
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande angående – Remiss från 
Finansdepartementet – Boverkets 
promemoria Önskemål om utökat 
bemyndigande att meddela föreskrifter för 
friytor för lek och utevistelse vid skolor, 
förskolor, fritidshem och annan jämförlig 
verksamhet 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Stadsledningskontorets förslag till yttrande över remiss från Finansdepartementet, 
Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för 
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig 
verksamhet, bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, ersätts med texten nedan 
och översänds till Finansdepartementet: 

 
”Göteborgs stad delar Boverkets problembeskrivning men tror inte att ett ökat 
bemyndigande är rätt väg att gå framåt. Förutsättningarna för att etablera friytor 
kan skilja sig väsentligt åt mellan mindre och större städer. Göteborg har 
ambitionen att vara en levande storstad med inte bara kommersiella aktiviteter i 
centrum utan även möjligheter att bo och leva för privatpersoner. För att 
barnfamiljer som bor i centrum inte ska få orimligt långt till förskolan respektive 
grundskolan måste även sådana skolverksamheter finnas etablerade i innerstaden. 
Att ha närhet till sin skola/förskola påverkar starkt barns möjligheter att gå eller 
cykla till skolan/förskolan.  

 
Det är viktigt att barns behov av friytor tillgodoses men detta är kanske inte 
möjligt i riktigt samma utsträckning som för en skolverksamhet i en mindre stad 
eller utanför stadskärnan. Kommunens möjlighet att kunna bygga social 
infrastruktur i hela staden är därför en viktig förutsättning för barn och ungas 
möjligheter till rörelse och motion i vardagen 

 
Om friytorna måste begränsas något är det av yttersta vikt att den friyta som 
etableras är inbjudande för lek och utevistelse och håller hög kvalitet. 
Utformningen av friytor behöver göras utifrån en lokal kontext och kännedom. I 
en allt större konkurrens om ytor i städer som förtätas behöver nya utformningar 
undersökas. Göteborgs Stad ser exempelvis gärna att frågan om samnyttjande blir 
belyst i Boverkets kommande utredning 

 
Mot denna bakgrund är den lämpligaste vägen framåt att Boverket utvecklar sina 
allmänna råd. Då kan kommunerna få det stöd de behöver för hantering av 
detaljplaner och bygglov samtidigt som barns behov av friytor tillgodoses. ” 
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Remiss från Finansdepartementet - Boverkets 
promemoria Önskemål om utökat 
bemyndigande att meddela föreskrifter för 
friytor för lek och utevistelse vid skolor, 
förskolor, fritidshem och annan jämförlig 
verksamhet     
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

Yttrande över remiss från Finansdepartementet, Boverkets promemoria Önskemål om 
utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, 
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet.  

Sammanfattning 
Finansdepartementet har den 11 mars 2021 översänt Boverkets promemoria Önskemål 
om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid 
skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet för yttrande till Göteborgs 
Stad. Finansdepartementet önskar svar senast den 7 juli 2021. 

Boverket avser att föreskriften ska omfatta reglering av friytors placering och kvaliteter. 

I remissyttranden från stadens förvaltningar inom stadsplaneringsområdet ställer sig 
samtliga positiva till Boverkets förslag. Behovet av ytterligare vägledning och 
förtydliganden avseende utformning av friytor lyfts fram i samtliga förvaltningars 
remissyttranden. 

Stadsledningskontoret tillstyrker Boverkets förslag och delar bedömningen att en 
föreskrift som reglerar friytors kvalitéer och placering anses vara nödvändig. Föreskriften 
kan ge stöd i planering och utformning av friytor samtidigt som den bidrar till att 
förtydliga de allmänna råden som idag är den vägledning som finns från nationell nivå. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Många barn vistas en stor del av sin vakna tid på förskola, skola eller fritidsverksamhet 
under arbetsveckorna. Det innebär att verksamheterna har ett stort ansvar för barnens 
möjlighet till lek och rörelse. Konsekvenserna av att röra sig för lite är svåra att beräkna, 
men ur ett folkhälsoperspektiv är vinsten av att röra sig tydlig och det understryks tydligt 
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i forskning, Brist på möjlighet att röra sig i tidig ålder blir med största sannolikhet, ur ett 
livsperspektiv, en belastning för samhällsekonomin. 

