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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-05-26 kl. 09:00-12:05

Plats

Digitalt via Teams/Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Nada Johansson (S) (deltar digitalt)
Yakup Veysel (S) (deltar digitalt)
Surra Al Sakban (MP) (deltar digitalt)
Nina Jakku (V) (deltar digitalt)
Pernilla Röjner (M) (deltar digitalt)
Julija Radeson Lindeberg (M) (deltar digitalt)
Eva-Christine Winqvist (SD) (deltar digitalt)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (deltar digitalt)
Hasse Hajar (S) (deltar digitalt) ersätter Mats Sjölin (S)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltar digitalt) ersätter Elin Asker (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Annika Larsson (S) (deltar digitalt)
Albin Mikullovci (S) (deltar digitalt)
Amanda Johannesson (S) (deltar digitalt)
Marianne Friedman (L) (deltar digitalt)
Alexandra Ronkina (MP) (deltar digitalt)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltar digitalt)
Joakim Larsson (M) (deltar digitalt)
Johanna Andersson (M) (deltar digitalt)
Christer Bengtsson (SD) (deltar digitalt)
Berit Eskilsson (SD) (deltar digitalt)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef, deltar digitalt)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Anna Johnsson (Facklig företrädare Kommunal, deltar digitalt)
Helene Åkesson (Facklig företrädare Lärarförbundet, deltar digitalt)
Katrin Kuniholm (Facklig företrädare SACO, deltar digitalt)
Ana Maria Deliv (kvalitet- och myndighetschef, deltar digitalt)
Gabriella Fricke (enhetschef, deltar digitalt)
Lisa Lemmeke (enhetschef, deltar digitalt)
Azra Nielsen (enhetschef, deltar digitalt)
Birgitta Henecke (enhetschef, deltar digitalt)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Louise Säfström
Ordförande

...........................................

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

...........................................

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2021-06-02

Protokollet omfattar

§80
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Remiss angående Remiss från Finansdepartementet Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor,
förskolor, fritidshem

FSKF-2021-7413
Sammanfattning

Förskolenämnden ser positivt på att den rättsliga statusen kring olika styrdokument som rör
friytor tydliggörs. Förskolenämnden delar dock inte fullt ut Boverkets problemformulering
om att ytorna vid förskolor blir allt mindre. Den problemformulering som Boverket har i sin
promemoria synliggör det stadsbyggnadsperspektiv som råder kring friytor. Avsaknad av
koppling till skolverksamhet och pedagogik i promemorian gör att det finns risker att
föreskrifter om friytor skapar svårigheter att etablera nya förskolor i den täta staden.
Förskolenämnden i Malmö vill delta i det fortsatta arbetet med att ta fram föreskrifter och
allmänna råd för friytor.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och översänder det till
kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Surra Al Sakban (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 7.
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M) och Torsten
Gunnarson (M) reserverar sig mot beslutet i den del Linda Obiedzinskis (M) yrkande inte
bifölls av nämnden och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Nina Jakku (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 10.
Yrkanden
Linda Obiedzinski (M) yrkar att första meningen under sammanfattningen i yttrandet stryks
och byts ut till följande text:
Förskolenämnden anser att myndighetsföreskrifter gällande friytors utformning vid förskolor och annan
jämförlig verksamhet kan och har bidragit till en ökad rättslig otydlighet på området. Denna risk för
otydlighet tillsammans med vikten av att kommunerna har möjlighet att göra avvägningar och bedömningar
utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) mot bakgrund av förutsättningar i varje enskilt fall
ställer sig förskolenämnden negativ till förslaget föreliggande promemoria att ge Boverket utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse inom förskolor och annan jämförlig verksamhet.
Ordföranden Rose-Marie Carlsson (S) yrkar avslag till Linda Obiedzinskis (M) yrkande och
bifall till förvaltningens förslag.
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Surra Al Sakban (MP) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden börjar med att pröva Linda Obiedzinskis (M) yrkande om ändring i yttrandet.
Ordföranden frågar nämnden om den vill avslå eller bifalla Linda Obiedzinskis (M) yrkande
och finner att nämnden beslutar att avslå det.
Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag mot Surra Al Sakbans (MP) yrkande om
att avslå det och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Stadskontoret, Kajsa Magnusson
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210526 Remiss angående Remiss från
Finansdepartementet - Boverkets promemoria Önskemål om utökat bemyndigande
att meddela föreskrifter för friytor
Förslag till yttrande över Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse
Följebrev till Remiss från Finansdepartementet - Boverkets promemoria Önskemål
om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse
vid skolor, förskolor, fritidshem
Remissmissiv
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och
utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet
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Reservation
Förskolenämnden 2021-05-26
Diarienummer: FSKF-2021-7413
Krav på friytor
Miljöpartiet reserverar sig angående beslutet om Boverkets rekommendationer. Nämnden
röstade mot förslaget och argumenterade att de "anser att antalet [förskole]platser måste
vara styrande". Vi tycker det är fel att rätten till utveckling och utbildning (för i vårt fall
förskolebarn) sätts emot barnens möjlighet att vistas i utemiljö utformad i enlighet med
tydliga krav på fysiska egenskaper samt lekvärdighet. Lärande på förskolan möjliggörs genom
bl a tillgång till friytor som kan nyttjas i pedagogiskt syfte. Det är också friytorna som ger
utrymme för lek ock vila. Tillgång till friytorna måste ses som en del stadens uppfyllande av
rätten till utbildning.

