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Motion till Kommunfullmäktige

Riktlinjer för stimulerande utemiljöer för barn och unga

Det är sedan länge känt att det är bra för hälsan att röra på sig. Att tidigt skapa vanor med mycket
rörelse, inte minst utomhus, är en bra investering för ett framtida fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Forskning visar även att tillgång till naturmark med varierad vegetation och topografi har en positiv

inverkan på barns lek och därmed deras utveckling och skolresultat. Att bedriva pedagogisk

verksamhet i utomhusmiljöer kan även förstärka inlärningen och utgöra ett komplement till

undervisningen i klassrummet för alla skolans ämnen.

Betydelsen av friytor för barns och ungas lek, lärande och hälsa lyfts fram i Boverkets rapport Gör
plats för barn och unga! - En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö (rapport 2015:8). Denna rapport visar vidare på hur goda utemiljöer vid skola och
förskola kan åstadkommas och utvecklas genom fysisk planering, utformning och förvaltning och
ligger även till grund för Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid

fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet.

Just nu pågår en omfattande exploatering och förtätning av Österåker. Med höga markpriser är även
risken stor att etablering av friytor för lek och utevistelse står i konflikt med andra behov vid

nybyggnation. Tillräckligt stora friytor av god kvalitet riskeras även när skolor och förskolor byggs ut

för att ta emot ett ökat antal barn. Dessa utemiljöer blir därmed de som barn har störst chans att

utnyttja i sin vardag.

Vi anser att det finns ett stort behov av att ta fram lokala riktlinjer och mål för att på allvar kunna
värna och utveckla trygga, säkra, stimulerande och nära utemiljöer.

Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Miljöpartiet de Gröna :



0 att en inventering av utemiljöer vid kommunens samtliga skolor och förskolor snarast genomförs
-i samråd med de berörda.

o att det, med denna inventering som grund samt med utgångpunkt från Boverkets allmänna råd,

tas fram lokala riktlinjer och mål för skolor och förskolors gårdar och närmiljöer med avseende på

deras storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet så att de kan användas till lek, rekreation

samt fysisk och pedagogisk aktivitet.

0 att dessa riktlinjer och mål ska fungera vägledande både vid ny-, om- och tillbyggnad av skolor

och förskolor, samt

Michael Solander (MP)
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Nya motioner och interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motioner nr 10/2019, nr 11/2019, nr 12/2019 och nr 13/2019 får

väckas och remitteras till Kommunstyrelsen för beredning.

2. Interpellationer nr 7/2019, nr 8/2019 och nr 9/2019 får ställas och
besvaras vid ett kommande sammanträde.

Sammanfattning
Till dagens sammanträde har inkommit 4 motioner.

Av
1. Motion nr 10/2019 - Stöd Brottsofferjouren i Margareta Olin (S)

Nordostsektorn med ett rimligt föreningsbidrag

2. Motion nr 11/2019 - Motion om klimatnödläge Andreas Lennkvist (V),

Francisco Contreras (V),

Christina Wulff (V),

Norma Aznax (V)

3. Motion nr 12/2019 - Exploatering av jordbruksmark Michael Solander (MP)

4. Motion n.: 13/2019 - Riktlinjer för stimulerande utemiljöer Michael Selander (MP)
för barn och unga

Till dagens sammanträde har inkommit 3 interpellationer.

Av
1. Interpellation nr 7/2019 - Läkan'ntyg för skolskjuts och Ann-Christine Furustrand (S)

skolskjuts till andra kommuner

2. Interpellation nr 8/2019 - Angående tillgängligheten vid Kristina Embäck (S)

Våra utomhusbad

3. Interpellation nr 9/2019 - Ett Naturrumi Margareta Olin (S)

Skärgårdskommuncn Österåker

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att motioner nr 10/2019, nr 11/2019, nr 12/2019 och nr 13/2019
medges väckas samt att interpellation nr 7/2019, nr 8/2019 och nr 9/2019 medges ställas.

Pom. nästa ;ida

Om Åt?
Just%ra es signaturer Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med av ordföranden redovisat
förslag och finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
- Kommunkansliet

m /46217

Justéra des signaturer Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2019/0183

Motionen väcktes i KF 2019-06-17 KF § 6:20 ”Riktlinjer för stimulerande

utcmiljöer för barn och unga”

Anmäl på tåg och besvara så snart som möjligt.

Nämnd Remiss Remittering sker av följande orsak
X = jA

Kommunstyrelsen,

Byggnadsnämnden

Förskole- och X Enligt Förskole- och grundskolenämndens reglemente

grundskolcnämnden i

samråd med
Samhällsbyggnads förvaltning

en

Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälso-

skyddsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Val- och demokrarinämnden

Värd- och omsorgsnämnden

Till ovanstående nämnd/styrelse remitteras härmed bifogad motion för behandling..

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande


