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Finansdepartementet

Länsstyrelsen i Västmanlands läns synpunkter över
promemorian Önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid
skolor förskolor, fritidshem och annan jämförlig
verksamhet
Er beteckning: Fi2021/01561

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Västmanlands län, härefter Länsstyrelsen, har av
Finansdepartementet beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen ser positivt på att Boverket ges ett utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor,
skolor eller liknande verksamhet. Det ger en större tyngd för denna fråga vid
detaljplanering och bygglovsgivning.
Det är viktigt att reglerna är klara och tydliga för att kunna utgöra ett stöd i
bedömningen av friytans storlek. Boverket konstaterar att det ofta är tidspress vid
prövningen av bygglov samt framtagandet av detaljplaner och med påtryckningar
från externa aktörer.
Boverket ser att flera kommuner tar fram egna riktlinjer för friytor vid skolor och
förskolor, både avseende kvantitativa och kvalitativa aspekter, men också att
kommunerna har vissa svårigheter att hävda dem i praktiken, vilket även
Länsstyrelsen i Västmanlands län har erfarit.
Mot bakgrund av Boverkets analys och slutsatser samt Länsstyrelsens erfarenheter
vore det önskvärt att det även ställs krav på friytans storlek i enlighet med
Boverkets rekommendationer i vägledningen Gör plats för barn och unga! En
vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans
utemiljö.
Länsstyrelsen anser också att en konsekvensanalys bör genomföras för att belysa
konsekvenserna av Boverkets önskemål om ett utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller
liknande verksamhet.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Minoo Akhtarzand med samhällsplanerare
Annette Rydqvist och tillförordnad funktionsledare Krasia Kass Georgos som
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Länsråd Ulrica Gradin och
t.f. avdelningschef för Samhällsbyggnad Stefan Renlund medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

