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Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2016/126
Remiss av Lek och aktivitetsplan. Vägledning för Järfällas Lekmiljöer i
bebyggelse och natur
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens
yttrande till tekniska nämnden som sitt eget.
Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Lek- och aktivitetsplan.
Förvaltningen anser att förslaget är genomarbetat, framtidsinriktat och visionärt.
Planen kan utgöra ett bra planeringsunderlag i Järfällas samhällsplanering, både vad
gäller vid nyetablering av bostadsområden och vid upprustning av befintliga.
Handlingar

1
2

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-20
Lek- och aktivitetsplan, remiss 2016-09-20.

Bakgrund

Bygg- och miljöförvaltningen har arbetat fram ett förslag till Lek- och aktivitetsplan.
Planen ska vara en vägledning för utveckling av Järfällas lekmiljöer i bebyggelse och
natur. Förslaget har tagits fram i samarbete med de förvaltningar som berörs.
Överväganden

Planen består av en inledande del som beskriver ett nuläge vad gäller lek- och
aktivitetsmiljöer i kommunen. En grundlig inventering ligger till grund för denna
beskrivning. Planen i övrigt är framåtblickande.
Nuläge
Antal och fördelning av lek- och aktivitetsmiljöer för olika åldrar i kommunen är
idag mycket ojämnt. I vissa områden finns det ett överskott av lekmiljöer för yngre
barn och i andra en brist. Generellt är det en brist på miljöer som är attraktiva för
äldre och yngre barn samtidigt.
Barn och vuxna med funktionsvariationer har i synnerhet överlag en bristfällig
tillgänglighet till lek- och aktivitetsmiljöer. Endast ett fåtal platser i kommunen är
idag tillgänglighetsanpassade.
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Överskott av parkplaner i grus för fotboll är stort. Vid en nyligen genomförd
inventering visade det sig att omkring sexton av dessa planer dessutom är relativt
slitna och har icke fungerande belysning. Endast sex av bollplanerna hade
fungerande belysning. Bland kommunens parker är Kallhällsparken, Nibbleparken,
Riddarparken och Ålstaparken de som är belysta.
Antal platser för skate, volleyboll, basket, cykel och landhockey är för lite i
förhållande till det upplevda behovet bland yngre och äldre barn.
Rent generellt gäller också att de flesta skolgårdar har brist på parkvärden som
skugga, rymliga ytor och kuperad terräng. Däremot finns många av skolorna i
närheten av natur- och skogsmiljöer som används av eleverna.
Synpunkter
Lek- och aktivitetsplanen är genomarbetad, faktafylld och har mycket värdefull
detaljrik information om vikten av dessa ytor ur mer än ett lek- och
aktivitetsperspektiv. Planen visar på ett bra sätt vikten av att värna dessa ytor, inte
minst under en så kraftig expansion och befolkningstillväxt som nu sker i Järfälla.
Planen förmedlar mycket kunskap om lek- och aktivitetsmiljöer. Betydelsen av att
det finns möjligheter till såväl fri lek som regellekar poängteras. Även
säkerhetsaspekter tas upp såsom exempelvis trafiksituationen, luftkvalitet och vikten
av årliga säkerhetsbesiktningar av miljöer och lekredskap. Den visar även på vilka
olika typer av lek- och aktivitetsmiljöer som finns och hur de tilltalar olika åldrar,
grupper och personligheter.
Inventeringen av nuläget har visat att lek- och aktivitetsytorna är ojämn fördelat i
kommunen. Att det kan vara svårt att helt nå upp till målet med jämn fördelning visar
framtidsbilden vad gäller naturlekplatser. I Kallhäll kommer naturlek att saknas helt
medan det i Skälby kommer att finnas fem stycken. Här styr ju givetvis det
nuvarande landskapet förutsättningarna en hel del vad som kan genomföras.
En framtida utmaning är också att utforma framtida platser och de som rustas upp så
att personer med funktionsvariationer kan använda dem, en kraftig ökning av
tillgängligheten är nödvändig. Att, som det föreslås i planen, använda sig av
fokusgrupper och genomföra work-shops vid arbetet med inflytande över
utformningen är bra rent generellt men kanske extra betydelsefullt vad gäller
utformningen för personer med funktionsvariationer.
Förvaltningens sammanfattande synpunkt är att förslaget till lek-och aktivitetsplan är
genomarbetat, framtidsinriktat och visionärt. Planen kan utgöra ett bra
planeringsunderlag i Järfällas samhällsplanering, både vad gäller vid nyetablering av
bostadsområden som vid upprustning av befintliga.
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, planens huvudsakliga målgrupp är barn och unga. Ett genomförande är
positivt för barn och unga.
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2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, men det är positivt även för andra åldersgrupper.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej
Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens bedömning är att inga ekonomiska konsekvenser som påverkar
nämndens nuvarande och framtida budget finns.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att kultur-, demokrati- och fritidsnämnden överlämnar
förvaltningens yttrande som sitt eget.
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