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Besvarande av motion (MP) - Rörelseinspirerande
utemiljöer

Dnr BOU 2020-656
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) och Rebecka Hovenberg (MP) skriver i en
motion daterad 2020-06-16 att det är nödvändigt med mer rörelse i förskola,
skola och fritids och att utemiljöerna vid skolorna i Linköpings kommun
behöver utvecklas till variationsrika och inspirerande platser som bjuder in till
social samvaro genom rörelse.
De yrkar att alla kommunens skolor som inte uppfyller ”Funktionsprogram
Utemiljö” renoveras de närmaste tio åren utifrån programmet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen delar motionärernas bild av att
rörelse är bra för människor och att en utveckling mot mer rörelse i förskola,
skola och fritids är viktigt. Förvaltningen arbetar tillsammans med
Lejonfastigheter för att förskolornas och skolornas utemiljöer ska vara trygga,
säkra och inspirerande för både fysisk aktivitet och annan aktivitet.
Renoveringar och uppfräschningar av utemiljöer görs redan idag i samband
med renoveringar av enheternas inomhusmiljöer. Det har inte framkommit i
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete
eller i Lejonfastigheters uppföljningar av synpunkter från verksamheterna att
förskolornas och skolornas utemiljöer upplevs som ett särskilt stort problem.
Ett ”Funktionsprogram Utemiljö” som beskriver vad som behöver uppfyllas
gällande samtliga kommunens utemiljöer för förskolor och skolor finns inte.
Däremot finns ett ”Utemiljöprogram” som anger kvalitetskriterier för
utomhusmiljöer vid nybyggnation. Lejonfastigheter menar att en kartläggning
av alla kommunala förskolors och skolors utemiljöer utefter de
kvalitetskriterier som ställs i ”Utemiljöprogrammet” skulle innebära
omfattande kostnader. Renovering av utemiljöer vid enheter som inte är
stängda för totalrenovering utan som samtidigt är öppna för verksamhet skulle
även det innebära omfattande kostnader. Lejonfastigheter bedömer att det inte
är realistiskt att under en 10-årsperiod ha renoverat alla skolgårdar.
Med anledning av detta föreslår Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
att kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Svar på motion (MP) - Rörelseinspirerande utemiljöer,
2021-04-27
Motion (MP) – Rörelseinspirerande utemiljöer
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Yrkanden
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) yrkar på bifall till sin motion.
Tanja Mitic (S) yrkar på bifall till MPs motion.
Erik Östman (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Cecilia Gyllenberg
Bergfasths yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut om att motionen avslås med
hänvisning till att ett genomförande av förslaget inte är realistiskt och bedöms
innebära omfattande kostnader
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att ett genomförande av
förslaget inte är realistiskt och bedöms innebära omfattande
kostnader.
Reservationer
S och MP reserverar sig mot beslutet.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Motionärerna
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