Om storleken är för liten på en verksamhets friytor, blir behovet att utnyttja park- och 
grönytor större. Detta kan leda till ökade kostnader för drift och förvaltning av dessa ytor. 
Ur ett verksamhetsperspektiv finns en kostnadspåverkan när inte tillräcklig friyta i närhet 
till verksamhetens byggnad redan i planskede säkras, vilket bland annat kan medföra 
högre kostnader för verksamheten i driftskede. Det kan handla både om högre kostnader 
för att underhålla utemiljön och om kostnader för att verksamheten kan behöva 
överanställa. Till exempel för att kunna ta med barnen på ett säkert sätt till andra platser 
för att nå friytor. I den täta staden kan ett bindande krav på friyta i kvadratmeter få 
negativa konsekvenser i form av att skolenhetsutredningens volymprinciper inte kan 
uppnås. Detta resulterar i små skolenheter som har svårare att bli ekonomiskt bärkraftiga 
och får problem att erbjuda alla kompetenser som skollagen kräver. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det kan innebära högre slitage av offentliga parker och grönområden om inte 
verksamheternas friytor håller tillräcklig kvalitet och de behöver samnyttja andra ytor. 
Detta riskerar i förlängningen leda till att fler grönytor ersätts av hårdgjorda ytor. Genom 
en tillräckligt tilltagen friyta med god kvalitet finns möjlighet till att fler grönytor skapas 
och bevaras i staden, vilket har positiv effekt på miljö och klimat.  

I Göteborgs miljö- och klimatprogram är en av indikationerna under målen för människan 
att förskolegårdarna i Göteborg ska öka sin grönytefaktor årligen. För att detta ska kunna 
ske krävs ett tydligare fokus på förskolans utemiljö i ett tidigt skede. För att göra det 
krävs i regel en väl tilltagen yta för att rymma det funktioner som krävs. Det finns även 
mål om bättre luft- och bullermiljö som har en påverkan om hur verksamheternas friytor 
bör utformas. 

Grönytor i den täta staden kan ha potential att samnyttjas med andra aktörer eller 
verksamheter när kraven på yta inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning inom 
samtliga verksamheter. Stor andel varierad grönyta ger en ökad möjlighet till att vara 
kreativa och hitta på lekar. Naturliga inslag stimulerar fantasi på ett annat sätt än 
konstruerade lekredskap som i högre utsträckning bestämmer vad och hur det ska lekas. 

Bedömning ur social dimension 
Skolornas, förskolornas och fritidshemmens utemiljöer har stor påverkan på barns 
vardagsliv då de vistas stora delar av sin uppväxt i dessa miljöer. Utemiljöerna har 
därmed stor betydelse för att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet och lek. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är frågan om friyta betydelsefull. Utemiljöns utformning, med 
tillgång till goda luft- och ljudmiljöer och tillräckligt med dagsljus, har stor inverkan på 
barnens hälsa. Det är också det viktigaste lekutrymmet som stimulerar fysisk aktivitet, 
vilket kan lägga grunden till och påverka hälsosamma vanor även senare i livet. Att skapa 
miljöer som främjar barns hälsa och utveckling är avgörande för folkhälsan och ett utökat 
bemyndigande om reglering av friytors placering och kvaliteter kan få en positiv effekt 
också ur ett barnrättsperspektiv.  

Forskning om skolgårdar och barns fysiska aktivitet har visat att på skolgårdar som är 
små, är pojkar fysiskt aktiva, medan flickor är mer stillastående. På större skolgårdar är 
flickor däremot fysiskt aktiva i samma utsträckning som pojkar, då konkurrensen om 
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utrymmet är mindre. Storleken på barns lekmiljöer har därmed betydelse ur både ett 
jämställdhets- och ett folkhälsoperspektiv.  
 

Bilagor 
1. Sammanfattning Boverkets promemoria Önskemål om utökat 

bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse 
vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet 

2. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Finansdepartementet har den 11 mars 2021 översänt Boverkets promemoria Önskemål 
om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid 
skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet för yttrande till Göteborgs 
Stad. Finansdepartementet önskar svar senast den 7 juli 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Remiss av Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela 
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan 
jämförlig verksamhet. 

