Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-06-16

§ 199: Remiss - Önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse
vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig
verksamhet
Dnr 21SBN117

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända
det till Finansdepartementet.
Ärendebeskrivning
En remiss har kommit från Finansdepartementet som handlar om att Boverket vill
ha utökad föreskriftsrätt avseende friytor för skola och förskola. Remissen omfattar
bl.a. en bakgrundsbeskrivning om Boverkets arbete med allmänna råd och
rekommendationer för friytor vid skolor och förskolor, en analys och slutsatser
kring behovet av föreskrifter samt ett tidigt utkast till hur en sådan förskrift skulle
kunna utformas.
De senaste årens trender är att barnen får allt mindre utrymme i stadsmiljön,
utemiljöer vid skolor och förskolor blir allt mindre och rörelsefriheten för barn och
unga minskar. Utifrån denna bakgrund har Boverket önskemål om att kunna ta
fram föreskrifter bl.a. eftersom gällande regerverk är otydligt, Boverkets allmänna
råd inte ger tillräckligt stöd i bedömning av friytans storlek/innehåll och det kan
vara svårt för kommunerna att hävda behovet av friytor i konkurrens med andra
intressen.
Denna utökade föreskriftsrätt föreslås regleras genom att 10 kap 9 paragrafen i
plan- och byggförordningen kompletteras med att ”Boverket får i fråga om tomter
även meddela de föreskrifter och krav på friyta … som behövs för tillämpningen av
8 kap 9 paragrafen plan- och bygglagen”.
Gävle kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, anser att intentionerna bakom
Boverkets önskemål om utökad föreskriftsrätt är ett steg i rätt riktning avseende
reglering av kvalitet för skolors och liknande verksamheters friytor och utemiljöer.
Kommunen ställer sig därför bakom Boverkets önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor.
Gävle kommun önskar dock att det till de kommande föreskrifterna tas fram
ytterligare stöd för kommunerna genom att ta fram underlag som tydligare än idag
anger hur föreskrifterna ska bedömas och uppnås.
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Gävle kommun anser även att den prövning som sker kring en skolas eller förskolas
lämplighet utifrån friytors kvalitet och kvantitet bör kompletteras i det rättsliga
systemet så att prövning även sker närmare verksamhetens uppstart och
omprövning.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, dnr 21SBN117-4
• Yttrande, dnr 21SBN117-5
• Remiss, dnr 21SBN117-2
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