Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2020-08-28

1 (3)
Diarienummer

KS 2020/0202
Britt Steiner
Utredningschef

Motion från Anders Almgren (S) och Fanny
Johansson (S) Ett upprustningsprogram för
utemiljöerna på kommunens förskolor och skolor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

ge barn- och skolnämnden i uppdrag att ta fram ett
upprustningsprogram för utemiljön i samråd med berörda
nämnder samt
anse motionen besvarad.

att

Sammanfattning
Socialdemokraterna har i en motion inkommen 2019-02-14
föreslagit att kommunstyrelsen i
samråd med barn och skolnämnden samt berörda nämnder, ska
arbeta fram ett förslag på upprustningsprogram för utemiljöerna på
kommunens befintliga skolor och förskolor. I förslaget förordas att
kostnader för upprustningsprogrammet inkluderas i den kommande
EVP–processen.
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Ärendet
Anders Almgren (S) och Fanny Johansson (S) yrkar i motion att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att i
samråd med barn- och skolnämnden samt övriga berörda nämnder
arbeta fram ett förslag till upprustningsprogram för utemiljöerna på
kommunens förskolor och skolor med tillhörande investeringsramar,
samt att uppdra åt kommunstyrelsen att inkludera kostnader som
upprustningsprogrammet medför i den kommande EVP-processen.
I förslaget redogörs för att det görs ett gediget arbete för hur nya
skolor och förskolor ska byggas för att de ska fungera bättre för barn
och elever. Förslagsställarna ser att det är hög tid att ta ett samlat
grepp och därmed säkra en bra kvalitet även för de befintliga skolor
och förskolornas utemiljöer.

Nämndernas yttranden
Motionen har remitterats till barn- och skolnämnden samt
servicenämnden.

Barn- och skolnämnden delar motionens budskap att barn och
elevers utemiljö är en grundläggande del i deras välmående och en
avgörande pedagogisk miljö för deras lärande i förskola och skola.
Mycket arbete har genomförts i befintliga utemiljöer under senaste
åren. Genom att resurser tillförts i samband med införande av
totalhyra har statusen på många utemiljöer höjts väsentligt.
Underhållet av utemiljöer har stärkts och det har också genomförts
större satsningar med hjälp av statliga bidrag för utemiljöer. Det
arbete som naturskolan genomför har utvecklat metodiken kring
arbete med barn och elever i utemiljöer.
I samband med en satsning i linje med motionen kan Lunds
kommuns framtagna dokument kring riktlinjer för förskole- och
skolgårdar med fördel användas för att genomföra en översyn av
behoven.
Servicenämnden
Nämnden ser stora fördelar med att arbetet med ett
upprustningsprogram genomförs tillsammans med bland annat
Naturskolan, vilka besitter stor kunskap inom området. Nämnden ser
vikten av att utemiljöerna förbättras i takt med forskningen kring
vad som är bra miljö för barn såsom positivt risktagande, vilda zoner,
ute möter inne och så vidare.
Vid ett framtagande av ett upprustningsprogram för befintliga
utemiljöer vore det lämpligt att detta även samkörs tillsammans med
programmet för social hållbarhet, där betydelsen av utformningen av
skolgårdar och förskolegårdar lyfts, utifrån dess påverkan på barns
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levnadsvanor. Upprustningsprogrammet behöver även gå i samklang
med exempelvis lekvärdesfaktorn och skolgårdsfaktorn.

Föredragning
Båda nämnderna ställer sig bakom förslagen och ser stora fördelar
med ett samlat upprustningsprogram. De anför att samband med en
satsning i linje med motionen kan Lunds kommuns framtagna
dokument kring riktlinjer för förskole- och skolgårdar med fördel
användas för att genomföra en översyn av behoven.
Ett samlat upprustningsprogram för utemiljöerna vid våra förskolor
och skolor skulle ge en samlad bild för barn- och skolnämnden av
styrkor, svagheter och behov. Kommunfullmäktige föreslås därför ge
barn- och skolnämnden i uppdrag att ta fram ett
upprustningsprogram för utemiljön i samråd med berörda nämnder.
Programmet kan därefter utgöra underlag för upprustningar som
bör prövas på sedvanligt sätt i investeringsprocessen.

Beredning
Ärendet har remitterats till barn- och skolnämnden samt
servicenämnden för yttrande. Nämnderna har inkommit med svar.

Barnets bästa
Beslut kring ett upprustningsprogram för befintliga skol - och
förskolegårdar påverkar barn. Forskning visar att tillgång till
ändamålsenliga förskole- och skolgårdar spelar en viktig roll för
barns och ungas bildning och i deras sociala och fysiska utveckling.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför i detta skede inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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