Stadsledningskontoret har inhämtat synpunkter från berörda förvaltningar gällande frågan 
om friytor för utevistelser vid förskolor, skolor, fritidshem eller annan jämförbar 
verksamhet. 

Regeringen vill se att barns rättigheter ska få större plats i stadsutvecklingen 
Barnvänliga och hållbara städer är en prioriterad fråga där regeringen vill se ett större 
utrymme för barn och barns behov när man bygger stad. Idag hamnar sociala värden 
generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. Det vill 
regeringen ändra på och har därför vidtagit ett flertal åtgärder som alla syftar till ett större 
genomslag för barns rättigheter. Boverket ges två uppdrag; dels att ta fram en vägledning 
om hur FN:s barnkonvention kan tillämpas vid fysisk planering och stadsutveckling. Dels 
att remittera Boverket förslag som omfattar att begära bemyndigande att ändra 
lagstiftningen inom ramen för plan- och bygglagen. Detta för att kommuner ska kunna 
ställa bindande krav på kvalitet, placering och storlek på friytor för lek och utevistelse. 
De som är berörda är skolgårdar och utegårdar vid fritidshem, skolor, förskolor och 
liknande verksamheter. Idag är det alltför otydligt och svårt att ställa den här typen av 
krav och resultatet blir ofta att barns ytor inte blir prioriterade. 

Boverkets övervägande i sammandrag 
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. 
(2018:1197). Konventionen slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
Huvudprincipen är att barnets bästa alltid ska komma i första rummet, artikel 3. För att 
detta ska kunna uppfyllas måste barnets rättigheter enligt artiklarna 2, 6 och 12 vara 
säkerställda.  

Ett stadsbyggande för att främja barns och ungas rörelsefrihet och tillgång till attraktiva 
och trygga platser i det offentliga rummet är i linje med samhällets åtagande gentemot 
barnkonventionen. Det handlar om att säkerställa och utveckla miljöer i tätorten och 
staden som barn och unga finner trygga, trivsamma och tillgängliga och där de kan mötas 
och vistas på egna villkor. Barnkonventionens artikel 31 handlar om barns rätt till lek, 
vila och fritid. Lek är barns och ungas naturliga sätt att förhålla sig till omvärlden. 
Oavsett hur man väljer att definiera lek, bidrar leken till barnets fysiska och psykiska 
utveckling, samt till dess hälsa och välbefinnande. 

Enligt Boverkets uppfattning leder nuvarande regelverk till olika tolkningar mellan olika 
kommuner av hur kravet på friyta ska tillgodoses. Genom mer detaljerade regler skapas 
bättre förutsättningar för mer likartade tolkningar. Detta skapar rättssäkerhet och kan 
också underlätta en god konkurrens på området. Kommuner och andra byggaktörer anger 
ofta att de vill leverera bra kvalitet och bra livsmiljöer men att konkurrensen gör att de 
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behöver minska kostnaderna i sina projekt för att vinna olika upphandlingar i processen. 
Om konkurrensvillkoren, det vill säga kraven, är lika för alla och inte valbara, stödjer 
detta en högre kvalitet. 

Boverket konstaterar i promemorian att tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket plan- 
och bygglagen, PBL, är i dagsläget bristfällig när det gäller friytor för skolor och 
förskolor. Utifrån Boverkets löpande omvärldsbevakning och kontakter med kommuner 
och andra myndigheter kan följande konstateras:  

• De bestämmelser som prövningen grundas på är oklara. PBL är till sin karaktär en 
avvägningslag, och det är viktigt att kommunerna har möjlighet att göra avvägningar 
och bedömningar med hänsyn till situationen. Samtidigt behövs en tydlig ram för 
bedömningen för att syftet med bestämmelserna ska kunna tillgodoses.  

• Boverkets allmänna råd (2015:1) ger inte tillräckligt stöd i bedömningen av friytans 
storlek och innehåll. Detta kan bero på att de bestämmelser som de allmänna råden 
grundas på är för vagt formulerade för att dessa råd ska kunna få avsedd effekt. 
Kommunala riktlinjer kan behövas för att tillgodose det allmänna intresset och kravet 
på friyta i PBL. Boverket ser att fler kommuner tar fram egna riktlinjer för friytor vid 
skolor och förskolor, både avseende kvantitativa och kvalitativa aspekter, men också 
att kommunerna har vissa svårigheter att hävda dem i praktiken. 

