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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-21 kl. 15:00-15:38

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Uppdrag budget 2020 - Samnyttjande av park för förskola

STK-2020-1531
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges budget för 2020 gavs stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
servicenämnden och förskolenämnden i uppdrag att se över nuvarande norm kring hur
stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av lekytor
för förskolan. I detta ärende redovisar nämnderna hur uppdraget har genomförts. Uppdraget
ingår i avsnitt "Stadsutveckling och klimat".
Nämnderna har utarbetat en rapport ”Samnyttjande av park för förskola”. Samtliga nämnder
har godkänt rapporten och beslutat att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Rapportens slutsats är att lämpligheten av att planera för del av friytan förlagd till parkmark
hör ihop med bedömning av närhet till park, parkens storlek och lämplighet och den egna
gårdens förutsättningar att fungera som huvudsaklig friyta. Den egna gården används trots
allt mycket för de yngre barnen och ofta för alla barn under eftermiddagen.
Det finns flera fina exempel på förskolor som samnyttjar park på ett sätt som utvecklar
verksamhetens kvalitet. Det går däremot inte att med det underlag som arbetet funnit hitta
övertygande belägg för att fördelarna med samnyttjande av park för förskola (med syfte att
minska behovet av friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Om man trots det vill öka
andelen samnyttjande, behöver flera andra aspekter utredas för att ge ett mer komplett
beslutsunderlag.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Samnyttjande av park för förskola.
2. Kommunfullmäktige ger förskolenämnden, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden i uppdrag att fördjupat utreda
konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola, med
fokus på och utgångspunkt i, förskoleverksamheten och barnens bästa. Uppdraget
samordnas av förskolenämnden.
3. Kommunfullmäktige uppmanar stadsbyggnadsnämnden att använda resultatet av
denna utredning som underlag till det uppdrag som stadsbyggnadsnämnden givit
stadsbyggnadskontoret att förtydliga riktlinjer i Friytor vid förskolor och skolor i
avsnitt som rör samnyttjande av park för förskolor.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 201221 Uppdrag budget 2020 - Samnyttjande av park för
förskola
Rapport Samnyttjande av park för förskola (inklusive bilagor)
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Stadsbyggnadsnämnden beslut 201112 § 356 med Reservation (C), (MP), (V) och
(SD) och Muntlig reservation (M)
Servicenämnden beslut 201124 § 130 med Reservation (MP)
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Förskolenämnden beslut 201118 § 133 med Särskilt yttrande (M+C)
Tjänsteskrivelse från förskolenämnden
Tekniska nämnden beslut 201124 § 400 med Reservation (MP) och (V) och Särskilt
yttrande (SD) och (C)
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden

