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Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen
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Protokollet omfattar

§356
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§

356

Samnyttjande av park för förskola

SBN-2019-1224

Digital information utskickad innan sammanträdet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget 2020, i uppdrag
till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se
över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med
syfte att möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i avsnitt "Stadsutveckling
och klimat". 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.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten ”Samnyttjande av park för förskola”.
2. Stadsbyggnadsnämnden överlämnar rapporten ”Samnyttjande av park för förskola” till
kommunfullmäktige.
3. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige rekommendera tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, förskolenämnden och servicenämnden att fördjupat utreda
konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola. Inom arbetet
ska övriga berörda förvaltningar medverka i syfte att belysa genomförbarheten, till exempel
miljöförvaltningen.
4. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att förtydliga riktlinjer i
”Friytor vid förskolor och skolor” i avsnitt som rör samnyttjande av park för förskolor.
Arbetet ska ske i samarbete med fastighets- och gatukontoret, förskoleförvaltningen,
serviceförvaltningen och miljöförvaltningen.
Yrkanden
Mårten Espmarker (MP) yrkar att beslutspunkt 3 ändras till "Stadsbyggnadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige rekommendera tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
förskolenämnden och servicenämnden att med denna rapport anse att frågan om
samnyttjande av parker är besvarad."
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar i första hand att beslutspunkt 3 och 4 stryks och i andra hand bifall
till Mårtens Espmarkers (MP) ändringsyrkande.
Mikael Andersson (V) yrkar i första hand bifall till Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkande
och i andra hand att beslutspunkt 3 plockas bort.
Martin Molin (C) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Darko Simic (M) yrkar i första hand att sista meningen i beslutspunkt 3 "Inom arbetet ska övriga
berörda förvaltningar medverka i syfte att belysa genomförbarheten, till exempel miljöförvaltningen" stryks
och i andra hand bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén ställer först proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens
förslag på beslutspunkterna 1 och 2 och finner att nämnden har bifallit dessa.
Efter detta ställer ordförande proposition på Darko Simics (M) yrkande om att sista
meningen i beslutspunkt 3 stryks och sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och
finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Sedan ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om att
beslutspunkt 3 ändras till "Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige
rekommendera tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, förskolenämnden och
servicenämnden att med denna rapport anse att frågan om samnyttjande av parker är
besvarad" och sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden
har bifallit förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Åsa Ahnfeldts (SD) och Mikael Anderssons (V) yrkandet
om avslag på beslutspunkt 3 och sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och
finner att nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Slutligen ställer ordförande proposition på Åsa Ahnfeldts (SD) yrkande om att beslutspunkt 4
plockas bort och sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden
har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Martin Molin (C) med instämmande av Bengt Svensson (C) lämnar in en reservation, bilaga §
356a.
Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) lämnar in en reservation,
bilaga § 356b.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) lämnar in en reservation,
bilaga § 356c.
Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD)
lämnar in en reservation, bilaga § 356d.
Darko Simic (M), Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med instämmande av Peter
Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande om att sista meningen i beslutspunkt 3 stryks.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 201112 Samnyttjande av park för förskola
Rapport Samnyttjande av park för förskola
Forskningsöversikt
Bilaga fallstudier förskolor

Bilaga § 356a
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23
Ärende 11 – Samnyttjande av park för förskola
SBN-2019-1224

I detta ärende behandlar vi en utredning som tagits fram i syfte att möjliggöra för ett ökat
samnyttjande av förskolegårdar och parker, för att underlätta för etablering av förskolor i
ett allt tätare Malmö. Från Centerpartiets sida ser vi dock en risk att detta, med nuvarande
förskolepolitik, kommer leda till en försämring av så väl skolgårdar som parker då de stora
förskolor som byggs idag i praktiken innebär att hela kvarter tas i anspråk, samtidigt som
möjligheten att utforma gården efter barnens bästa försvinner.
Med samnyttjade skolgårdar finns dessutom ett ägarskapsproblem som behöver belysas.
Vem äger ytan, vem ser till att utrustning är hel och säker, att gården är fri från skräp och
farliga föremål etc? Även detta blir ett än mer markant problem med stora gårdar. Det är
också viktigt att detta inte blir en konkurrensnackdel för fristående aktörer som då inte får
tillräkna sig stadens parker som friyta.
I dagsläget, med den kunskap vi har, anser vi att samnyttjande endast ska kunna vara
aktuellt för ytor i direkt anslutning till mindre förskolor, där barngrupperna och den totala
friytan inte blir större än att det går att överblicka. Detta för att inte omöjliggöra för samnyttjande av t.ex bostadsgårdar och förskolor i områden med många barn och behov av
förskolor i närheten. För stora, nybyggda förskolor ser vi dock inte att samnyttjande kommer ge önskad effekt. I de fall yteffektivisering trots allt är nödvändigt anser vi i så fall att
en väl utformad utemiljö med hög lekvärdesfaktor är en bättre inriktning.
Då den studie som tagits fram inte ser några vinster med att planera för ett storskaligare
samnyttjande av park och yrkade vi att frågan borde anses besvarad. Då vårt yrkande inte
vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet

