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Bakgrund
Uppdrag i Malmös stads budget 2020

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget
2020, 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".

Genomförande
Uppdragsbeskrivningen tas upp för beslut i samtliga ingående nämnder.
Uppdraget avses avslutas under 2020 och återrapporteras i nämnderna samt i
kommunfullmäktige.

Frågeställningar

1. Hur ser möjligheterna ut inom gällande norm för förskolors friytor att
hänvisa till parkmark och när är detta möjligt och lämpligt?
2. Hur ser möjligheterna ut att förändra normen för förskolors friyta ur
aspekten samnyttjande?

3. Vilka vidare analyser bör göras för att bedöma konsekvenserna av
förändring av normen för förskolors friytor?
4. Hur ser normer och riktlinjer ut för samnyttjande av park i andra
jämförbara kommuner?
5. Finns det några konflikter mellan samnyttjande av föreslagen karaktär
och de styrdokument som gäller för förskoleverksamhet?

Avgränsning av uppdraget
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•

Stadens grönyta tolkas som allmän park (inte samnyttjande av
bostadsgård, eller andra typer av samnyttjande).

•

Med lekytor avses friytor för lek och utevistelse som ingår i den dagliga
förskoleverksamheten.

•

Bedömningen av behov av storlek för friyta ska inte göras inom
uppdraget (uppdraget berör fördelning av friyta mellan kvartersmark
och allmän park).

•

Samnyttjande av park för grundskola ska inte utredas (uppdraget berör
enbart förskola).

Aktiviteter
•

Identifiera befintliga förskolor där en mindre friyta på kvartersmark
accepteras med hänvisning till samnyttjande i specificerad närliggande
park.
- Utvärdera samnyttjandet i något exempel ur barnens och
personalens perspektiv.
- Utvärdera samnyttjandet ur fastighetsförvaltare och
markförvaltares perspektiv.
- Utvärdera samnyttjandet ur parkförvaltares perspektiv.

•

Sammanställa relevanta erfarenheter/analyser som redan är gjorda och
tillgängliga inom staden och i forskningen.

•

Inleda ett arbete med att ta fram relevanta exempel där en mindre friyta
på kvartersmark med hänvisning till samnyttjande i närliggande park
skulle kunna accepteras. Dessa exempel ska utvärderas.

•

Beskriva och diskutera vilka nya analyser och konsekvensbedömningar
som skulle behöva göras för att bedöma om det är möjligt att förändra
normen på ett mer genomgripande sätt. Nedanstående aspekter
kommer att hanteras översiktligt inom uppdraget:
- Barnkonsekvenser – lekvärdet, tillgänglighet till utemiljön
- Konsekvenser för allmänhetens tillgång till park av förväntad/god
kvalitet
- Planeringsförutsättningar – markföroreningar/buller/säkerhet
- Ekonomiska konsekvenser- behov ny utrustning i park, slitage park
och förskolegård mm
- Organisatoriska konsekvenser - drift, avtal, gränsdragningar
Vid en omfattande förändring av normen för hur friytan ska fördelas
behöver dessa aspekter utredas fördjupat i ett efterföljande uppdrag.

Nulägesbeskrivning
Samnyttjande idag

Majoriteten av förskolorna i Malmö har friyta tillräcklig för sin verksamhet på
egen tomt (minst 30 kvm per barn). Det finns några exempel på förskolor i
Malmö som helt eller delvis hänvisar till parkmark för sin utevistelse för att
komplettera den egna utemiljön. En av dessa är Sjöhästens förskola på Lugnet,
som planerades som ett pilotprojekt med hela friytan förlagd till befintlig
parkmark. Ett annat exempel är uteförskolan Stock och Sten i
Pildammsparken, även den med större delen av friytan förlagd till parkmark
och med en tydlig uteprofil för verksamheten.
Praktiskt samnyttjande idag handlar oftast om att förskolor besöker parker som
ett komplement till den egna gården, och ett omvänt samnyttjande - att
förskolegårdar ibland tillåts användas efter verksamhetstid som lekplats för
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barn boende i närområdet. Det finns också förskolor som delar hela eller delar
av gården med boende på en bostadsgård.
De riktlinjer (Friytor vid förskolor och skolor, SBN 2016) som SBK idag
arbetar efter i detaljplanering och bygglov begränsar möjligheten att samnyttja
parkmark som friyta för förskola. Huvudinriktningen i riktlinjerna är att säkra
tillräcklig friyta på kvartersmark, och att parkmark ska ses som ett komplement
till den huvudsakliga utevistelsen på egen gård. Riktlinjerna medger i vissa fall
sänkning av kraven på friyta på kvartersmark till minimum 25 kvm/barn om
förskolan ligger nära en park, jämfört med ett minimimått på 30 kvm/barn
utan nära tillgång till park.

Nämndernas olika roller i planering av nya förskolor

I stadens planering av nya förskolor har de politiska nämnderna olika roller. På
stadens mark är förskolenämnden beställare av nya förskolor utifrån
behovsanalyser, medan tekniska nämnden ansöker om detaljplan.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar fram detaljplaner och medger sedan bygglov i
enlighet med plan- och bygglagens (PBL) process. Detta innebär att pröva om
platsen är lämplig för den föreslagna användningen, samt att bygglovet följer
detaljplanens regleringar samt hänsynstagande enligt Plan- och bygglagen och
Boverkets byggregler. Friytans storlek i förhållande till avsedd verksamhet är en
del i bedömningen enligt PBL.
Servicenämnden genom Stadsfastigheter, i nära samarbete med
förskoleförvaltningen, projekterar, ansöker om bygglov, tar fram
bygghandlingar, bygger och förvaltar förskolor i kommunal regi.
Förskoleförvaltningen ansöker om att starta förskola till miljöförvaltningen.
Miljönämnden ger verksamhetstillstånd och är tillsynsmyndighet för
förskoleverksamhet, vilket bland annat innebär att bedöma att byggnaden är
lämplig utifrån antal barn, samt att friytan som ska användas inte är förorenad
och klarar bullerkrav med mera.
För fristående förskolor och/eller privata fastighetsägare blir förfarandet lite
annorlunda, men prövningarna av stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och
förskolenämnden är densamma. Det statliga tillsynsansvaret för fristående
förskolor åligger förskolenämnden. Cirka en fjärdedel av den kommunala
förskoleverksamheten hyr lokaler av en privat fastighetsägare.
Tekniska nämnden ansvarar för allmän plats där allmänna parker ingår.
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Leveranser
•
•

Uppdragsbeskrivning – FskN, SN, TN, SBN
PM/rapport – FskN, SN, TN, SBN + kommunfullmäktige

Organisation
•
•
•
•

Styrgrupp bestående av representanter från de ingående förvaltningarna
Arbetsgrupp bestående av representanter från de ingående
förvaltningarna
Referenspersoner – miljöförvaltningen och stadskontoret
Samordningsansvarig förvaltning - stadsbyggnadskontoret

Tidplan
•
•
•
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Juni 2020 – Uppdragsbeskrivning: FskN, SN, TN, SBN
November 2020 – PM/rapport: FskN, SN, TN, SBN
Februari 2021 – PM/rapport: kommunfullmäktige

