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Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
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Teréz Palffy (S)
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Hedvig Listrup (C)
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Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2020-12-08

Protokollet omfattar

§400
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§

400

Uppdrag budget 2020 – Samnyttjande av park för förskola

TN-2020-1530
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. 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

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten ”Samnyttjande av park för förskola”,
att överlämna rapporten ”Samnyttjande av park för förskola” till Kommunfullmäktige, samt
att föreslå Kommunfullmäktige rekommendera Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden,
Förskolenämnden och Servicenämnden att fördjupat utreda konsekvenserna och möjliga
lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar, med instämmande av Håkan Linne (L) och
Håkan Fäldt (M), att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna rapporten ”Samnyttjande
av park för förskola”, att överlämna rapporten ”Samnyttjande av park för förskola” till
Kommunfullmäktige, samt att föreslå Kommunfullmäktige rekommendera Tekniska
nämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Förskolenämnden och Servicenämnden att fördjupat
utreda konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola.
Lucas Karlsson (MP) yrkar, i första hand, att Tekniska nämnden ska besluta att avslå
ordförande Andréas Schönströms (S) m.fl. yrkande i den del som avser förslag till
Kommunfullmäktige om att rekommendera Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden,
Förskolenämnden och Servicenämnden att fördjupat utreda konsekvenserna och möjliga
lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola, samt, i andra hand, om förslag
om fördjupad utredning bifalls, att Tekniska nämnden ska besluta att föreslå att sådant
fördjupande utredningsarbete kompletteras med en genomgående barnkonsekvensanalys.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) m.fl. yrkande i den del som avser förslag till Kommunfullmäktige om att
rekommendera Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Förskolenämnden och
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Servicenämnden att fördjupat utreda konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat
samnyttjande för förskola.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på eget m.fl. yrkande, då i den del som avser att
godkänna föreliggande rapport och överlämna densamma till Kommunfullmäktige, och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter eget m.fl. yrkande, då i den del som avser förslag till
Kommunfullmäktige om att rekommendera Tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden,
Förskolenämnden och Servicenämnden att fördjupat utreda konsekvenserna och möjliga
lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola, mot Lucas Karlssons (MP) och Susanna
Lundbergs (V) yrkande om avslag på detsamma, och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer till sist proposition på Lucas Karlsson (MP) tilläggsyrkande avseende
kompletterande barnkonsekvensanalys och finner att Tekniska nämnden beslutat att avslå
detta.
Reservationer
Lucas Karlsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Se
bilagd reservation, § 400a.
Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 400b.
Särskilda yttranden
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se
bilagt yttrande, § 400c.
Henrik Malmberg (C) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 400d.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Stadsbyggnadsnämnden
Förskolenämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 201124 Uppdrag budget 2020-Samnyttjande av park för
förskola
Bilaga fallstudier förskolor
Forskningsöversikt
Rapport Samnyttjande av park för förskola

bilaga § 400a
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Reservation
Tekniska nämnden, 2020-11-24
Uppdrag budget 2020-Samutnyttjande av park och förskola
Diarienr: TN-2020-1530

