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Motion (SD) - informationsskyltar på lekplatser och
utegym
Dnr TN 2019/852

Sammanfattning

I en motion ställd till kommunfullmäktige föreslås att Lunds
kommun ska införa informationsskyltar på lekplatser och utegym.
Tekniska förvaltningen beskriver i sitt yttrande att arbetet med att
sätta upp hänvisningsskyltar på samtliga kommunala lekplatser i
kommunen har påbörjats och sker inom det ordinarie periodiska
underhållet av lekplatsutrustning. Stadsbyggnadskontoret arbetar
med att ta fram adresser för samtliga lekplatser, dessa beslutas av
byggnadsnämnden. Informationsskyltar på utegym planeras också
men prioriteras först efter lekplatser.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 12 december 2019.
Motion informationsskyltar på lekplatser och utegym, daterad 5
december 2019.

Barnens bästa

Avsaknad av hänvisningsskyltar på lekplatser är en brist ur
säkerhetsperspektiv, barn gynnas därför av att åtgärden genomförs.

Ekonomisk konsekvens

Skyltar inklusive skyltstativ och montering ger en sammantagen
kostnad om upp till 1000 000 kr för samtliga lekplatser och utegym.
Förvaltningens intention är att genomföra skyltningen inom ram i
det periodiska underhållet vilket innebär ett succesivt genomförande
under flera år.

Ärendet

I en motion ställd till kommunfullmäktige föreslås att Lunds
kommun ska införa informationsskyltar på lekplatser och utegym.

Tekniska förvaltningens yttrande

Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att sätta upp
hänvisningsskyltar på samtliga kommunala lekplatser i kommunen.
Hänvisningsskylt ska enligt svensk standard finnas på lekplatser, om
hänvisningsskylt saknas anmärks detta vid säkerhetsbesiktning som
ett så kallat C-fel vilket ska åtgärdas i det periodiska underhållet. För
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att kunna ange adress till varje lekplats måste dock platsen få en
adress, vilken ska beslutas av byggnadsnämnden.

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av tekniska förvaltningen
att arbeta fram förslag för adresser till samtliga 155 lekplatser på
allmän parkmark i kommunen och detta arbete pågår. Ett 20-tal
adresser har vid dags dato godkänts av byggnadsnämnden.
Arbetet med skyltar har påbörjats, hittills har 2 skyltar satts upp.
Skyltar inklusive skyltstativ och montering kostar ca 6000 kr/st vid
enstaka produktion vilket skulle ge en sammantagen kostnad om
930 000 kr. Förvaltningens intention är att då det finns ett lämpligt
antal adresser för lekplatser klara, göra en större beställning och
därmed försöka minska kostnaden per skylt.
De skyltar som hittills satts upp har innehållit:
• lekplatsens namn och nummer
• lekplatsens gatuadress och ort
• nödnummer till sos alarm (112)
• nummer till felanmälan (medborgarcenter)
• Lunds kommuns hemsideadress och logotype

Rökning förbjuden har inte annonserats på skyltarna då dessa
skyltar beställdes innan rökförbudet trädde i kraft. Upplysning om
att rökförbud råder kommer att läggas till framtida skyltning samt
kompletteras på befintlig då det är kommunen som har ansvar för att
se till att rökförbudet följs.
Tekniska nämnden planerar att även låta ta fram adresser och
hänvisningsskyltar för utegym, detta kommer dock prioriteras först
efter att skyltning på samtliga lekplatser är genomförd.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att
att

yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
översända ärendet till kommunstyrelsen

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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