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Göteborgs Stads yttrande över remiss
Boverkets promemoria Önskemål om
utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor,
fritidshem och annan jämförlig
verksamhet
Göteborgs Stad delar Boverkets problembeskrivning men tror inte att ett
ökat bemyndigande är rätt väg att gå framåt. Förutsättningarna för att
etablera friytor kan skilja sig väsentligt åt mellan mindre och större städer.
Göteborg har ambitionen att vara en levande storstad med inte bara
kommersiella aktiviteter i centrum utan även möjligheter att bo och leva för
privatpersoner. För att barnfamiljer som bor i centrum inte ska få orimligt
långt till förskolan respektive grundskolan måste även sådana
skolverksamheter finnas etablerade i innerstaden. Att ha närhet till sin
skola/förskola påverkar starkt barns möjligheter att gå eller cykla till
skolan/förskolan.
Det är viktigt att barns behov av friytor tillgodoses men detta är kanske inte
möjligt i riktigt samma utsträckning som för en skolverksamhet i en mindre
stad eller utanför stadskärnan. Kommunens möjlighet att kunna bygga social
infrastruktur i hela staden är därför en viktig förutsättning för barn och ungas
möjligheter till rörelse och motion i vardagen.
Om friytorna måste begränsas något är det av yttersta vikt att den friyta som
etableras är inbjudande för lek och utevistelse och håller hög kvalitet.
Utformningen av friytor behöver göras utifrån en lokal kontext och
kännedom. I en allt större konkurrens om ytor i städer som förtätas behöver
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nya utformningar undersökas. Göteborgs Stad ser exempelvis gärna att
frågan om samnyttjande blir belyst i Boverkets kommande utredning.
Mot denna bakgrund är den lämpligaste vägen framåt att Boverket utvecklar
sina allmänna råd. Då kan kommunerna få det stöd de behöver för hantering
av detaljplaner och bygglov samtidigt som barns behov av friytor
tillgodoses.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga
meningar:
Jonas Attenius (S) och Axel Darvik (L) yrkade att kommunstyrelsens
yttrande skulle ha den lydelse som anges ovan enligt yrkande från
M, L och C den 11 juni 2021 (bilaga A).
Daniel Bernmar (V), Jessica Blixt (D) och Karin Pleijel (MP) yrkade att
kommunstyrelsens yttrande skulle ha den lydelse som stadsledningskontoret
föreslagit (bilaga B) och avslag på yrkande från M, L och C
den 11 juni 2021 (bilaga A).
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Jonas Attenius och
Axel Darviks yrkande.
Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från
den 11 juni 2021 (bilaga A).

Göteborg den 16 juni 2021
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Bilaga A
Yrkande (M), (L) och (C)
Särskilt yttrande (KD)
Kommunstyrelsen 2021-06-16
Ärende 4.3

Yrkande angående – Remiss från
Finansdepartementet – Boverkets
promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
Stadsledningskontorets förslag till yttrande över remiss från
Finansdepartementet, Boverkets promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, bilaga 2 till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, ersätts med texten nedan och
översänds till Finansdepartementet:
”Göteborgs stad delar Boverkets problembeskrivning men tror inte att
ett ökat bemyndigande är rätt väg att gå framåt. Förutsättningarna för att
etablera friytor kan skilja sig väsentligt åt mellan mindre och större
städer. Göteborg har ambitionen att vara en levande storstad med inte
bara kommersiella aktiviteter i centrum utan även möjligheter att bo och
leva för privatpersoner. För att barnfamiljer som bor i centrum inte ska
få orimligt långt till förskolan respektive grundskolan måste även
sådana skolverksamheter finnas etablerade i innerstaden. Att ha närhet
till sin skola/förskola påverkar starkt barns möjligheter att gå eller cykla
till skolan/förskolan.
Det är viktigt att barns behov av friytor tillgodoses men detta är kanske
inte möjligt i riktigt samma utsträckning som för en skolverksamhet i en
mindre stad eller utanför stadskärnan. Kommunens möjlighet att kunna
bygga social infrastruktur i hela staden är därför en viktig förutsättning
för barn och ungas möjligheter till rörelse och motion i vardagen
Om friytorna måste begränsas något är det av yttersta vikt att den friyta
som etableras är inbjudande för lek och utevistelse och håller hög
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kvalitet. Utformningen av friytor behöver göras utifrån en lokal kontext
och kännedom. I en allt större konkurrens om ytor i städer som förtätas
behöver nya utformningar undersökas. Göteborgs Stad ser exempelvis
gärna att frågan om samnyttjande blir belyst i Boverkets kommande
utredning
Mot denna bakgrund är den lämpligaste vägen framåt att Boverket
utvecklar sina allmänna råd. Då kan kommunerna få det stöd de
behöver för hantering av detaljplaner och bygglov samtidigt som barns
behov av friytor tillgodoses. ”
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Bilaga B
Stadsledningskontorets förslag
Kommunstyrelsen 2021-06-16
Ärende 4.3

Yttrande över remiss Boverkets
promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet
Göteborgs Stad ställer sig i huvudsak positiv och tillstyrker Boverkets
förslag och delar bedömningen att en föreskrift som reglerar friytors
kvaliteter och placering anses vara nödvändig. Föreskriften kan ge stöd i
planering och utformning av friytor samtidigt som den bidrar till att
förtydliga de allmänna råden som idag är den vägledning som finns från
nationell nivå.
Göteborgs Stad delar Boverkets analys och argumentation att nuvarande
regelverk leder till olika tolkningar av hur kravet på friyta ska tillgodoses.
Det kan genom mer detaljerade regler skapas bättre förutsättningar för mer
likartade tolkningar på området. Om kraven är lika för alla och icke valbara
stödjer detta en högre likvärdig kvalitet. Utformningen bör gälla oavsett
vilken som är huvudman för den som ska bedriva verksamhet där friytan ska
säkerställas. Samtidigt ser Göteborgs Stad att en föreskrift inte är den enda
lösningen på frågan och en starkare nationell reglering kan komma i konflikt
med det kommunala självstyret.
Utformningen av friytor behöver göras utifrån en lokal kontext och
kännedom.
I en allt större konkurrens om ytor i städer som förtätas behöver nya
utformningar undersökas. Göteborgs Stad ser exempelvis gärna att frågan
om samnyttjande blir belyst i Boverkets kommande utredning.
Göteborgs Stad förordar att Boverket bör ge ett bemyndigande för
föreskriftsrätt att ta fram en föreskrift där friytors placering och kvaliteter
slås fast.
När ett färdigt författningsförslag tagits fram förutsätter staden att detta
skickas på remiss och där Göteborgs Stad gärna är en av remissinstanserna.
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