• Prövningen av bygglov samt framtagandet av detaljplaner är arbetsuppgifter som ofta 
sköts under tidspress och med påtryckningar från externa aktörer. För att kunna 
utgöra ett gott stöd för bedömningen av friyta är det viktigt att reglerna är klara och 
tydliga.  

• I avvägningen mellan behovet av friyta och intresset av att exploatera mark för 
exempelvis bostäder, får det senare intresset ofta företräde. Det saknas ofta 
ekonomiska incitament i enskilda projekt för att lämna mark obebyggd.  

• I rättspraxis om detaljplan har kravet på parkering ofta tillämpats på ett mer strikt sätt 
än kravet på friyta, trots att kraven finns i samma bestämmelse i PBL. Det kan 
indikera att lagens krav avseende friyta inte i sig är tillräckliga för att åstadkomma 
samma skydd som finns för parkeringsbehovet.  

Boverket om behovet att ta fram bindande regler för friytor 
Mot bakgrund av ovanstående överväganden har Boverket analyserat olika alternativ för 
att säkerställa barns rätt till en bra utemiljö vid fritidshem, skola och förskola och annan 
jämförlig verksamhet med avseende på arbetsinsats och nytta i stort. Resultatet av 
analysen har lett fram till att det mest effektiva skulle vara att ta fram bindande regler för 
friytor vid fritidshem, skolor, förskolor och annan liknande verksamhet. Detta innebär att 
Boverket behöver begära föreskriftsrätt hos regeringen. 

Boverket avser att efterfråga föreskriftsrätt hos Regeringen 
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har redan idag bemyndigande att 
meddela nödvändiga föreskrifter. Regeringen har med stöd av detta gett Boverket 
bemyndigande att besluta om föreskrifter kring vissa delar kopplat till plan- och 
bygglagen. Boverket saknar dock motsvarande bemyndigande för att skriva föreskrifter 
till 8 kap. 9 § andra stycket PBL, där friyta för lek och utevistelse regleras. 
Bemyndigandet behöver, enligt Boverkets mening, även omfatta 8 kap. 10–11 §§ PBL, 
eftersom dessa bestämmelser anger i vilken omfattning kravet på friyta enligt 8 kap. 9 § 
andra stycket PBL ska tillämpas för bebyggda tomter. För att regleringen ska bli tydlig 
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och för att ett helhetsperspektiv på behovet av friyta ska uppnås behöver föreskrifterna 
även ange i vilken omfattning de ska tillämpas för bebyggda tomter. I bemyndigandet bör 
framgå att Boverket bara får meddela föreskrifter om krav på friyta för lek och utevistelse 
vid fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet. Bemyndigandet föreslås 
träda i kraft så snart som möjligt. Datum för ikraftträdande gällande Boverkets 
föreskrifter kommer att övervägas i samband med att sådana tas fram.  

Boverket önskar utifrån detta ett utökat bemyndigande för att meddela föreskrifter om 
friyta för lek och utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL. 
Boverket vill kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor för lek och 
utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet. Boverket 
har dock inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas storlek. 

Boverket avser att föreslå ett nytt författningsförslag  
Boverket föreslår att 10 kap. 9 § PBF ges följande lydelse:  

9 § Boverket får i fråga om tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar 
än byggnader meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av 8 kap. 9 § första 
stycket 2, 3, 5 och 6 samt 12 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900).  

”Boverket får i fråga om tomter även meddela de föreskrifter om krav på friyta för lek 
och utevistelse vid fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet som 
behövs för tillämpningen av 8 kap. 9 § andra stycket, 10 och 11 §§ plan- och bygglagen.” 

Olika perspektiv på frågan om friytor i staden 
I fråga om friytor finns flera perspektiv som beaktas av flera olika av stadens 
förvaltningar. För att visa på det breda spektrum som finns och för att lyfta fram tänkbara 
målkonflikter har en förvaltningsremiss skickats till de förvaltningar som kan sägas vara 
huvudsakliga intressenter för arbetet med friytor. Följande förvaltningar har tillfrågats för 
att belysa remissens frågeställning: förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, 
idrotts- och föreningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, socialförvaltningen Centrum, 
samt att lokalförvaltningen, har getts möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter. 
Samtal har också förts med sakkunniga i staden som arbetar med området. 
Förvaltningarnas remissyttranden finns att ta del av i dess helhet i aktuellt ärende. 