Surra Al Sakban

Alexandra Ronkina

Ledamot

Ersättare

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

Förskolenämnden 2021-05-26
Ärende 5: Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Boverkets
promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter
för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem
FSKF-2021-7413
Boverkets önskar att utöka sitt bemyndigande att meddela föreskrifter för skolor och
förskolor. Boverket är redan idag en instans som föreskriver en rad rekommendationer
avseende exempelvis uteytor, däremot är deras rekommendationer inte förankrade i varken
pedagogik eller verklighet. Att ge Boverket ett utökad bemyndigande hade i flera avseende
försvårat byggande av förskolor. Att i linje med den styrande minoritetens förslag, ha en
fortsatt diskussion med Boverket angående detta, anser vi inte vara tillräckligt. Med anledning
av detta yrkade Moderaterna att följande textstycke skulle läggas till i yttrandet:
Förskolenämnden anser att myndighetsföreskrifter gällande friytors utformning vid
förskolor och annan jämförlig verksamhet kan och har bidragit till en ökad rättslig
otydlighet på området. Denna risk för otydlighet tillsammans med vikten av att
kommunerna har möjlighet att göra avvägningar och bedömningar utifrån
bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) mot bakgrund av förutsättningar i
varje enskilt fall ställer sig förskolenämnden negativ till förslaget föreliggande
promemoria att ge Boverket utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor
för lek och utevistelse inom förskolor och annan jämförlig verksamhet.
Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss till förmån för bifall till yrkandet.
Linda Obiedzinski (M)

Pernilla Röjner (M)

Torsten Gunnarsson (M)

Med instämmande av
Joakim Larsson (M)

Johanna Andersson (M)

Julija Radesson Lindeberg (M)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Förskolenämnden, sammanträde 2021-05-26.
Ärende nr 5. Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Boverkets
promemoria Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem

I detta ärende skulle nämnden ta ställning till Boverkets promemoria gällande friytor.
Vänsterpartiet ser positivt på nämndens ansats till fortsatt dialog med Boverket och viljan till
att den rättsliga statusen tydliggörs. Vi anser dock att det är av vikt att bestämmelser kring
friytor inte hanteras så flexibelt som nämndens yttrande tar ansats till. Det finns befintliga
tendenser till att tänja på dessa och även om nämnden vänder sig mot Boverkets slutsats att
friytor minskar, så är friytorna på sina håll fortfarande för små. Yttrandet framhåller också att
risken för att det så fortsätter finns pga utmaningar med förskoleplatser. Flexibilitetsviljan
syftar alltså till att göra det ännu mer möjligt att minska dem. Vi ser också allvarligt på att
samma krav inte kan ställas på fristående verksamhet.
Av dessa skäl anger vi detta särskilda yttrande.

Malmö, 2021-05-28

_____________________________________________
Nina Jakku
Med instämmande av:
_____________________________________________
Ana Maria Stuparich Clementi
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden
Ärendenummer: FSKF-2021-7413

Remiss angående Remiss från Finansdepartementet – Boverkets promemoria
Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för
lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem
Förskolenämnden har mottagit en anmodan från Kommunstyrelsen att yttra sig gällande
remissen från Boverket, en promemoria angående önskemål om utökat bemyndigande att
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor och fritidshem.
Förskolenämnden tar ställning till liggande förslag till yttrande och översänder detta till
Kommunstyrelsen som i sin tur besvarar remissen.
Sverigedemokraterna vill särskilt lyfta upp den problematik som råder vid olika synsätt på
friytorna och delar yttrandets benägenhet att ge Boverket större möjligheter samt att dessa
ska kunna förtydligas. Det är ett återkommande ämne som är komplext och kan nyanseras på
olika vis genom olika perspektiv. Barnens bästa bör absolut beaktas. Förskolans uppdrag och
verksamhetens behov bör också ges ett tydligare utrymme vid föreskrifterna för friytorna.
Vidare bör det göras noga övervägningar av för- och nackdelarna till det som kan tillföras
antingen vid ett fortsatt förfarande kring statiska mått eller icke-linjära. Detta då det med allra
största sannolikhet kommer att påverka förskoleverksamhetens friytor för morgondagens
förskolebarn, där barnens bästa absolut bör vara i centrum.
För Sverigedemokraterna Malmö
Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist (SD)

Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

Med instämmande av

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson (SD)

Berit Eskilsson (SD)
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