Malmö den 2020-11-17
Martin Molin (C)
2e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
Med Instämmande av:
Bengt Svensson (C)
Ersättare i Stadsbyggnadsnämnden

Bilaga § 356b
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-11-12
Samnyttjande av park för förskola
Diarienr: SBN-2019-1224
En satsning på framtida generationer är den bästa investering vi kan göra.
Sammnyttjande av parkmark har fler nackdelar än fördelar visar rapporten som
Stadsbyggnadskontoret tagit fram.
Rapporten beskriver bland annat följande problematiska aspekter:
- De minsta barnen kan vanligen inte ta del av parken.
- Det är svårt att lämna förskolan när ordinarie personal inte är på plats.
- Barnens fria lek och självbestämmande begränsas i park.
- Parken utnyttjas i praktiken bara på förmiddagen.
- Det är svårare att hantera barnens trygghet och säkerhet.
Vi i Miljöpartiet tycker att barnens ytor ska prioriteras, få ta den plats som
behövs, att förskolegårdar och lokaler ska rustas upp samt att barngrupperna
ska minskas.
Vi yrkade därför på att uppdraget kring samnyttjande av park för att minska
förskolors friyta i och med författandet av denna rapport skulle anses vara
besvarad. Därmed skulle frågan inte utredas vidare och gällande krav på friytor
skulle vara oförändrade.
Då vårt yrkande inte fick stöd i nämnden valde vi att reservara oss mot beslutet.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga § 356c
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende: Samnyttjande av park för förskola
SBN-2019-1224

Förskolebarnens självklara rätt till lek behöver inte utredas
vidare
Kommunfullmäktige gav inom ramen för årets budget stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
servicenämnden och förskolenämnden i uppdrag att se över nuvarande norm kring stadens
grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av lekytor för förskolan.
Rapporten visar på vikten av lekytor för barnen och vänsterpartiet ser att resonemangen snarare
rekommenderar en höjning normen för friytor per förskolebarn än ett bibehållande av dagens
riktlinjer. Klargörande i rapporten är också att det inte är oproblematiskt att tro att små uteytor
kring en förskola kan ersättas av nyttjande i nära liggande parker. Planläggs för små friytor för
förskolan ökar slitaget på marken och konsekvensen blir att kvaliteten försämras. Samtidigt ökar
slitaget i respektive park stort genom dagliga besök från en förskola. Närliggande parker kan
självklart vid tillfälliga besök användas i den pedagogiska verksamheten för att höja kvaliteten på
barnens lek. Slutsatsen blir att vår planering måste utgå att vi avsätter minst 30 m2 friyta när vi
bygger nya förskolor.
Miljöpartiet föreslog att beslutssats nummer tre kunde strykas då liggande rapport på ett fullödigt
sätt slår fast att friytorna inte kan ersättas genom att samnyttja en närliggande park för lek och
vistelse som ersättning för små ytor vid förskolan. Vänsterpartiet har samma uppfattning.
Ett fortsatt uppdrag om utredande kan uppfattas att rapporten slutsatser inte är rimliga och att man
kan tänka sig en framtid där friytorna dras ned, detta gagnar inte barns hälsa. Barnen behöver ytor
för lek och rörelse, barn behöver ha en självklar plats i vår stad, barn hälsa måste placeras i första
rummet och inte kompromissas bort av ekonomiska skäl. Barnkonventionen är tydlig med att barns
perspektiv ska sättas i första rummet och kan därigenom inte prioriteras bort.

Då yrkandet om att tredje att-satsen skulle strykas inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för
vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
med instämmande av
Sara Andersson

Bilaga § 356d
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2020-11-12
Ärende 12: SBN-2019-1224

Samnyttjande av park för förskola

Vi yrkade på att punkt 3 och punkt 4 i förslag till beslut skulle strykas. Då vårt yrkande
inte fick bifall reserverar vi oss i ärendet.
Att samnyttja park för förskola är ännu ett sätt att göra avsteg från rekommenderade
friytan om minst 30 m² per barn för förskolor. Denna rekommendation tullas det
frekvent på vid bygglov för förskolor i Malmö.
Att tillåta att park samnyttjas för att kunna bygga förskolor med mindre friyta per barn
än rekommenderat innebär inte bara att man lägger ett enormt ansvar på personalen
som är närvarande i parken, man utsätter också barnen för många faror som inte
finns inom det inhägnade området som tillhör förskolan.
Att göra en utflykt till parken kan planeras och genomföras med ett mindre antal barn
och ett större antal personal vilket bidrar till en ökad säkerhet. Parken ska inte vara
en del av barnens dagliga utemiljö. Barnens dagliga utemiljö skall vara trygg och
bekant för barnen. Personalen ska också känna sig trygga med barnens dagliga
utemiljö.
Malmös parker är i dagsläget inte speciellt trygga för någon, varför skulle vi vilja
skicka ut våra barn i denna miljö?

_______________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Karin Ramsay (SD)

____________________________
Stefan Claesson (SD)

