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Barn- och utbildningsnämnden

Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för
förskole- och skolgårdar
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
barn- och utbildningsnämnden
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom
förskoleverksamheten om totalt 1,8 mnkr godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom
grundskoleverksamheten om totalt 2,0 mnkr godkänns.

Elisabet Schultz
förvaltningschef

Annika Lotterberg
verksamhetscontroller

Sammanfattning
I kommunplanen 2021 framgår det att en satsning gällande upprustning av
förskole- och skolgårdar behövs för att bland annat öka likvärdigheten mellan
enheterna.
För år 2021 finns ett investeringsanslag om 5,0 mnkr och förvaltningen har
arbetat fram ett förslag utifrån idag kända fakta kring behov att upprusta
gårdarna. Förslaget innebär att 5 skolor och 4 förskolor får insatser gjorda på
gårdarna.
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Beskrivning av ärendet
I kommunplanen inför 2021 togs beslut om ett investeringsanslag om 10 ,0
mnkr för att satsa på att skapa likvärdiga gårdar på skolor och förskolor under
åren 2021 och 2022. Investeringen fördelas med 5,0 mnkr per år.
Syftet med anslaget är att öka likvärdigheten mellan förskole- och skolgårdar
samt att skapa miljöer som väcker nyfikenhet och bidrar till ökad fysisk rörelse
hos barn och elever. I barn- och utbildningsförvaltningens nämnplan slås det
även fast att barn i kommunens förskolor och skolor ska ges möjlighet att
vistas i giftfria miljöer.
Förvaltningen samarbetar rutinmässigt tillsammans med fastighetsenheten för
att säkerställa att verksamheternas fastigheter är ändamålsenliga utifrån
verksamheternas behov. Det gör att förvaltningens skolchefer har god insyn i
hur behoven ser ut på förskolor och skolor. Alla chefer och rektorer inom
barn- och utbildningsförvaltningen ges årligen möjlighet att lägga fram förslag
på förbättringar som rör såväl verksamhetslokaler som utemiljön på förskoleoch skolgårdar.
Förvaltningens förslag

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag där förvaltningschef, skolchefer,
lokalsamordnare och fastighetsförvaltare har varit engagerade i att ta fram
underlag för att se hur investeringsanslaget bäst kan nyttjas år 2021.
Förlaget innebär att följande arbeten kan genomföras sommaren 2021:
Fårdala skolgård – upprustning, 860 tkr
Krusboda skolas skolgård – ny scen och markis, 160 tkr
Stimmets skolas skolgård – hängmattor och snurrgunga, 400 tkr
Tyresö skolgård – pergola och sandlåda, 150 tkr
Dalskolans skolgård, sittgrupper mm., 400 tkr
Förskolan Pusslets gård – upprustning, 800 tkr
Förskolan Ballongens gård – pergola, 70 tkr
Förskolan Strandpärlans gård – pergola, 70 tkr
Förskola Tyresös gård – pergola, 70 tkr
Totalt belopp uppgår i förslaget till 3,8 mnkr.
Under våren har en kartläggning av kommunens förskol- och skolgårdar
genomförts, vilken kommer att presenteras för barn- och utbildningsnämnden
i den 27 april. Med bakgrund av som framkommer i kartläggningen finns
utrymme att göra fler satsningar under hösten för att årets anslag om 5,0 mnkr
ska användas. Kvarstående belopp är 1,2 mnkr för år 2021.
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Till år 2022 finns ytterligare 5,0 mnkr att investera på gårdsmiljöerna för
förvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får ekonomiska konsekvenser då investeringarna leder till
kapitalkostnader under de antal år som investeringarna skrivs av. Det innebär
att investeringarna leder till ökade driftskostnader under de åren. Kommunen
tillämpar komponentavskrivning på investeringarna och därför kan
avskrivningstiden se olika ut för olika investeringar. Om avskrivningarna görs
på en investering om 5,0 mnkr under i genomsnitt 10 år så beräknas
verksamheterna få en kapitalkostnad om cirka 0,5 mnkr per år under en 10årsperiod.
Förslag till beslut föreslås finansieras inom barn- och utbildningsnämndens
samlingsanslag för skolgårdar för år 2021 med 3,8 mnkr.
Prövning av barns bästa

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen slår
fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara
barnets bästa beaktas i första hand. Vid beslut och åtgärder som rör barn
behöver en prövning göras.
Det finns behov av att skapa likvärdiga gårdar och därför genomförs denna
satsning för att alla barn ska kunna erbjudas likvärdiga förutsättningar till
utevistelse i en miljö som väcker barns nyfikenhet och möjligheter till rörelse.
Satsningen ökar möjligheten att alla barn ska erbjudas likvärdiga möjligheter
oavsett vilken förskola eller skola de har valt, vilket är värdefullt ur ett
barnperspektiv.
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