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Riktlinjer för ny- och
ombyggnation av lekmiljöer
Barn har rätt till lek, vila och fritid enligt FN:s barnkonvention. I Norrköping
finns attraktiva offentliga stadsmiljöer som ska vara tillgängliga för alla. De
offentliga miljöer som utgörs av parker ska innehålla olika parkkaraktärer, en av
dem kallas lekvänlighet och ska finnas att tillgå i parker som ligger nära platser
där barn bor och vistas. Barn kan inte transportera sig längre sträckor i staden utan
måste ha leken relativt nära sitt hem.
Planering
Riktlinjerna är grunden för tjänstemännens arbete och planering med nya och
ombyggda lekmiljöer.
Riktlinjerna för ny- och ombyggnation av lekmiljöer fungerar som rättesnöret för
om målet är uppfyllt för ett enskilt område eller plats och för kommunen totalt
sett. De hjälper tjänstmännen att avgöra var behov finns för åtgärder och hur de
ska prioritera olika platser i förhållande till varandra i turordningen och typ av
lekmiljöer.
Riktlinjer för ny- och ombyggnation av lekmiljöer
1. Alla barn och ungdomar i tätorter ska ha tillgång till en lekmiljö inom 300
meter från bostaden och inga större vägar ska behöva korsas för att nå dit.
Vid behovsbedömning av nyanläggning skall, utöver vägar, även andra
barriärer beaktas.
2. Satsningar på lekmiljöer prioriteras där det bor flest barn, där de sociala
behoven är störst och/eller där tillgången på kvalitativa lekmiljöer är lägst.
3. Kvaliteten på lekmiljöerna bedöms med avseende på lekfunktion,
lekredskapens säkerhetsstandard, lekredskapens ålder samt lekmiljöns
skick i övrigt.
4. Varje lekmiljös kvaliteter anpassas efter områdets förutsättningar.
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5. Lekmiljöer som rustas/nyanläggs ska komplettera befintliga lekmiljöer,
skolgårdar, grönområden och även lekmiljöer anlagda på kvartersmark
nära bostaden.
6. Tillgång på kommunalägd allmän platsmark är en förutsättning för att en
ny lekmiljö ska kunna anläggas. Tillgången på sådan mark liksom
naturgivna förutsättningar och andra befintliga kvaliteter styr
lokaliseringen av lekmiljön.

