas ett utbud av sittplatser och picknickbord. Lekplatsen bör sam-
spela väl med omgivningen.  
Lekplatsen ska vara intressant för barn mellan 1-14 år. 
 
OMRÅDESLEKPLATS 
Områdeslekplatserna ska erbjuda varierande och spännande lek. Lekplatsen 
ska vara en samlingspunkt för barn och vuxna från ett större geografiskt om-
råde. Innehållet är ca 3-7 aktiviteter av varierad storlek. Lekplatsen kan exem-
pelvis innehålla balanslek, gungor, klätterställning, rutschbana, lekställning 
och sandlåda. Tillgängligheten ska vara god med hänsyn till flera funktions-
nedsättningar. Gräsytor och bollplan i anslutning till lekplatsen kan integreras 
för att skapa en större lekmiljö.  
Områdeslekplatsen riktar sig till ett bredare åldersspann, 1-12 år. 
 
NÄRLEKPLATS 
En mindre lekplats med färre antal redskap som riktar sig till boende i närom-
rådet och som ska ses som ett komplement till hemmaleken. Närlekplatsens 
innehåll sträcker sig till ca 1-3 aktiviteter och innehåller exempelvis en kom-
pisgunga, sandlåda och kanske en mindre lekställning samt sittplatser. Lek-
platsens rumslighet bör vara småskalig och ombonad och med tanke på ål-
dersgrupp bör det finnas skugga mitt på dagen. Lekplatsen bör vara tillgäng-
lighetsanpassad i så stor utsträckning som möjligt. En bra koppling till omgi-
vande mark och växtlighet är mycket positiv.  
Målgruppen för denna typ av lekplats är 1-6 år 
 

Lekplatser på skolgårdar 

Skolor och förskolor är ofta kommunala, men skolans område räknas inte som 
offentlig plats då verksamhet pågår. De lekplatser som finns på skolgårdar 
ingår inte i den kommunala leken eftersom de tillhandahålls och sköts av sko-
lorna själva och därför ofta är anpassade för skolans verksamhet. 
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Målsättningar för kommunala lekplatser 

Lekplatserna ska alltid uppfylla de säkerhetskrav som finns enligt lagar och 
föreskrifter. En årlig besiktning samt en kontinuerlig tillsyn ska därför ske på 
alla lekplatser. Vi ska arbeta för att alla lekplatser blir tillgänglighetsanpassade 
och främjar en jämlik lek. Samtidigt vill vi skapa lekplatser som är väl integre-
rade i omgivningen för att inspirera till en mer kreativ lek. 
 
Lekplatser ska upplevas trygga och gärna utgöra sitt områdes sociala kon-
taktpunkt och mötesplats för både vuxna och barn. De olika lekplatstyperna 
ska ligga så till att de har ett upptagningsområde med en radie på ca 250-300 
meter, där utflyktslekplatser har ett kommunövergripande upptagningsområde. 
 

Standard och utformning 
En lekplats i Tidaholm ska alltid vara av hög standard. Redskapen ska vara 
hela, rena, funktionsdugliga och inbjuda till lek. Lekutrustningens egenskaper 
och lekplatsens utformning är viktig. Tidaholms kommunala lekplatser ska 
erbjuda högt lekvärde genom variation av redskap som skapar en bred och 
blandad lek.  
 
Det ska finnas möjlighet att gå och cykla till varje lekplats och det bör finnas 
cykelställ i nära anslutning till utflyktslekplatserna. Alla lekplatser ska innehålla 
sittplatser och papperskorgar, och är rök- och alkoholfria miljöer. Hundar får ej 
vistas på lekplatser.  
 
Vid varje lekplats ska det finnas tydliga informationsskyltar. Informationen ska 
innehålla lekplatsens namn, adress, GPS: koordinat, kontaktinformation till 
larmcentral och kommun, rök- och alkoholförbud samt förbud mot hundar.  
 

Omgivning  
En lekplats i Tidaholm ska inte bara vara en plats för ett antal lekredskap av 
olika slag. Den omgivande miljön ska också inkluderas i planeringen då den 
erbjuder andra positiva lekvärden. Finns förutsättningar ska exempelvis växt-
lighet och varierande topografi vara integrerade beståndsdelar i lekplatserna 
som uppmuntrar till spontan och kreativ lek.  
 

Säkerhet 
Lekredskap som används måste vara godkända ur säkerhetssynpunkt och 
placeras med rätt säkerhetsavstånd och med rätt fallskyddsunderlag. 
Alla lekplatser ska upplevas trygga och väl omhändertagna, och vägen till lek-
platsen och närmiljön bör vara tillgänglig och trafiksäker. Belysning bör finnas 
på utflyktslekplatser för att öka tillgänglighet, trygghet och lekvärde.  
 
När nya lekplatser anläggs ska dessa utformas med hänsyn till platsen och 
dess närmiljö. Varje lekplats bedöms utifrån sina egna förutsättningar om det 
finns behov av exempelvis staket eller andra särskilda säkerhetsanordningar. I 
möjligaste mån ska dock lekplatser lokaliseras på sådan plats att detta inte är 
nödvändigt för den upplevda säkerheten. 
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Tillgänglighet 
Tillgängligheten ska vara så bra som möjligt, sett till platsens förutsättningar. 
Utflyktslekplatser ska i största möjliga mån vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Varje lekplats som klassificeras som utflyktlekplatser ska 
därför ha viss tillgänglighetsanpassad utrustning och markbeläggning.  
Vid utflyktslekplatser bör det, utöver informationsskyltar, även finnas över-
siktskartor som är visuellt tydliga och helst taktila. 
 

Genus 
Vid alla tillfällen då lekplatser rustas upp, byggs om eller då det byggs nya 
lekplatser ska vi arbeta för att lekplatsen ska vara jämlik. Alla barn ska känna 
sig välkomna till våra lekplatser, oavsett könstillhörighet och vi ska sträva efter 
att planera lekplatser genussmart och utan könskodningar. Alla lekplatser ska 
således utformas så de inbjuder alla, oavsett könstillhörighet till lek. 
 

Vinterlek 
Tidaholms kommun ska uppmuntra till lek under alla årstider. Då lekplatserna 
inte har samma funktion om det är snö och kallt bör vi bidra till nya lekmiljöer 
och inspirera barn till att använda våra offentliga miljöer under våra kalla årsti-
der. 
 

Placering och prioritering 

Att arbeta med lekplatser – vad gäller placering, användning såväl som form 
och funktion – innebär inte bara ett utvecklingsarbete utan också i vissa fall 
avvecklingsarbete.  
 
Avveckling och prioritering för avveckling ska göras när behoven bedöms ha 
ändrats och platsen inte används längre så som var tänkt vid anläggandet. I 
vissa fall kan även flera likadana lekplatser finnas inom ett mindre område, 
och då är det ofta rimligt att ta bort lekplatser för att kunna utveckla färre - men 
mer spännande miljöer – som kan nyttjas av fler. På andra platser kan det 
vara mer fantasieggande att skapa en lekmiljö med vegetation och nivåvariat-
ion snarare än med prefabricerad lekutrustning, vilket kan föranleda avveckl-
ing av en traditionell lekplats. 
 
Långsiktigt leder avveckling till minskade drift och underhållskostnader. Samti-
digt är det så att en avveckling inte per automatik leder till minskade kostna-
der, eftersom rivning, återställande av ytor eller ny utformning för nya behov 
också måste bekostas. 


