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1.Sammanfattning 
Lekplatsprogrammets syfte är att ge riktlinjer för planering och underhåll av de kommunala 

lekplatserna och aktivitetsytorna i Gullspångs kommun.  

Programmets syfte är att på ett enkelt vis beskriva lekplatserna och aktivitetsytorna läge inom 

Gullspångs kommun och dess underhållsplan. I programmet finns kartor över de kommunala 

lekplatserna, skolor och förskolors lekplatser, samt kommunala bostadsbolagets lekplatser för att på 

så vis påvisa  lekmöjligheter inom kommunen.  Förutom kommunala lekplatser finns också lekplatser, 

som sköts av ideella föreningar i kommunen. I planen finns sammanställning av lekredskapens skick 

på för de olika kommunala lekplatserna. I kommunen besiktigas och underhålls lekplatserna en gång 

per år. 

Den 31 januari 2022 i KF biföll motionen om historiska/kulturella inslag vid inköp av nya lekredskap 

till lekplatserna, där verksamhet teknik ser det som möjligt att investera i lekredskap med historiska 

och kulturella inslag. 

2.Avgränsning 
Programmet behandlar lekplatser och aktivitetsytor på allmän platsmark, som innebär att lekplatser 

på skolor och förskolor inte behandlas i detta program. Inte heller lekplatser som sköts av ideella 

föreningar eller idrottsklubbar. Undantag är Gallernäsets skolas och förskolan Näckrosens lekplats. 

3.Vision 
I Gullspångs kommun finns trygga och trivsamma lek- och aktivtetsplatser som är 
tillgänglighetsanpassade. Lekplatserna finns till för barn i alla åldrar och stimulerar till olika former av 
lek och rörelse. Utemiljöerna blir till sociala mötesplatser där generationer träffas och umgås.  
 

4.Bakgrund 
I en kommun är det viktigt med välplanerade, ändamålsenliga och utmanande lekplatser för att locka 

till rörelse och skapa mötesplatser, allt för att skapa mervärde för invånare och besökare.  

Historiskt sett anlades många lekplatser i våra bostadsområden då barns fritid förr var annorlunda 

och lekplatsen hade en större roll. Idag går barn på förskola och på fritids i större utsträckning samt 

att det leks på ett annat sätt vilket innebär att utvecklingen går mot färre men större lekplatser med 

plats för fler.  

För att vara en attraktiv kommun för barnfamiljer kan en tanke vara att det ska finnas minst en 

kommunal lekplats i varje tätort, storlek på dessa kan variera beroende på ortens storlek och behov. 

Vad gäller de äldre åldersgrupperna bör man istället för lekplatser tala om aktivitets platser och hur 
man kan integrera lek- och aktivitetsplatser för olika åldersgrupper. 
 
Inriktningen måste bygga på de behov och idéer som finns och lokaliseringen är viktigt att diskutera 
och beaktas och anpassas till de resurser kommunen har, skötselmässigt, ekonomiskt och plan- 
mässigt. 
 
Sedan tidigare finns det en utvecklingsplan för Göta Holme som antogs av KF 2013-04-29, till den har 
det gjorts en återrapportering, 2016,  där lekplats och ställplatser för husbilar har planerats med 
fortsatt arbete för en ny detaljplan som gör det möjligt för ansökan om bygglov. För bästa planering 
av områdena se över tidigare planer som finns för att säkerställa ett gott genomförande enligt plan. 
Sedan tidigare finns även en plan för Badängsparken. 



3 
 

4.1 Antal barn kring våra lekplatser 
Bilden här nedan visar behovet av lekplatser i kommunen. Antalet barn 1-12 år som finns inom 

100*100 meters radie. Det är en så kallad rutnätskarta.  En situationsplan som ger förtydligande till 

användningen av befintliga lekplatser och ett stöd i beslutstagande av utveckling och avveckling. 

Övriga orter presenteras sist i dokumentet. 

 

5.Nuläge  
Sammanställning lekplatser och aktivitetsytor. 