Alla förvaltningar stadsbyggnadskontoret av de som inkommit med ett remissyttrande 
ställer sig positiva till Boverkets förslag om att begära bemyndigande för att få 
föreskriftsrätt att ta fram bindande regler för utformning av friytor. Föreskriften ska 
möjliggöra att kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor för 
utevistelser vid förskolor, skolor, fritidshem eller annan jämförbar verksamhet. Ett 
argument är att föreskriften behövs för att förtydliga de allmänna råden som idag är den 
vägledning som finns från nationell nivå.   

Förskoleförvaltningen ser att det finns en styrka i att ge Boverket ett utökat 
bemyndigande för att kunna ställa samma krav i alla delar av staden och landet. Det kan 
medföra en mer jämlik hantering av barnens rätt till en jämlik förskola och beaktar 
barnkonventionens intentioner. Förvaltningen lyfter därefter argument ur de tre 
dimensionerna. I den ekonomiska dimensionen finns farhågor att inte få tillräcklig yta i 
närhet till förskolans byggnad redan i planskedet, vilket kan medföra högre kostnader för 
verksamheten när förskolan är i drift. Det kan handla både om högre kostnader för att 
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underhålla utemiljön och om kostnader för att verksamheten kan behöva överanställa för 
att kunna ta sig till andra platser för att nå friytor med barnen. Forskning visar ett tydligt 
samband mellan förskolans gård, planerad verksamhet och barnens tid utomhus. I den 
ekologiska dimensionen konstateras att i Göteborgs miljö- och klimatprogram är en av 
indikationerna under målen för människan att förskolegårdarna i Göteborg ska öka sin 
grönytefaktor årligen. För att detta ska kunna utföras krävs ett tydligare fokus på 
förskolans utemiljö i tidigt skede. Ur en social dimensionen ser förvaltningen att 
konsekvensen skulle kunna bli att det blir svårt att placera förskolor i områden där det 
finns ont om plats. Det skulle i sin tur kunna medföra att delar av staden inte får tillgång 
till förskolor i närheten till sin bostad. Alternativet till en sådan utveckling skulle kunna 
vara att staden inte kan utöka med stor mängd bostäder genom att förtäta utan skulle 
behöva byta strategi och växa på en större geografisk yta. Många barn vistas största delen 
av sin vakna tid på förskolan under arbetsveckorna. Det innebär att förskolan har ett stort 
ansvar för barnens möjlighet till rörelse och lek och till detta behövs friytor som utformas 
med kvalitet och är i närheten av verksamhetslokalen. 

Grundskoleförvaltningen instämmer i Boverkets bedömning att de allmänna råden kring 
friyta inte fått avsedd effekt och att barns behov behöver få mer fokus i stadsplanering. 
Grundskoleförvaltningen ser i likhet med Boverket att ett utökat bemyndigande för 
Boverket att meddela föreskrifter om friytor skulle kunna få positiva effekter såsom att: 

• Tydligare regler förenklar processen 
• Lika regler ger bättre konkurrens och högre kvalitet 
• Bättre hantering av kostnadsdrivande effekter, till exempel markkostnader 
• Förbättrad hälsa och välmående hos barn 

Grundskoleförvaltningens skolenhetsutredning pekar på att Göteborgs Stad för att skapa 
god kvalitet i verksamheten och en långsiktigt hållbar ekonomi behöver ha skolenheter 
med ett minsta elevantal. Skolenheter ska volymmässigt ha följande minimi- och maxnivå  

• Årskurs F(1)-6, tre till fem paralleller, vilket motsvarar cirka 600 - 1000 elever  
• Årskurs 7-9, sex till tio paralleller, vilket motsvarar cirka 500 - 900 elever  
• Årskurs 7-9, minst fyra paralleller om enheten finns samlokaliserad med en F-6 enhet 

i samma fastighet 

Den kvalitet i verksamheten, såväl pedagogiskt som ekonomiskt, som en större enhet ger 
riskerar att omintetgöras om kravet på friyta tvingar fram mindre skolenheter. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen lyfter bland annat fram att ur ett folkhälsoperspektiv 
är tillgång till tillräckligt stora och kvalitativa friytor för barn viktig. Förvaltningen ser att 
trenden är att förskole- och skolmiljön är den friyta som barn och ungdomar har bäst 
möjlighet att utnyttja i vardagen. Rörelsefriheten för barn och ungdomar minskar i den 
förtätade staden vilket, enligt förvaltningen, ställer ökade krav på att förskole- och 
skolmiljön ska utgöra en stödjande miljö för fysisk aktivitet.  

