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§6

Skolgårdsutveckling: fokus hälsa och hållbar grönska
Förslag till inriktningsbeslut
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
inriktningsförslag för skolgårdsutveckling på fem skolor till
en uppskattad hyresgenererad kostnad om cirka 23,6 mnkr
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 2,4
mnkr.

Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 14
december 2021, dnr 2.6.3–7960/2016.
Utbildningsnämnden beslutade år 2015 om ett pilotprojekt för
att utvärdera och förbättra arbetssätt för utveckling av
skolgårdar. Utbildningsnämnden har därefter varje år, med
undantag av 2020, beslutat om skolgårdsutveckling för cirka
fem nya skolor. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om
ett inriktnings-förslag för skolgårdsutveckling på fem skolor
med en uppskattad hyresgenererande kostnad om cirka 23,6
mnkr. En särskild satsning görs på fysisk aktivitet, hälsa och
hållbar grönska. Elevinflytande säkras genom att elevgrupper på
respektive skola är delaktiga i processen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning,
i samverkan med grundskoleavdelningen och SISAB.
Ärendet har behandlats i samverkan med den fackliga
samverkansgruppen den 18 januari 2022. Ärendet har även
behandlats av utbildningsnämndens råd för
funktionshinderfrågor vid sammanträdet den 19 januari 2022.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

Utbildningsnämnden
stockholm.se

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
inriktningsförslag för skolgårdsutveckling på fem skolor till en
uppskattad hyresgenererad kostnad om cirka 23,6 mnkr med en
beräknad tillkommande första årshyra om cirka 2,4 mnkr.
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Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut
och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med
detta.
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Kadir Kasirga m.fl. (S) och Tina Kratz m.fl.
(V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:
Det är glädjande att förvaltningen återigen upptar
skolgårdsprojektet som startades under förra mandatperioden
men som sedan stoppades av den grönblå majoriteten i ett led av
alla de kraftiga besparingar som gjorts på utbildningsområdet
under innevarande mandatperiod. Följden av det är att minst tio
skolor inte fått sin skolgård förbättrad jämfört med om projektet
fått fortlöpa. Tyvärr är det ytterligare ett exempel på hur stadens
barn och unga får betala priset för den grönblå majoritetens
nedskärningar.
En grundförutsättning för möjligheterna att skapa en hälsosam
och pedagogisk utemiljö med hållbar grönska är skolgårdarnas
yta. I det pågående arbetet anser vi därför att det även är viktigt
att ta fram riktlinjer som fokuserar på skolgårdarnas
lekvärdesfaktorer som tar hänsyn till de lokala förutsättningarna.
Vi anser även att det även behövs en plan för kompletteringar
som är nödvändig för att säkra en likvärdig skolgårdsmiljö över
hela staden. Då kan även aspekter som hur intensiv driften och
med hur täta intervaller av utemiljön behöver upprustas för att
klara av det högre slitage som en mindre yta utsätts för. Detta
kan även vara ett sätt att möta det ökade slitaget på gårdarnas
som är en följd av den ökade uteverksamheten.
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