I Gullspångs kommun finns 11 kommunala lekplatser (4 i Gullspång, 3 i Hova och 3 i Otterbäcken, 1 i 

Gårdsjö, och 1 i Skagersvik. Utöver de kommunala lekplatserna finns  Regnbågsskolan i Hova och 

Gullstenskolan i Gullspång, 3 förskolor i vardera tätorten, samt 4 lekplatser på Gullspångs Bostäders 

områden (2 i Hova, en i Gullspång och Otterbäcken).  

Sköts av andra aktörer 

Det finna även lekplatser som underhålls av Nunnestads byalag och Bygdegårdsföreningen i Södra 

Råda. Amnehärads kyrka har en välutrustad lekplats vid församlingshemmet. I Hova finns vid 

Movallen multisport, elljusspår, cykelbana, motionstrappa och liknande redskap för utnyttjande. I 

Otterbäcken sköter byalaget strandpromenaden. I Gullspång finns även ett utegym i anslutning till 

Kulostigen. 

I Gullspång saknas en central lekplats. Götaholme finns ett parkområde med redskap. 

 
Otterbäcken, ett långsmalt samhälle med fyra utspridda lekplatser där Barfoten är platsen under 

baddagar. Badängsparken den naturliga platsen för fritid och umgänge. Bostadsbolaget har sin 
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lekplats ett stenkast bort. Lekplatsen/aktivitetsområdet vid Gallernäsets skola och Näckrosens 

förskola ingår i kommunala ansvaret av lekplats. 

Hova finns gamla kvarterslekplatser. Riddarparken som centrumpark har sin plats och kan nås av de 

flesta. Hova IF har som vision att utveckla en ”multiaktivitetsplats” vid Movallen. 

Gårdsjö, utöver den lilla lekplatsen blir Högsåsen den naturliga platsen både för Gårdsjöbor och 

turister. Lekplatsen, eller parken är också mötesplatsen för Gårdsjöbygdens förening samlas varje 

vecka för kägelspel. Utöver Högsåsen är badplatsen vid Narven och Kvarnfallet viktiga kännemärken 

att lyfta för Gårdsjö. 

Skagersvik har en liten kvarterslekplats i utkanten av samhället, som används sparsamt men fyller 

ändå en funktion för de allra minsta. Skagersvik är barnrikt och många rör sig runt på div. cyklar. Den 

centrala platsen är ”isbanan”. Platsen sköts av Fritidsföreningen liksom Badplatsen som är den 

naturliga samlingsplatsen sommartid.  

Södra Råda har Bygdegårdsföreningen nyligen färdigställt en kombinerade lek-och motorikbana. Där 
det finns aktiviteter för stora och små regelbundet året runt. Här finns en kvarterslekplats, Kärret. 
 
Föreningar 

Samhällsföreningen Amnehärad och Södra Råda ansöker om nyttjanderättsavtal med kommunen 

gällande multiplan i centrala Gullspång, en plan vid Dressinparken med en storlek av 12 x 24 m med 

ett utseende av en minirink liknande den som finns vid Gullstensskolan. Syftet med planen är en 

mötesplats för olika sporter. 

Hova IF har nyttjanderättsavtal vad gäller kommunalmark vid Movallen för aktiviteter. 

Informationstavlor 

Vid en del platser kunde informationstavlor sättas upp med information, som kunde ge en historisk 

och kulturell bakgrund till dagens kommun. 

Motorburen ungdom 

Idag saknas plats för ungdomar som är motorintresserade. 

Bänkar 

Skapande av sociala mötesplatser enligt visionen där generationer träffas behöver sittplatser för 

medföljare till barnen, för att skapa trivsamma områden. 

Kartor 

Utveckla kartorna över lek- och aktivitetsplatserna för att för tydliga dessa föreslås olika färger för 

lekplatser för de olika ansvariga för att på så vis ge en övergripande bild av underhållsansvar. 
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6.Kommunens lekplatser 
Sammanställning av lekplatser som finns inom kommunen med ansvarig och område. 