Park- och naturförvaltningen lyfter bland annat fram upplevelsen av att det vid 
detaljplanering i Göteborg ofta uppstår en motsättning mellan att skapa och bevara grön- 
och friyta avsedd för allmänheten och att skapa friyta för nämnda verksamheter. Skulle 
kraven för nämnda verksamheter skärpas ser förvaltningen en risk för att tillgången till 
allmänt tillgängliga park- och grönytor kommer att minska. För att mildra risken bör även 
föreskrifter för dessa ytor tas fram. Det är inte tydligt för förvaltningen om de nya 
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föreskrifterna skulle gälla även för befintliga verksamheter. Om så är fallet skulle det 
troligen resultera i lösningar för samnyttjande utan rätt förutsättningar och minskad 
tillgång till grönytor för den breda allmänheten. Förvaltningen önskar, i och med 
framtagande av föreskrifter, förtydliganden avseende samnyttjande av friyta. 
Förvaltningen anser att det är otydligt vilka planbestämmelser som kan tillfalla denna typ 
av ytor. Det är viktigt att de föreskrifter som tas fram har ett tydligt 
verksamhetsperspektiv för att säkerställa att lösningarna fungerar i praktiken. Det finns 
exempel på friytelösningar som av olika skäl innefattar friyta som är obrukbar för 
verksamheten, vilket ger verksamheter tillräcklig friyta i teorin men inte i praktiken. Det 
gäller särskilt för ytor att samnyttja. Tillgång till en friyta med goda kvaliteter och 
ändamålsenlig utformning är viktigt för alla barns hälsa och utveckling. Därför bör dessa 
krav gälla för alla förskolor, skolor och fritidshem oavsett huvudmannaskap. Alltså bör 
föreskrifterna också kunna tillämpas på nämnda verksamheter oavsett om de finns i 
lokaler som är planlagda som skolverksamhet eller ej. Förskrifterna behöver vara tydliga 
och lättolkade för att skapa så stor effekt som möjligt.  

Stadsbyggnadskontoret avstyrker Boverkets önskemål om ett ökat bemyndigande enligt 
önskemål. Boverket belyser frågeställningar vad gäller tillämpningen av reglerna i PBL 
och PBF om friytor för skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet på 
ett belysande sätt. Det råder ingen tvekan om att det finns brister i hanteringen av friytor 
och att hanteringen medför att kraven i PBL inte alltid uppfylls. Stadsbyggnadskontoret 
delar alltså Boverkets problembeskrivning. När det gäller stöd för tillämpningen av de 
regler som faktiskt finns idag är Boverket självkritisk och anger att ”Boverkets allmänna 
råd (2015:1) ger inte tillräckligt stöd i bedömningen av friytans storlek och innehåll”. Det 
anges vidare att detta kan bero på att de bestämmelser som de allmänna råden grundas på 
är för vagt formulerade för att dessa råd ska kunna få avsedd effekt. 
Stadsbyggnadskontoret delar inte denna bedömning utan anser att den lämpligaste vägen 
framåt är att Boverket utvecklar sina allmänna råd. Väl formulerade allmänna råd är ett 
utmärkt stöd för kommunernas hantering av detaljplaner och bygglov så att barns behov 
av friytor kan tillgodoses. 

