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Yttrande från ungdomsrådet på motion (MP) – Gör
staden mer tillgänglig för barnen – Skapa fler
lekytor!
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från ungdomsrådet på motion (Sd) –
Gör staden mer tillgänglig för barnen – Skapa fler lekytor!
Ungdomsrådet har inför arbetet med att ta fram detta yttrande genomfört en
workshop i en referensgrupp på Borgarskolans samhällsprogram, för att på så
sätt få in fler synpunkter på motionen.
Motionärerna föreslår att Gävle kommun uppdrar åt
Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för fler mindre
lekplatser i Gävle, och att barnets rättigheter till inflytande, delaktighet och lek
särskilt ska beaktas, utifrån barnchecklistan, vid nybyggnation, översiktsplan,
detaljplan eller andra åtgärder som påverkar barn och ungas fysiska miljö.
Motionärerna menar vidare att det kan bidra till integration mellan barn från
olika bakgrunder som annars kanske inte möts.
Ungdomsrådet anser att det är viktigt med lekytor och platser utomhus att
vara på för barn i alla åldrar. Vår upplevelse är att Gävle har många lekplatser,
men att många är slitna.
Motionärerna påpekar att lek är ett sätt för barn att mötas oavsett bakgrund,
sociala eller ekonomiska förutsättningar. Vi håller med om det men skulle även
vilja tillägga att även vuxna som kanske inte annars skulle mötas får en chans
att göra det när de är vid en lekplats tillsammans med sina barn. För att
personer från olika bakgrunder ska mötas tror vi att det är viktigt att det satsas
på stora, snarare än små lekplatser. På grund av bostadssegregeringen tror vi
inte att de möten som motionärerna beskriver kommer att ske vid mindre
lekplatser i bostadsområdena. Se hellre på lekplatsen i Boulognernskogen som
ett bra exempel på en stor lekplats, dit familjer med barn åker från hela stan.
Något som vi både själva i ungdomsrådet upplever och som vi också får mycket
synpunkter på från andra unga är att det saknas trygga och bra platser för
äldre barn i tonåren att vara på, även utomhus. Ungdomsrådet har sedan
några år tillbaka drivit frågan om en plats - ett ungdomshus eller liknande –
som är en drogfri, trygg och rolig plats för unga att vara på. Gävle kommun har
precis passerat 100.000 invånare, men har fortfarande inte något bra ställe för
ungdomar att vara på. Behovet av trygga och bra platser för ungdomar att vara
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på är inte mindre utomhus. Lekplatser är bra för mindre barn, men för oss
unga som inte är barn längre så skulle det behövas ett alternativ till lekplatser
och parkbänkar.

Ungdomsrådet, genom
Wilma Wannberg
Ordförande, Gävle ungdomsråd