NR Namn Område Ansvarig 

1 Dressinparken  Centralt Gullspång Sektor Teknik 

2 Göta Holme Gullspångsälven Sektor Teknik 

3 Gullspång, Kärret Mot Södra Råda Sektor Teknik 

4 Riddarparken, Järnvägsgatan, 
Hova 

Centralt Hova Sektor Teknik 

5 Magnus Ladulås väg Hova Bostadsområde Sektor Teknik 

6 Torpahagsvägen, Hova Bostadsområde Sektor Teknik 

7 Badängsparken, Otterbäcken Parkområde Sektor Teknik 

8 Barfotens Camping, 
Otterbäcken 

Campingen  Sektor Teknik 

9 Parkgatan, Gårdsjö Centralt Sektor Teknik 

10 Simons Gränd, Skagersvik Skagersvik Sektor Teknik 

11 Gallernäset skola & 
Näckrosens förskola, 
Otterbäcken 

Centralt 
Otterbäcken 

Sektor Teknik 

12 Gullstensskolan, Gullspång  Sektor Teknik/Fastighet 

13 Förskolan Lysmasken, 
Gullspång 

 Sektor Teknik/Fastighet 

14 Östergatan/villagatan, 
Gullspång 

 Gullspångs bostäder 

15 Regnbågsskolan, Hova  Sektor Teknik/Fastighet 

16 Stationsgatan, Hova  Sektor Teknik/Fastighet 

17 Hova förskola  Sektor Teknik/Fastighet 

18 Finells väg, Hova  Gullspångs bostäder 

19 Marknadsgatan, Hova  Gullspångs bostäder 

20 Allmänna vägen, Otterbäcken  Gullspångs bostäder 

 

7.Inventering av kommunala lekplatser 
Sammanställning av kommunens lekparker och dess redskap. 

 
NR Namn Innehåll 

1 Dressinparken  Skatepark, gungställning 

2 Göta Holme Linbana, fotbollsplan 

3 Gullspång, Kärret Två gungställningar, snurrgrej, klätterställning 

4 Järnvägsgatan, Hova Gungor, klätterställning, rutschkana, sandlek 

5 Magnus Ladulås väg Hova Gungställning, klättervägg, klätterställning, 
rutschkana, gungleksaker, balansgång, sandlek 

6 Torpahagsvägen, Hova Klätterställning, rutschkana, gungställning, sandlåda 

7 Badängsparken, Otterbäcken Gungställning 

8 Barfotens Camping, Otterbäcken Rutschkana, klätterställning, gungställning, 
klättervägg, motorikbana, sandlek 

9 Parkgatan, Gårdsjö Gungställning, sandlåda, gungleksak, rutschkana 

10 Simons Gränd, Skagersvik Gungställning, rutschkana, gungleksak, 
klätterställning 

11 Gallernäsets skola och 
Näckrosens förskola, Otterbäcken 

Rutschkana, Basketmål, fotbollsmål, gungor,  
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8.Underhåll och besiktning 
Sammanställning av lekredskapens skick på de olika lekplatserna i kommunen. Underhåll och 

besiktning av redskap sker årligen. 

NR Namn Underhåll 

1 Dressinparken  Bör ses över med koppling till Göta Holme 

2 Göta Holme Förorenad mark, koppling till Dressinparken 

3 Gullspång, Kärret Uttjänt klätterställning 

4 Järnvägsgatan, Hova Lekplats i gott skick 

5 Magnus Ladulås väg Hova Behov av upprustning, kantskärning, rensning ogräs, 
påfyllnad av sand, målning av lekutrustning 

6 Torpahagsvägen, Hova Behov av mindre upprustning, kantskärning, 
rensning ogräs, påfyllnad av sand, målning av 
lekutrustning 

7 Badängsparken, Otterbäcken Utvecklas på sikt närliggande lekmöjligheter finns 

8 Barfotens Camping, Otterbäcken Lekplats i gott skick 

9 Parkgatan, Gårdsjö Behov av mindre upprustning, kantskärning, 
rensning ogräs, påfyllnad av sand, målning av 
lekutrustning 

