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FINANSDEPARTEMENTETS REMISS
FI2021/01561
Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet har remitterat Boverkets promemoria ”Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet”. I promemorian framförs förslag
till ändring i 10 kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
”Boverket vill utifrån förslaget kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av
friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig
verksamhet. Boverket har dock inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav på
friytornas storlek.”
Utbildningsnämnden i Höganäs kommun har valt att yttra sig gällande remissen.
Beslutsunderlag
Remiss av Boverkets promemoria om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för
friytor för lek och utevistelser vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig
verksamhet UN/2021/43
Bakgrund
På uppdrag av regeringen tog Boverket 2015 fram vägledningen ”Gör plats för
barn och unga!. I samband med detta utarbetade och beslutade Boverket om allmänna
råd (2015:1) om friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.
Under remisstiden framfördes från remissinstanser nödvändigheten med tvingande
föreskrifter för att behovet av tillräckligt stora friytor skulle tillgodoses. Boverkets ansåg
att om de avsiktliga effekterna utifrån de allmänna råden inte uppnåddes skulle verket
”överväga att begära föreskriftsrätt”.
Under de senaste åren finns en tydlig trend att barn får allt mindre utrymmen i
stadsmiljöer trots både forskning och kunskap om utemiljöns stora betydelse för barn
och ungas lek, lärande och hälsa.
Skolors och förskolors utemiljöer blir allt mindre. Olika kartläggningar styrker detta. Vid
utevistelse hänvisas barn och unga till hård belagda bostadsgårdar och/eller närliggande
parker. Förtätning i stadsmiljöer minska tillgång till grönområden vilket medför fler
nyttjare av mindre yta. Vidare framgår det att nyetablerade parker oftast är små och
belagda med hårda ytor. En annan trend i samhället är att rörelsefriheten minskar för
barn och unga. Färre går och cyklar till skola och aktiviteter på fritiden. För att tillgodose
barn och ungas behov av fysiskt aktivitet, rekreation och lek i vardagen får utemiljöer vid
skola, fritidshem och förskola en allt större betydelse.
Enligt Barnkonventionen, som sedan den 1 januari 2020 är svensk lag, ska barnet bästa
alltid komma i första rummet. Alla barn har samma rättigheter och lika värden. Alla barn
har rätt till lek.
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Yttrande
Utbildningsnämnden ställer sig positiva till att Boverket vill genom ett utökat
bemyndigande säkerställa kvaliteter och placering av friytor för lek och utevistelse vid
fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet vilket förutom ökad
kvalitet även ger en ökad likvärdighet för barn och elevers utemiljö. Samtidigt vill
nämnden betona att en allt för stark styrning från myndighet av detta kan innebära att
kommuner ställs inför svårigheter att säkerställa plats i förskola och skola i enlighet med
gällande lagar då villkoren kan bli svåra att uppnå inom tätbefolkade områden.
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen förslår utbildningsnämnden besluta
att

anta yttrandet som sitt svar till Finansdepartementet.
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