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Skrivelse om lekvärdesfaktorer som verktyg för
planering av förskolegårdar med plats för barns
lek.
Svar på skrivelse från Özlem Körhan, Mohibul Ezdani Khan,
Kajsa Hjortstam (V), dnr HV 2021/274.

Förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
I skrivelse som inlämnats av Özlem Körhan, Mohibul Ezdani Khan,
och Kajsa Hjortstam (V), föreslås att förvaltningen utarbetar ett
funktionsprogram om lekvärdesfaktorer som verktyg för planering
av förskolegårdar.
Det finns inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde en tradition av
att kunna erbjuda barnomsorg i fristående förskolebyggnader med
gårdar som främjar lek och lärande. Förvaltningens förskolor har
alla tillhörande gårdar där möjligheter till fysiska och sociala
aktiviteter erbjuds. Inför varje ny exploatering eller ombyggnation
av en förskola sker samverkan mellan förvaltningen och stadens
övriga berörda förvaltningar och bolag. När en förskola ska
uppföras deltar förvaltningen i planprocessens alla delar från det att
markanvisning sker till samrådsyttrande, granskning samt vid
framtagandet av systemhandlingar för gestaltning av förskolegårdar.
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Förvaltningens bedömning är därför att det inte är aktuellt att ta
fram ett lokalt funktionsprogram, då förvaltningen i samverkan med
berörda fackförvaltningar och bolag följer styrande lagstiftning och
regelverk samt stadens riktlinjer kring utformandet av förskolornas
utomhusmiljöer.
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Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för verksamhetsstöd
och stadsmiljö i samverkan med förskoleavdelningen.
Ärendet
I skrivelse som inlämnats av Özlem Körhan, Mohibul Ezdani Khan,
och Kajsa Hjortstam (V), föreslås att förvaltningen utarbetar ett
funktionsprogram om lekvärdesfaktorer som verktyg för planering
av förskolegårdar. Skribenterna anser att förvaltningen ska ta
lärdom av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och deras
framtagande av ett funktionsprogram om lekvärdesfaktorer. Syftet
med funktionsprogrammet är att skapa utomhusmiljöer med
kvaliteter som har ett hälsofrämjande värde, som väcker barns
engagemang och nyfikenhet och som kan vara en naturlig del i den
pedagogiska verksamheten. En av de främsta hälsofrämjande
aspekterna i utomhusmiljön utgörs av hur mycket den stimulerar till
fysisk aktivitet. Skribenterna anser att det är viktigt att staden likväl
som förvaltningen arbetar strategiskt för att säkra förskolegårdarnas
kvalitet och funktion.
Skribenterna yrkar med anledning av ovanstående att
stadsdelsförvaltningen tar fram ett funktionsprogram som fastställer
lekvärdesfaktorer utifrån aspekter som omväxlande vegetation,
topografi, lekutrustning, underlagets kvalitet och närhet till bra
grönområden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar skribenternas synpunkter om vad som ska vara
vägledande vid gestaltning av utomhusmiljöer vid förskolor.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning har tagit fram en bra
sammanställning av statliga riktlinjer, befintlig litteratur och känd
forskning inom området. Det framtagna funktionsprogrammet
exemplifierar också arbetsmetoden med hjälp av en utvärdering av
utomhusmiljön vid tre förskolegårdar inom stadsdelsområdet för
Enskede-Årsta-Vantör. Deras projekt som startade 2018 har nyligen
färdigställts, projektet har enligt uppgift tagit mycket tid och
resurser i anspråk.
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Det finns inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde en tradition av
att kunna erbjuda barnomsorg i fristående förskolebyggnader med
gårdar som främjar lek och lärande. Förvaltningens förskolor har
alla tillhörande gårdar där möjligheter till fysiska och sociala
aktiviteter erbjuds. Barnen ges stort utrymme till lek vilket är
avgörande för deras hälsa och välbefinnande men även utveckling
och lärande. Undervisningen organiseras så att barnen delas in i
mindre grupper där de får möjlighet till fysiska aktiviteter på
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förskolegården men också genom utflykter till stadsdelsområdets
många naturområden. I syfte att ytterligare öka barnens fysiska
aktiviteter har förskolorna sedan hösten 2020 deltagit i
”Rörelseprojektet” där strategier för pulshöjande aktiviteter tagits
fram.
Inför varje ny exploatering eller ombyggnation av en förskola sker
samverkan mellan förvaltningen och stadens övriga berörda
förvaltningar och bolag. Stadens framtagna policydokument och
riktlinjer baseras på lagstiftning och statliga riktlinjer som i sin tur
är framtagna utifrån vetenskapliga rön. Stadens beslutade
arbetsrutiner vid planprocesser säkerställer därför att gällande
regelverk beaktas i varje enskilt plan- och exploateringsprojekt. När
en förskola ska uppföras deltar förvaltningen i planprocessens alla
delar från det att markanvisning sker till samrådsyttrande,
granskning samt vid framtagandet av systemhandlingar för
gestaltning av förskolegårdar.
Förvaltningens bedömning är därför att det inte är aktuellt att ta
fram ett lokalt funktionsprogram, då förvaltningen i samverkan med
berörda fackförvaltningar och bolag följer styrande lagstiftning och
regelverk samt stadens riktlinjer kring utformandet av förskolornas
utomhusmiljöer.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Bilaga: Skrivelse från Özlem Körhan, Mohibul Ezdani Khan,
Kajsa Hjortstam (V), dnr HV 2021/274.
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