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Svar på Finansdepartementets remiss om utökat bemyndigande för
Boverket att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid
skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet
(Fi2021/01561)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-05-26, med följande ändringar och
översänder yttrandet som sitt svar till Finansdepartementet:
 texten under rubriken ”Sammanfattande inställning” i första stycket stryks
och ersätts med följande text:
”Kungsbacka kommun anser att nuvarande vägledningar och allmänna råd är
tillräckliga och avstyrker Boverkets önskemål om ett utökat bemyndigande.”
 texten under rubriken ”Kommunens inställning i detalj” ändras i det andra
stycket så att det får följande utformning:
”Det finns en tydlig koppling mellan ytans storlek och möjligheterna att
utveckla säkra, ändamålsenliga och tillgängliga friytor för lek, fysisk aktivitet
och kreativa lärmiljöer. Kungsbacka kommun anser att rekommendation om
storlek i kvadratmeter även fortsättningsvis bör finnas hos Boverket genom
vägledningar och allmänna råd. Detta för att undvika tolkningar till fördel för
andra ändamål än friyta.”
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets
remiss av 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).
Boverket tog 2015 fram vägledningen Gör plats för barn och unga! En vägledning
för planering, utformning och förvaltning av skolors och förskolors utemiljö samt
Boverkets allmänna råd (2015:1) om friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor och fritidshem.
Trots dessa vägledningar och råd är trenden att utemiljöer vid förskolor och skolor
blir allt mindre. Dessutom minskar tillgången till grönområden i stadsmiljöer
generellt och allt färre barn går eller cyklar till skola och fritidsaktiviteter.
Sammantaget innebär det att utemiljöerna vid skola och förskola får en allt större
betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet, rekreation och lek.
I promemorian föreslår Boverket en ändring i 10 kap. 9 § plan- och
byggförordningen (2011:338) som innebär att Boverket får ett utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse som avses i
8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen. Boverket vill kunna
ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor, men har dock inte för
avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas storlek.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15, § 248
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Yttrande, 2021-05-26
Nämnden för Service 2021-05-20, § 51
Nämnden för Service yttrande 2021-05-07
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-05-19, § 66
Nämnden för Förskola & Grundskolas yttrande 2021-05-12
Boverkets promemoria: Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet, 2021-03-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Borg (S) och Maria Losman (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska anta
samhällsbyggnadskontorets yttrande, daterat 2021-05-26, och översända det som sitt
svar till Finansdepartementet.
Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L), Anders Ekström (M) och Carita Boulwén
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl.
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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