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Kommunstyrelsen 
 
Datum: 2021-08-24 
Tid: 14:25–14:30 
Plats: Sessionssalen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Jimmy Nordengren (C) 
Anders Åhrlin (M) 
Ullis Sandberg (S) 
John Johansson (S) 
Fisun Yavas (S) 
Roger Andersson (S) 
Marlene Jörhag (KD) 
Martha Wicklund (V) 
Maria Haglund (M) 
Johan Kumlin (M) 
Cecilia Askerskär Philipsson (M) 
Karolina Wallström (L) 
Helena Ståhl (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kemal Hoso (S) Ersätter Kenneth Handberg (S) 
Ida Eklund (S) Ersätter Nabil Mouchi (S) 
 
Övriga 
Eva Håkansson Kommundirektör 
Kenneth Handberg (S) Ordinarie ordförande, deltar som 

åhörare via Teams 
 
Paragraf 163 
 
 
 
 
  

Digitalt justerat
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Joacim Bock, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jimmy Nordengren (C), ordförande 
 
 
 
 
Anders Åhrlin (M), justerare  

Digitalt justerat
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§ 163 Svar på remiss från Finansdepartementet om 
önskemål om utökat bemyndigande att meddela 
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, 
förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet 
Ärendenummer: Ks 660/2021 
Handläggare: Anders Edlund 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss 
gällande Boverkets promemoria ”Önskemål om utökat bemyndigande att 
meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, 
fritidshem och annan jämförlig verksamhet”. Boverket vill kunna ställa 
bindande krav på kvaliteter och placering av friytor för lek och utevistelse vid 
fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet. 
 
Sammantaget gör Boverket bedömningen att en ökad föreskriftsmakt är 
nödvändig för att öka tydligheten vad gäller grunderna för prövning av friytor 
utifrån PBL. 
 
Örebro kommun har begärt och fått förlängd svarstid på remissen. Örebro 
kommuns yttrande ska ha inkommit till Finansdepartementet senast 24 augusti 
vilket innebär att ärendet behöver justeras omedelbart.  

Beslutsunderlag 
Remiss - Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för 
friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan 
jämförlig verksamhet.   
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06. 
Yttrande, daterat 2021-05-09. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Martha Wicklund (V) yrkar på att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Jimmy Nordengren (C) finner att det finns ett förslag till beslut, 
det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt detta. Därefter ställer ordföranden Martha Wicklunds (V) 
yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet under 
proposition och finner att så är fallet. 

Digitalt justerat
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Finansdepartementet. 

2. Martha Wicklund (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Digitalt justerat



Datum: 2021-08-24 Särskilt yttrande  
Kommunstyrelsen  

 
 
6. Svar på remiss från Finansdepartementet om önskemål om utökat 
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse 
vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet 
 
För Vänsterpartiet är barns tillgång till fri- och grönytor något som värderas 
högt. Precis som Boverket framhäver i sin remiss så ser även vi i Vänsterpartiet 
den oroväckande trend där barn rör sig i mindre utsträckning och där skolors 
och förskolors utemiljöer blir allt mindre. Vi ställer oss därför positiva till att ge 
Boverket utökade möjligheter att ställa bindande krav gällande friytor för lek 
och utevistelse. 

Barnkonventionen betonar i artikel 31 att kommunen bör garantera samma 
tillgänglighet för alla grupper av barn gällande beståndet av lek- och 
rekreationsanläggningar. En aspekt som dock utelämnas av både remissen från 
Boverket samt i Örebro kommuns svar är funkisperspektivet. Även om 
uttrycket ”alla grupper av barn” innefattar även barn med 
funktionsnedsättning så ser vi hur denna grupp ofta glöms bort.  

Vänsterpartiet vill därför framhäva vikten av att uttryckligen skriva ut att även 
säkerställa att barn med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till lek- 
och rekreationsanläggningar som alla andra. 

 
 

För Vänsterpartiet: 
 
 

   
Martha Wicklund 

Vänsterpartiet 
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