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Riktlinjer för lekplatser på allmän platsmark i
Skurups kommun
Serviceförvaltningen har i uppdrag att förvalta och tillgängliggöra alla lekplatser på allmän
platsmark i Skurups kommun. Riktlinjerna är framtagna med hänsyn till hur framtida frågor
kring lekplatser skall hanteras vid ombyggnad, nybyggnation och renovering.

Riktlinjer
•

•
•
•
•
•
•
•

Kommunen ska tillhandahålla lekplatser som är gemensamma för de större
bostadsområdena.
Kommunen ska sträva efter ett samutnyttjande av lekplatser med förskolor och skolor.
Lekplatsen ska planeras och tillsyn samt underhåll ska ske regelbundet så att olyckor
förhindras.
Inga miljöfarliga produkter ska användas och lekplatsen får heller inte placeras i
osunda eller farliga miljöer.
Enligt Boverkets riktlinjer räknas upp till 500 m från bostaden till lekplats som nära
och 90 % av barn i tätorterna bör inte ha längre till en lekplats. Kommunen strävar
efter att ha ett längsta avstånd på 400 m till närmsta lekplats.
Alla nyanlagda lekplatser ska vara tillgängliga för alla.
Kommunen ska sträva efter att alla lekplatser i Skurups kommun bör vara
tillgänglighetsanpassade.
Alla lekplatser i Skurups kommun ska ses som en potentiell mötesplats för både barn
och vuxna, där man har möjlighet att skapa sin första kontakt med andra
kommuninvånare.

Kommunen följer europastandarder, www.boverket.se

Utveckling
Serviceförvaltningen ska bevaka att tillräckligt stora och planerade ytor för barns lek blir
säkrade inom detaljplanerade områden. Kommunen ska i första hand ansvara för att de stora,
för flera områden gemensamma lekplatserna blir byggda och underhållna.

Avveckling
Förändring i antalet lekplatser kommer att ske. Vid behov kommer lekplatser att anläggas och
saknas behov tas lekplatser bort, skälen till detta kan vara olika. Lekplatsen kan ha blivit farlig
och osund och följer inte europastandarden. Lekplatser kan också komma att läggas ner om
behovet tillgodoses av fastighetsägare, förskolor, skolor eller av annan aktör.
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