Kommunfullmäktiges sammanträde
Solna den 24 april 2017

Motion angående tillgängliga lekplatser
Alla barn behöver leka. I leken utvecklas de till självständiga individer och lär sig ta hänsyn till
varandra. Alla barn är olika. De har olika intressen, olika hemförhållanden, olika funktionsvariationer
etc. Alla barn ska ha rätt till en genomtänkt utomhusmiljö som kan bryta mönster och skapa en lekmiljö
där alla barn kan leka tillsammans.
I Sverige gäller konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning sedan
den 14 januari 2009. I artikel 30, 5 d i konventionen står det:
”För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i
rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder
för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i lek,
rekreation, fritidsverksamhet och idrott, däribland inom utbildningssystemet.”
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, syftar till att garantera personer med
omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga
livsföringen. I såväl Socialtjänstlagen som i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
finns bestämmelser om barnets bästa i lagtexten. När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt
beaktas (6 a § LSS). Barnrättsperspektivet betyder att om ett beslut eller en åtgärd visar sig ha
konsekvenser för barnet ska hänsyn tas till barnkonventionen. Barnets eget perspektiv handlar om vad
barnet själv ser, hör, upplever och känner, det som är hennes eller hans verklighet. Lagtexten
beskriver en etisk princip. För att kunna handla utifrån barnets bästa krävs en insikt om och förståelse
för hur barn ser och förstår sin omvärld.
Barn med olika funktionsvariationer kan ofta inte delta i leken på lika villkor och hamnar därför ofta
utanför lekens gemenskap. De flesta lekplatser är byggda för barn som går, springer och hoppar. Men
det finns många sätt på vilka man kan anpassa lekplatser och parklekar så att de passar alla barn. En
anpassning kan ofta göras med enkla medel och fungera lika bra för alla. Mycket små förändringar
kan vara skillnaden mellan utestängande och välkomnande. Målet ska vara att barn med
funktionsvariationer och speciella krav på anpassning ska kunna leka utomhus på lika villkor.
Lekplatsen skall också anpassas till föräldrar med funktionsvariationer.
Mot denna bakgrund vill vi
Att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett program för att göra stadens
lekplatser säkra och tillgängliga utifrån funktionsvariationer, intressen och genusperspektiv.
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