Exploateringsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2021-05-27, § 7

Tid

Torsdagen den 27 maj 2021 kl. 16.30 – 17.00

Plats

Bråvallasalen, Stadshuset

Justering

Torsdagen den 3 juni 2021, §§ 1-5, 8-32, 34, 36

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Torsdagen den 27 maj 2021, §§ 6-7, 33, 35

Johan Nilsson

Emilia Bjuggren

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Johan Nilsson (M) ordföranden
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden
Bo Sundin (M)
Arne Fredholm (M)
Peter Backlund (L)
Hampus Rubaszkin (MP)
Susanne Wicklund (C)
Anders Göransson (S)
Maria-Elsa Salvo (S)
Jonathan Metzger (V)
Christina Wallmark (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Niklas Sandstedt (M)
Susanne Urban (V)

för Annika Elmlund (M)
för Clara Lindblom (V)

Ersättare:
Mikael Valdorson (M)
Bo Fellström (M)
Fredrik Sand (M)
Joakim Rönnbäck (L)
Ylva M Larsson (MP)
Torsten Lindström (KD)
Stefan Hell Fröding (S)
Andreas Lind (S)
Anders Edin (SD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Johan Castwall, Jenni Almgren, Timmie Aspelin, AnnCharlotte Bergqvist, Göran Carlberg, Lena Holm, Gunnar Jensen, Rakel
Nilsson och Daniel Roos samt borgarrådssekreteraren Daniel CarlssonMård och personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-6
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104 20 Stockholm
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§7
Boverkets promemoria Önskemål om utökat
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek
och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och
annan jämförlig verksamhet. Svar på remiss
Dnr E2021-01599
Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets
förslag:
1

Exploateringsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande
som svar på remissen.

2

Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 6 maj 2021.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L),
Hampus Rubaszkin (MP), Susanne Wicklund (C), vice
ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Christina
Wallmark (SD) föreslår (se beslutet).

2)

Jonathan Metzger m.fl. (V) föreslår att nämnden beslutar att
tillstyrka Boverkets önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter, samt att därutöver anföra följande:
Vänsterpartiet anser att såväl gårdarnas storlek som dess
utformning är grundläggande förutsättningar för att förskolor,
skolor och fritidshem ska kunna uppfylla sina pedagogiska
uppdrag enligt läroplanen. Eftersom det idag finns alltför
många förskole- och skolgårdar som saknar en tillräckligt stor
och välfungerande utemiljö och därmed inte kan anses främja
barns välbefinnande ser vi ett behov av en striktare reglering.
Vi är därför positiva till Boverkets önskemål om att kunna
ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor för
lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan
jämförlig verksamhet.
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Vänsterpartiet har tidigare motionerat till kommunfullmäktige
om förskolegårdarna och behovet av kriterier för
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lekvärdesfaktorer som redskap för att kompensera små ytor
med andra kvaliteter. Givetvis är även placeringen av
friytorna på tomten av stor betydelse. Vi har också
kontinuerligt efterfrågat att förskolegårdarnas storlek bör
synliggöras i alla bygglovs- och exploateringsärenden för att
få indikationer på om en relativt liten yta kan kompenseras
med kompletteringsinvesteringar eller annan placering av
förskolan istället ska övervägas.
Vi vill även framhålla att det självklart är bra med
samnyttjande av allmänna friytor, där så är möjligt och
lämpligt, men det kan inte vara den enda principen, då det
ofta finns fler värden som kan behövas vägas in. Det bör
därför redan i markanvisningsskedet anges i vilken grad som
det förväntas vara samnyttjande av en yta, hur täta intervaller
av upprustning som behövs, konsekvenser för barnen som
under en upprustning inte kan använda den allmänna ytan
samt hur intensiv drift som kommer att krävas i relation till
dessa förhållanden.
Beslutsgång

Ordföranden Johan Nilsson (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Johan Nilsson m.fl. (M), Peter Backlund (L), Hampus
Rubaszkin m.fl. (MP), Susanne Wicklund (C), vice ordföranden
Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Christina Wallmark (SD).
Reservation

Jonathan Metzger m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet
Timmie Aspelin
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