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Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen har fått en remiss från kommunstyrelsen
som rör en motion om Stockholms förskolegårdar från Kristina
Kratz, Cecilia Herrström, Maria Ljuslin (alla V).
Motionärerna för fram att de anser att staden behöver arbeta
strategiskt med frågan om barns utrymme i den växande staden och
i synnerhet för hur mycket mark som avsätts för förskolors gårdar.
Förvaltningen ser att de fyra förslag som förs fram i motionen kan
förbättra förutsättningarna för bra förskolegårdar i staden.

Bakgrund
Kristina Kratz, Cecilia Herrström, Maria Ljuslin (alla V) har lämnat in
en motion till kommunfullmäktige om Stockholms förskolegårdar.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har ombetts att yttra sig senast 30
december 2020 gällande denna remiss.
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Ärendet
I motionen läggs fyra konkreta förslag fram för att möjliggöra ett
strategiskt arbete för att tillvarata och utveckla barns utemiljöer i en
stad som förtätas. Förvaltningens synpunkter lämnas efter varje
förslag i kursiv stil.
1. Markanvisningama ska fortsättningsvis ange friytan per barn
samt de kompletteringsinvesteringar som krävs för att barns
utemiljöer ska vara goda.

Förvaltningen anser att förslaget skulle ge staden större möjlighet
att ställa krav på hur stor ytan för en förskolegård blir då mark
anvisas till olika byggherrar. Det är också viktigt att
stadsbyggnadsnämnden bevakar detta då bygglov beviljas.
2. Riktlinjer för lekvärdesfaktorer tas fram utifrån aspekter som
omväxlande vegetation, topografi, lekutrustning, underlagets
kvalitet och närhet till bra grönområden

Stadsdelsförvaltningen bedömning är att riktlinjerför
lekvärdesfaktorer skulle kunna ge en ram för de funktioner som
krävs på en förskolegård. Lekvärdesfaktorerna skulle kunna
användas då nya förskolor byggs. De skulle också kunna användas
för att utvärdera och utveckla förutsättningarna på befintliga
förskolegårdar.
3. För nya förskolor ska det finnas större möjligheter att påverka
gårdarnas storlek och utformning.

Det är stora skillnader på förutsättningarna för detta beroende på
om förskolan har en egen fastighet med egen gårdjämfört med om
förskolan är en del av en fastighet med bostäder.
Förvaltningens erfarenheter är att det går att tillgodose förskolans
behov av en trygg och utvecklande utemiljö då förskolan har en
egen fristående byggnad och inte behöver dela gården med boende.
Det är en större utmaning då förskolan är en del av en fastighet och
när förskolans behov av en pedagogisk utemiljö ska kombineras
med boendes tillgång till gården.
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För att skapa större möjligheter att påverka gårdarnas storlek och
utformning skulle det behövas gemensamma riktlinjer i staden som
tillgodoser de grundläggande kraven på en förskolegård. Detta
saknas idag för att användas vid markanvisningar och detaljplaneoch bygglovsprocesser.
4. Att barnkonsekvensanalyser görs i varje bygglovs- och
exploateringsärende gällande förskolornas gårdar.
Stockholm den

Förvaltningen anser att förslaget om barnkonsekvensanalyser
ligger i linje med stadens program för barnets rättigheter och
inflytande. Ipunkt 3.5 i programmet framhålls att barn ska ha
möjlighet att ha inflytande över och vara delaktiga i stadens
utveckling, stadsplanering och samhällsplanering. Programmet
anger också att det ska göras en fördjupad analys av beslutets
konsekvenser för barn, barnkonsekvensanalys, vid beslut av
övergripande eller strategisk karaktär
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har tagits fram av förskoleavdelningen inom
stadsdelsförvaltningen. Ärendet har behandlats av
förvaltningsgruppen den 10 december 2020. Rådet för
funktionshinderfrågor och stadsdelsnämndens pensionärsråd har
beretts möjlighet att lämna synpunkter på ärendet. Synpunkter
framgår av protokollen.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förskolegårdamas utformning och förutsättningar är grundläggande
för en bra förskoleverksamhet där bamen får goda möjligheter till
lek ute och rörelse. Detta har visat sig särskilt viktigt under detta år
då pandemin gjort att stora delar av verksamheten bedrivits ute och
då vårdnadshavare lämnar och hämtar sina barn utomhus.
De kommunala förskolorna på Kungsholmen har relativt goda
möjligheter till utevistelse med egna förskolegårdar och tillgång till
närliggande parker och grönområden. Förvaltningen ser dock ett
behov av tydligare riktlinjer och krav för utemiljön då nya förskolor
byggs.

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Stockholms
stad

Tjänsteutlåtande
Dnr KUNG 2020/352-1
Sida 4 (4)

Förslagen som förs fram i motionen skulle kunna vara en grund för
gemensamma riktlinjer och en större likvärdighet i staden för
förskolegårdar. Det är också viktigt att de behov som barn med
funktionsvariationer har, beaktas om staden tar fram riktlinjer för
förskolegårdar.
Förutom goda fysiska förutsättningar på förskolegårdama krävs att
förskollärare och barnskötare har goda kunskaper i utepedagogik.
Åtta kommunala förskolor på Kungsholmen deltar för närvarande i
ett forskningsprojekt om barns möjligheter till rörelse i förskolan.
Förvaltningen ser att rörelseprojektet kommer att öka personalens
kompetens i utepedagogik och ge barnen större möjlighet till rörelse
och pulshöj ande aktiviteter.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys
De förslag som förs fram i motionen stärker barns rätt till lek enligt
artikel 31 i barnkonventionen och barns rätt till att framföra sina
åsikter i artikel 12 samt att barns bästa ska vara vägledande enligt
artikel 3. Förvaltningen ser att förslaget i motionen gynnar både
flickor och pojkars utveckling och lärande.

Bilagor
Remiss av Motion om Stockholms förskolegårdar från Kristina
Kratz, Cecilia Herrström, Maria Ljuslin (alla V)
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