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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Linda Forssén

2021-04-27

Dnr BOU 2020-656
Dnr KS 2020-481

Barn- och ungdomsnämnden

Rörelseinspirerande utemiljöer, svar på motion (MP)
Förslag till 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.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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
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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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Bakgrund
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. I kommunens idrottspolitiska program, som antagits
av kommunfullmäktige 2018-06-19, § 173, står att kommunen ska
”Tillhandahålla trygga, säkra och inspirerande skolgårdar som inbjuder till
fysisk aktivitet”. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar
tillsammans med Lejonfastigheter aktivt för detta.
Till den av barn- och ungdomsnämnden fastställda Lokalförsörjningsplanen,
senast reviderad 2019-04-25 § 36, finns ”Linköpings skolmodell – Lärmiljö
Linköping” som bilaga, vilket bland annat innehåller funktionsprogram för
skolans inre rum och lokaler som funktioner för skolans utemiljö. I
Lärmiljöprogrammet står att ”Utemiljön ska vara utformad så att den möjliggör
goda rastaktiviteter och en god pedagogisk verksamhet”. Det finns även en
hänvisning till ett ”Utemiljöprogram” som är fastställt av Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen (då Utbildningskontoret). Utemiljöprogrammet
fastslår vilka kvalitetskriterier som ska gälla vid nybyggnation.
Något egentligt ”Funktionsprogram Utemiljö” som beskriver vad som behöver
uppfyllas gällande samtliga kommunens utemiljöer för förskolor och skolor
finns inte.
Lejonfastigheter, som har uppdraget att bygga, förvalta och underhålla de
kommunala förskolornas och skolornas lokaler och utemiljöer, arbetar
kontinuerligt med att utföra reinvesteringsåtgärder och underhållsåtgärder i den
takt som behov uppstår i enlighet med gällande stöddokument. Det är inte
möjligt för Lejonfastigheter att idag svara på hur väl samtliga kommunala
förskolors och skolors utemiljöer överensstämmer med de kvalitetskrav som
ställs genom Utemiljöprogrammet på nybyggda förskolors och skolors
utemiljöer. Det har inte ingått i deras uppdrag att göra en sådan kartläggning.
Lejonfastigheter kan heller inte ange någon exakt summa för hur mycket det
kan komma att kosta om barn- och ungdomsnämnden skulle beställa en sådan
kartläggning. De gör dock uppskattningen att kostnaden skulle bli mycket
omfattande då en sådan kartläggning sannolikt skulle bli mycket
resurskrävande.
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Lejonfastigheter gör också bedömningen att även om en sådan kartläggning
skulle beställas och genomföras är det inte realistiskt att alla förskolors och
skolors utemiljöer skulle kunna renoveras under en t10-årsperiod så att de
uppfyller kraven som gäller vid nybyggnation. Bland annat ställs sådana krav
på friytor som skulle vara svårt att uppfylla för de förskolor och skolor som
redan är byggda i områden med tät byggnation i omgivningen. Idag görs
renoveringar och uppfräschningar av förskolors och skolors utemiljöer i
samband med andra renoveringar av enheternas lokaler. Att renovera förskolor
och skolors utemiljöer är generellt dyrt då arbetet inte kan göras samtidigt som
barnen behöver nyttja sin utemiljö utan måste förläggas på tider då förskolor
och skolor är stängda.
Det har inte framkommit genom Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
systematiska kvalitetsarbete att förskolornas och skolornas utemiljöer upplevs
som ett särskilt stort problem. Lejonfastigheter kan inte heller se att de får
många synpunkter från verksamheterna angående utomhusmiljöer.
Ekonomiska konsekvenser
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut innebär inte
några ekonomiska konsekvenser då förslaget är att motionen ska avslås. Skulle
motionen ändå antas skulle det innebära omfattande kostnader för barn- och
ungdomsnämnden.
Kommunala mål
Målområde Medborgare
Målområde Ekonomi
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med politisk sekreterare för moderaterna. Samråd har även
skett med Lejonfastigheter som samtycker till förslaget.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt MBL är inte påkallad.
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Kommunledningsförvaltningen

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Paul Håkansson
Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

