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Remissvar angående Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet
(Fi2021/01561)
Statens konstråd har följande synpunkter att anföra på rubricerad promemoria:
Statens konstråd ställer sig bakom Boverkets förslag till ändring av 10 kap. 9 § plan- och byggförordningen
(2011:338) och ser positivt på ett utökat bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om friytor för
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet enligt 8 kap. 9 § andra
stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Statens konstråd ställer sig även bakom Boverkets önskan om utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter om friytor för lek och utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL och ser
det som mycket positivt om Boverket ges möjlighet att ställa bindande krav på kvaliteter och placering av
friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet.
Statens konstråd ser vidare att möjligheterna att arbeta i enlighet med politiken för gestaltad livsmiljö i
barns och ungas miljöer kan stärkas om Boverkets förslag genomförs. Förslaget kan direkt bidra till att öka
möjligheterna för kommuner och privata aktörer att stärka arbetet med konstnärlig och annan gestaltning
av friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem i hela landet.
Boverket har inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas storlek. Statens konstråd ser
emellertid att området gestaltad livsmiljö skulle kunna stärkas ytterligare om Boverket ges möjlighet att
ställa krav också på friytornas storlek.
Beslut i detta ärende har fattats av direktör Patrick Amsellem efter föredragning av enhetschef Lena From i
Statens konstråds ledningsgrupp.
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