10 Simons Gränd, Skagersvik Lekplats i gott skick 

11 Gallernäsets skola och Näckrosens 
förskola, Otterbäcken 

Behov av mindre underhåll 

 

Som markägare är kommunen skyldig att underhålla lekplatserna på ett sätt som gör att 

olycksfallsrisken begränsas. Det innebär att tillsyn och städning ska ske året runt. Allvarliga fel som 

upptäcks eller rapporterats åtgärdas omedelbart. Löpande underhåll av lekplatserna innebär målning 

av lekredskap, utbyte av trasiga detaljer/material, underhåll av ytor och vegetation. Utöver löpande 

underhåll ska besiktning ske en gång om året samt efter renovering, ombyggnation eller nybyggnad 

av alla redskap. 

9.Regler och riktlinjer för lekplatser och redskap 
Det finns lagstiftning kring hur lekplatser ska förvaltas, som Plan-och Bygglagen (PBL) och Boverkets 

(BBR) byggregler. Regler för utemiljön finns i PBL 8 kap 9§ p.5-6, ”att personer med nedsatt rörelse-

eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram”. Enligt 9:15 PBL ”ska lekplatser och fasta 

anordningar på lekplatser underhållas så att risken för olycksfall begränsas”. Enligt PBL är 

kommunens byggnadsnämnd tillsynsmyndighet för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser inom 

kommunen. 

I BBR finns regler för fasta leksaker och hur skydd mot olyckor förebyggs. Klätterställningar och 

liknande leksaker ska vara stötdämpande och utformade på så vis att risken för personskador 

minskas enligt 8:93 BBR.  Europastandarder för allmänna säkerhetskrav för lekplatser finns i SS-EN 

1176 och SS-EN 1177. 

 

 

 

 

 

Kontroll och besiktning 

 Rutinmässig visuell kontroll, beroende på slitage och användning som kan 

göras av fastighetsägaren själv. 

 Månadsvis eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage som 

också kan göras av fastighetsägaren. 

 Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i standard av en person med 

erforderlig kompetens. 

Källa: Boverket 
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1.Gullspång, Stationsgatan, Dressinparken 

 

Beläget i centrum mellan Stationsgatan och Järnvägsgatan vid Dressinparken. 

Finns idag: 

Idag finns en gungställning och i anslutning finns en skateboardpark. 

Utveckling: 
Området i sin helhet föreslås utveckling till ett aktivitetsområde, som en del i det föreslås att 
lekplatsen byggs ut till en större lekplats och bli den centrala mötesplatsen i Gullspång. Lekplatsen 
utvecklas med tema, t ex järnväg. Kan kompletteras med klätterställning, motorikbana och gungor. 
Möjligheter till utveckling till anslutning med Kulområdet eller Göta Holme. Fler bänkar. 
 

2. Gullspång, Göta Holme  

 

Beläget vid Göta Holme utmed Gullspångsälven 
 
Finns idag: 
Linbana och i anslutning en fotbollsplan 
 
Utveckling: 
Utvecklas med fler sittmöjligheter, hammockar, grillplatser och öppna ytor för spontana aktiviteter så 
som brännboll och fotboll.  Grusplanen kan användas på ett annat sätt och bli en aktivitetsplats för 
äldre åldersgrupper, ex. skateboard, minigolf och cykelbana. En brygga utmed älven med sittplatser 
och gång med anknytning av laxstigen. Önskemål om naturlekplats, hundrastgård, minipulkabacke. 
Skapa attraktivitet även vintertid med belysning. Samarbete med Fritidsbanken för uthyrning av 
MTB. Här finns en scen. 
Marken är förorenad och kan skapa problem att utföra markarbeten. 
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3.Gullspång, Kärret 

 

Belägen på Kraftverksgatan 7 i Kärret. Korset mot Södra råda.   

Finns idag:  

Två gungställningar, en snurrgrej som man står på och en klätterställning. 

Utveckling: 

Eventuellt byta ut klätterställningen som är dåligt underhållen och uttjänt. 