Socialförvaltningen Centrum lyfter bland annat att för stadsområde Centrum har förslaget 
stor påverkan då området, framförallt de centrala delarna och Majorna, har minst friyta 
per barn och elev i hela staden, enligt medeltal från inventeringar gjorda av 
lokalförvaltningen. Många färdigställda eller planerade skol- och förskoleverksamheters 
utemiljöer har frångått både Boverkets och stadens egna rekommendationer kring friytans 
minsta storlek. Detta innebär även högre slitage på de parker som finns inom 
stadsområdet, vilket ytterligare påverkas av att centrala park- och grönområden delas med 
andra besökare i staden. Vidare kan det finnas skillnader i kvalitet och placering av 
utemiljöerna, som inte alltid hänger samman med friytans storlek. När staden förtätas 
riskerar det att uppstå fler målkonflikter mellan olika behov av markanvändning. Till 
exempel riskerar verksamheter för barn och unga att ställas mot behov av bostäder i 
attraktiva lägen, vilket kan ge sämre grundförutsättningar för skapande av kvalitativa 
skol- och förskolegårdar. Förvaltningen förespråkar även ett minimikrav på friytans 
storlek. Trots att måttet inte garanterar kvaliteten på ytan, ger ett sådant krav 
grundläggande förutsättningar för att skapa värdefulla utemiljöer för barn och unga. 
Vidare skapas även möjlighet till en lättare uppföljning och jämförelse mellan olika skol- 
och förskolegårdar. Förvaltningen menar att ett krav på friytans minsta storlek behöver 
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stå tillsammans med kraven om kvalitet och placering, för att ge rimliga förutsättningar 
för att säkerställa barns rätt till en bra utemiljö. 

I övrigt lyfter sakkunniga i stadens som arbetar med området att det kan ses positivt att 
Boverket har för avsikt att förtydliga reglerna för utformning och placering av friytor för 
barn i förskola och skola. Det ger en möjlighet att klargöra barns behov och även en 
möjlighet att förstärka barnperspektivet i förhållande till andra mål och krav i 
stadsutvecklingen. Dock ser förutsättningarna för friyta vid nya förskolor och skolor olika 
ut beroende på var i Göteborg man befinner sig. Beroende på aspekter gällande 
exempelvis markinnehav kan det ibland vara svårt att hitta möjligheter till större friytor 
som även uppfyller andra krav rörande till exempel topografi samt buller- och 
solljusförhållanden. Därför ser sakkunniga det som positivt att Boverket inte har för 
avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas storlek. Det ger kommunen en 
möjlighet som exempelvis bebyggelsestruktur i den redan byggda staden och kommunens 
att arbeta med friytans kvalitet på olika sätt beroende på platsens förutsättningar. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret tillstyrker Boverkets förslag och delar bedömningen att en 
föreskrift som reglerar friytors kvaliteter och placering anses vara nödvändig. 
Föreskriften kan ge förvaltningar i staden stöd i planering och utformning av friytor, 
vilket är efterfrågat utifrån vad som lyfts fram i berörda förvaltningars remissyttranden. 

Forskning och beprövad erfarenhet visar tydligt hur viktigt barn lek och rörelse är för 
deras fysiska och psykiska utveckling. Barn och ungas plats i stadsrummet behöver 
säkras och utformas på ett tryggt sätt. I ljuset av Barnkonventionens artiklar där bland 
annat artikel 31 slår fast barn och ungas rätt till lek, vila och fritid behöver plats för detta 
säkras i utvecklingen av staden. Stadsledningskontoret delar Boverkets beskrivning av 
problembilden om målkonflikt i avvägandet av hur mark ska användas vid utbyggnad av 
exempelvis bostadsområden där också kommunal service behöver tillgodoses. En 
föreskrift för att säkra kvaliteter vid utformning av friytor kan anses vara en framkomlig 
väg. 

Samtidigt ser stadsledningskontoret att en föreskrift inte är den enda lösningen på frågan 
och en starkare nationell reglering kan komma i konflikt med det kommunala självstyret.  
Staden behöver ta fram en riktlinje för friytor vid skolor och förskolor, både avseende 
kvantitativa och kvalitativa aspekter som samtidigt behöver ta hänsyn till lokala 
förutsättningar. Idag finns nyckeltal för friytor som del av stadens planeringsverktyg. 
Brist på mark ihop med förtätning av staden gör att målkonflikter uppstår kring hur 
marken ska användas. Det är många behov som ska tillgodoses såsom kommunala 
servicebehov, friytor, parkering, bostadsnära gröna ytor, lokala idrottsanläggningar och 
lokala servicebehov. Idag är dessa avvägningsfrågor inte endast kopplade till 
stadsutveckling i de centrala stadsdelarna utan är en fråga som även finns i utbyggnad av 
stadens ytterområden. 