Skolgården är en av få platser i staden som är reserverad för barns lek och
rörelse. Forskning visar att en rymlig och varierad skolgård gör att barnen rör
sig mer, en rörelse som inte kan kompenseras av varken lärarledd rörelse eller
att skolpersonal följer med barnen till en närliggande park. Barnens spontana
och lustfyllda lek ger bäst fysisk aktivitet. Vi har inget emot att skolgårdar läggs
intill parker men skolgården måste ändå ha en tillräcklig friyta. Vi är oroade att
intentionen är att minska ner på friytan och istället hänvisa barnen till
parkerna. Självklart bör parker vara byggda på barns premisser men parker är
även till för annan rekreation och för att stärka den biologiska mångfalden.
Redan idag är Malmö en av Sverige städer med minst andel grönområden per
person. Att slå ihop barns skolgårdar med parker riskerar att minska ner både
barns lekyta men också tillgången till grönyta i staden. Vi kan därför inte
acceptera att lekande skolbarn endast hänvisas till allmänna parker.
En grön skolgård kan inte ersättas av en plätt i parken detta är exempel på dålig
effektivisering. Vi tycker att Malmö både behöver gröna skolgårdar och fler
grönytor med större biologisk mångfald. För att använda stadens yta mer
effektivt och hållbart finns det många bättre alternativ. Som att smalna av
infartslederna, flytta parkeringar från gatan till p-hus och bygga tätt och grönt.
Först när alla andra effektiviseringar, förtätningar och samnyttjande är på plats
kan det vara acceptabelt att kolla på hur dom minsta barnens yta också ska
samnyttjas. Vi är långt ifrån ett sådant scenario. Därför anser Miljöpartiet att
det varken är aktuellt eller acceptabelt att börja med dom yngsta barnens ytor.
Miljöpartiet har tidigare i år yrkat avslag till att genomföra denna utredning
men fick reservera oss då vårt förslag inte fick en majoritet. Idag återkom
förvaltningen med utredning så mycket riktigt pekar på att Miljöpartiets
farhågor i frågan är befogade.
Några argument som utredningen lyfter till varför detta är en dålig idé är bland
annat:
-Malmö har en liten mängd allmän parkmark jämfört med andra stora städer i
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Sverige.
-Parker är olika lämpade för friytor för barn beroende på vägar, vatten, buller,
luftföroreningar och markföroreningar.
-Det är viktigt att barn är i miljöer som de kan påverka och som är tillåtande,
exempelvis bygga kojor och slitage.
-Forskningen pekar på att samutnyttjande generellt leder till att barnen rör sig
mindre och är mindre fria i leken.
-Det förekommer olika logistiska svårigheter exempelvis säkerhetsaspekt och
personaltäthet.
Utredningen drar också slutsatsen att det går inte att hitta övertygande
beläggför att fördelarna med samnyttjande av park och förskola (med syfte att
minska friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Tydligare än så här blir det
inte. Ändå envisas det nuvarande styret med en fördjupad utredning i frågan.
Att slösa skattepengar på fördjupade utredningar som tydligen inte är i syfte att
säkerställa barnens bästa utan hitta argument som ska stödja ens fix idé trots att
allting visar på att det är en dålig idé är oacceptabelt. Miljöpartiet yrkade även
denna gång avslag på ytterligare utredning i frågan. Då utredningsförslaget fick
en majoritet yrkade vi på att utredningen åtminstone ska utgå från ett
barnrättsperspektiv och att en barnkonsekvensanalys ska göras. Majoriteten av
partierna röstade även ner detta förslag. Då vi anser att beslutet strider mot
barnkonventionen valde vi att reservera oss i den delen av ärendet.
För Miljöpartiet kommer utgångspunkten alltid att vara att bygga en stad som
är så bra för barn som möjligt. Prioritet för oss är barnens lek, lärande och
utveckling. Det är oacceptabelt att styret vill gå vidare med ett förslag där barn
ska samsas på mindre ytor eller där slitage i de gemensamma parkerna ska hota
den biologiska mångfalden medan bilismen ska få breda ut sig på stadens yta.
Detta är inte en utveckling som Miljöpartiet kommer att acceptera.

För Miljöpartiet de gröna
Lucas Carlsson, (tjänstgörande) ersättare tekniska nämnden
Med instämmande av
Stefana Hoti, ledamot tekniska nämnden
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bilaga § 400b

Vänsterpartiet

Reservation
Samnyttjande av park för förskolor
Tekniska nämnden 24 november
Ärende nr 20. Uppdrag budget 2020 – Samnyttjande av park för förskola
Det låter som en så himla bra idé att släppa ut barnen och leka i parken. Men eftersom
förskolebarn springer i alla riktningar även när de har sina föräldrar med sig är det inte svårt
att gissa att de kommer att göra detsamma när de är med förskolepersonal. Även om vi
skulle vilja öka antalet anställda i förskolan så verkar det inte som särskilt väl utnyttjade
resurser att sätta dem på att leta barn i skogen varenda dag.
Tekniska lösningar som geofencing som håller barnen på rätt ställe har diverse etiska och
praktiska problem, så det känns inte heller som rätt väg att gå.
Att utreda frågan vidare låter som en uppgift för en avhandling på LTH eller lärarhögskolan,
kanske inte för fastighets- och gatukontoret.

Yrkande: Avslag förslaget till yttrande från Tekniska nämnden
Då vårt yrkande inte ﬁck gehör reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-11-24
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se

bilaga § 400c
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden 2020-11-24
Ärende: TN-2020-1530

Uppdrag budget 2020 – Samnyttjande av park för förskola
Sverigedemokraterna är emot förtätningen av Malmö stad. Våra parkytor är redan
under press och vi tycker inte att förskolorna ska utnyttja parkytorna som utegård.
Vi har inget generellt emot att parkytorna också används som lekytor, men vi anser
att det är av största vikt att förskolorna behåller normen för lekytor/utegård.
Att bedriva verksamhet för barn på allmän plats, kräver mycket uppmärksamhet för
olika faror och ställer därmed högre krav på personalen. Sverigedemokraterna anser
därför att det krävs större bemanning av behörig personal vid verksamhet på allmän
plats, för att trygga barnens säkerhet.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 400d
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Särskilt Yttrande
Tekniska Nämnden 24-11-2020
Ärende 20: Uppdrag budget 2020 - Samnyttjande av park för förskola
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. 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.
Henrik Malmberg
Med instämmande av
Hedvig Listrup

