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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-10-13 

Dnr FGN 2019/0312 

Till Förskole- och grundskolenämnden 

 

 

Yttrande över motion 13/2019 riktlinjer för stimulerande utemiljöer för 

barn och unga 
 

 

Sammanfattning 
Motion 13/2019 – stimulerande utemiljöer för barn och unga, har remitterats till Förskole- och 
grundskolenämnden i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Motionen lyfter fram vikten av 
rörelse och lek för barn och unga och yrkar på en inventering av utemiljöer vid förskolor och skolor 
samt framtagande av lokala riktlinjer som vägledning vid ny- och ombyggnation inom dessa 
verksamheter. Förskole- och grundskolenämnden konstaterar i sitt yttrande att de åtgärder som 
motionen yrkar på pågår eller planeras inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Beslutsförslag 
 
Förskole- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
 
Motion nr 13/2019 - Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga, anses besvarad, med 
hänvisning till pågående och planerade åtgärder inom  samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Bakgrund 
Motion13/2019 väcktes i Kommunfullmäktige 2019 06 16 KF § 6:20 och remitterades till Förskole-
och grundskolenämnden i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. I motionen framhålls vikten 
av rörelse för barn unga, inte minst utomhus, för psykiskt och fysiskt välbefinnande, utveckling och 
skolresultat. Motionären yrkar på 
- en inventering av utemiljöer vid kommunens samtliga skolor och förskolor. 
-att riktlinjer och mål för skolor och förskolors gårdar och närmiljöer tas fram utifrån denna 
inventering och Boverkets allmänna råd (2015:1). 
-att dessa riktlinjer och mål fungerar som vägledande vid ny- om- och tillbyggnad av skolor och 
förskolor.  

Förvaltningens slutsatser 
Rörelse och lek är viktigt för en positiv allmän utveckling hos barn och unga och ökad 
måluppfyllelse skolan, vilket även framhålls i läroplan för förskola och grundskola.1 Därvid har 
förvaltningen ingen annan mening än vad som framhålls i motionen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har vidtalats inför detta yttrande och informerar om att 
förvaltningen planerar att hösten 2020 påbörja ett arbete med att ta fram riktlinjer för utemiljön vid 
skolor och förskolor. Man kommer att ge råd kring såväl areal som kvalitet (”lekvärde”). Riktlinjerna 
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ska fungera som stöd i planarbetet och möjliggöra en snabbare process kring etablering av nya 
skolor och förskolor. Det kommer också att kunna ge stöd för arbetet med att bli länets bästa 
skolkommun. Om resurserna medger kommer man också att inventera befintliga skolors och 
förskolors utemiljöer för att kunna följa upp en utveckling över tid.  

I sammanhanget kan det vara påkallat att skilja på kommunens rådighet avseende verksamhet i 
kommunal respektive fristående drift. Kommunen har exempelvis inte samma möjlighet att påtala 
och åtgärda brister eller ställa krav vid om – och tillbyggnad i fristående verksamhet som i de 
kommunala motsvarigheterna. Kommunala riktlinjer kan givetvis ändå tjäna som ett stöd för privata 
byggherrar och verksamheter.  

Både kommunala och fristående huvudmän lyder under samma statliga bestämmelser till exempel 
Plan och bygglagen2 och Boverkets allmänna råd med tillämpning av lagstiftningen 3 som reglerar  
frågor om byggnation vid förskolor och skolor. I dessa styrdokument ställs tydliga krav på bland 
annat friytor vid berörda verksamheter, vilket bör minska risken för att ytor för lek och utevistelse 
kommer i konflikt med andra behov vid nybyggnation. 

Sammantaget anser förvaltningen att motionen pekar på ett viktigt område vid såväl befintliga 
enheter som vid nybyggnation. Samtidigt konstaterar förvaltningen att de projekt som planeras inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen tillgodoser de förslag som framställs i motionen och att motionen 
därmed ska anses besvarad.  

Bilagor 
1. Motion13/2019 - Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga 

 

 

Louise Furness 

utbildningsdirektör   

 

___________ 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

                                                 

2 8 kap 9§ andra stycket,10 och 11§§ ( PLB 2010:900) 
3 Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor och liknande verksamhet 
( BFS 2015:1) 
 