Planering i en stad som förtätas kräver att avvägningar behöver göras för på vilket sätt 
marken ska användas. Det gör att lösningen kan behöva blir på bekostnad av storlek på 
exempelvis barns friytor. När planeringen utmynnar i att en lösning behöver bli mindre 
friytor vid en förskola eller skola kan samnyttjande av exempelvis bostadsgårdar eller 
intilliggande parker och grönområden bli nödvändig. Det uppstår då risk för 
intressekonflikter eller ökat slitage som leder till ökande förvaltningskostnader. 
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Samnyttjande är inte alltid lätt och att få det att fungera smidigt i praktiken är en stor 
utmaning. Frågan om en lösning av friytor där platsen inte ligger direkt intill 
förskolebyggnaden har också en arbetsmiljömässig aspekt där pedagoger får en större 
utmaning att ha översikt över barngrupper som leker på ytor som inte är inhägnade såsom 
till exempel vid ett parkområde.  

Stadsledningskontoret anser liksom Boverket att det behövs en föreskrift som gör det 
möjligt att ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor för lek och 
utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet. Föreskriften 
kan vara ett verktyg som ger stöd i avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen i 
planering och utveckling av bostadsområden. Stadsledningskontoret anser att i det fall 
Boverket får bemyndigande att meddela en sådan föreskrift om friytor att då behöver det 
färdiga förlaget skickas ut på nämndremiss inför att staden avger sitt yttrande till berört 
departement vid Regeringskansliet. 
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Stadsdirektör  
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Bilaga 1 

 

 

Sammanfattning av Boverkets promemoria 
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek 
och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig 
verksamhet  
 

Boverket lämnar härmed förslag till ändring i 10 kap. 9 § plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF. Förslaget avser ett utökat bemyndigande för Boverket att meddela 
föreskrifter om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan 
jämförlig verksamhet enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL.  

Boverket önskar ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för lek och 
utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ PBL. Boverket vill kunna 
ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor för lek och utevistelse vid 
fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet. Boverket har dock inte för 
avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas storlek. 
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                                  Bilaga 2 

 

                           finansdepartementet  

Datum 2021-06-16                                       fi.remissvar@regerinskansliet.se 

                          fi.sba.spn@regeringskansliet.se 

Diarienummer 0649/21                       Diarienummer Fi2021/01561 

 

Yttrande över remiss Boverkets promemoria Önskemål om 
utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för 
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och 
annan jämförlig verksamhet 
 
Göteborgs Stad ställer sig i huvudsak positiv och tillstyrker Boverkets förslag och delar 
bedömningen att en föreskrift som reglerar friytors kvaliteter och placering anses vara 
nödvändig. Föreskriften kan ge stöd i planering och utformning av friytor samtidigt som 
den bidrar till att förtydliga de allmänna råden som idag är den vägledning som finns från 
nationell nivå. 

Göteborgs Stad delar Boverkets analys och argumentation att nuvarande regelverk leder 
till olika tolkningar av hur kravet på friyta ska tillgodoses. Det kan genom mer detaljerade 
regler skapas bättre förutsättningar för mer likartade tolkningar på området. Om kraven är 
lika för alla och icke valbara stödjer detta en högre likvärdig kvalitet. Utformningen bör 
gälla oavsett vilken som är huvudman för den som ska bedriva verksamhet där friytan ska 
säkerställas. Samtidigt ser Göteborgs Stad att en föreskrift inte är den enda lösningen på 
frågan och en starkare nationell reglering kan komma i konflikt med det kommunala 
självstyret.  

Utformningen av friytor behöver göras utifrån en lokal kontext och kännedom.  

I en allt större konkurrens om ytor i städer som förtätas behöver nya utformningar 
undersökas. Göteborgs Stad ser exempelvis gärna att frågan om samnyttjande blir belyst i 
Boverkets kommande utredning.  

Göteborgs Stad förordar att Boverket bör ge ett bemyndigande för föreskriftsrätt att ta 
fram en föreskrift där friytors placering och kvaliteter slås fast.  

När ett färdigt författningsförslag tagits fram förutsätter staden att detta skickas på remiss 
och där Göteborgs Stad gärna är en av remissinstanserna.  

 

Göteborg den 16 juni 2021  

GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 
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