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Ärende 19: Beslut om riktlinjer för storlek på friyta vid förskolor och 

skolor.  

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
att riktlinjer för friytor följer Boverkets rekommendationer. 
 

Bakgrund 

Förvaltningen beskriver i sitt yttrande att syftet med riktlinjerna för friytor ska vara 
anpassade efter Huddinge kommuns förutsättningar. Vänsterpartiet anser att Huddinge 
har goda förutsättningar att leva upp till Boverkets rekommendationer om friytor och ser 
inget behov av att frångå dessa i lokala riktlinjer. Vi anser att när vi ska planera för 
barnens framtid och ska vi ha ett barnperspektiv med oss i varje del av 
planeringsstadiet. Med de här grundinställningarna ska Huddinge kommun klara av att 
leva upp till Boverkets rekommendationer.  
 
Att förskolor och skolor ska finnas tillgängliga i hela kommunen är en grundförutsättning. 
Enligt tjänsteutlåtandet krävs de då avsteg från boverkets rekommendationer för att 
skolor och förskolor inte enbart ska förläggas till utkanten av tätbebyggda områden. 
Vänsterpartiet menar att det istället krävs planering för att säkerställa att skolor och 
förskolor redan i planeringsstadiet får det utrymme som behövs för att leva upp till 
Boverkets rekommendationer även i tätbebyggda och kollektivnära områden. Man ska 
inte behöva göra avsteg på friytor för lek och fritid sitt barn för att komma närmare 
kollektivtrafik. Detta skapar en ojämlikhet där de med bil och möjlighet att köra barnen 
kan få tillgång till bättre utemiljöer och större friytor. Det är också önskvärt att det finns 
grönområden i nära anslutning till förskole- och skolgårdar även om vi är medvetna om 
att detta, givet förtätningsambitionerna i kommunen, inte alltid är möjligt.  
 
Vänsterpartiet har tyvärr sett ett systematiskt agerande från den styrande 
minoritetskoalitionen att frångå Boverkets rekommendationer gällande storleken på 
friytor för förskolor och skolor vilket vi har motsatt oss. Förslaget om att minska friytorna 
för skolor och förskolor nära kollektivtrafik ser vi som ett steg att legitimera frångå 
boverkets rekommendationer. Boverkets rekommendationer bygger på barnperspektiv 
och barnets bästa något vi alltid skall värna om. Därför lämnar Vänsterpartiet ett eget 
förslag till beslut idag. 
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