4. Hova riddarparken, Järnvägsgatan 

 

Centralt belägen som ligger utmed Järnvägsgatan  i Hova parkområde. 

Finns idag: 

Gungor, klätterställning, rutschkana och möjligheter till sandlek.  

Utveckling: 

Grillplats för närboende och fler bänkar. På området finns en scen. 

Lekplats i gott skick. 
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5.Hova, Magnus Ladulås väg 

 

Belägen i södra delen av Hova utmed Magnus Ladulås väg 
 
Finns idag: 
Lekplats i bostadsområde med gungställning, klättervägg, klätterställning med rutschkana, 
gungleksaker, balansgång och möjligheter till sandlek. 
 
Utveckling: 
Lekplats i behov av upprustning. Kantskärning och rensning av ogräs, påfyllnad av sand samt målning 

av lekplatsutrustning. Fler sittplatser och fotbollsmål. 

6.Hova, Torpahagsvägen 

 
 
Belägen mellan Björnemossegatan och Torpahagsvägen i norra delen av Hova 
 
Finns idag: 
Lekplats i bostadsområde med klätterställning med rutschkana, gungställning och sandlåda. 
 
Utveckling: 

Lekplats i behov av mindre upprustning. Kantskärning, rensning av ogräs samt påfyllnad av sand. 
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7.Badängsparken, Allmänna vägen, Otterbäcken 

 

Finns idag: 
Gungställning, sand, grillplats. 
 
Utveckling: 
Utvecklas på sikt. I bostadsområdet öster om Allmänna vägen, finns möjligheter till fotbollsmål mot 
småkyrkan. Det finns en gestaltningsplan från 2018 med gästhamn. Samla lekutrustningen på 
området. Möjligheter till scen. Fler sittplatser önskas. 

 
8.Otterbäcken, Barfotens camping 

 
 
Finns idag: 
Lekplats på Barfotens camping vid badplatsen i Otterbäcken. Utrustad med rutschkana med 
klätterställning, gungställning, klättervägg samt motorikbana/klätterställning. Möjlighet till sandlek. 
Grillplats. 
 
Utveckling: 
Lekplats i gott skick med önskemål om sittplatser. 
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9.Gårdsjö, Parkgatan 

 
Centralt belägen lekplats i Gårdsjö utmed Parkgatan 

Finns idag: 
 
Mindre lekplats mitt i Gårdsjö med gungställning, sandlåda, gungleksak samt rutschkana. 
 
Utveckling: 
Lekplats i behov av mindre upprustning. Kantskärning, rensning av ogräs samt påfyllnad av sand. 
I nuläget är det relativt få barn i området så bedömningen är att lekplatsen uppfyller behovet. Om 
behovet ändras kan man komplettera med eventuellt mer utrustning. Scen finns. 

 

10.Skagersvik, Simons Gränd 

 
 
Finns idag: 
Gungställning, rutschkana, gungleksak samt klätterställning. Möjlighet till sandlek. 
 
Utveckling: 
Lekplats i gott skick. 
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11.Gallernäsets förskola Näckrosen och skolan (bild saknas) 
 
 
10.Plan över lekplatserna 
Rangordning över hur planarbetet bör disponeras. 

 
nr Lekplats Budget Rangordning 2022 2023 2024 2025 

1 Dressinparken  1     

2 Göta Holme  1     

3 Gullspång, Kärret       

4 Järnvägsgatan, 
Riddarparkern, Hova 

 2     

5 Magnus Ladulås väg Hova  1     

6 Torpahagsvägen, Hova       

7 Badängsparken, 
Otterbäcken 

 1     

8 Barfotens camping, 
Otterbäcken 

 3     

9 Parkgatan, Gårdsjö  3     

10 Simons Gränd, Skagersvik  3     

11 Gallernäsets skola, 
Otterbäcken 

      

 Summa kronor       
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11.Kartor 
 
Kartor över kommunens lekplatser på respektive ort. I kommunen finns 10 kommunala lekplatser. 
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11.1 Sammanställning av lekplatser i kommunen 
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12. Sektor Tekniks förslag till lekpark Dressinparken. 
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