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Hur stor plats får barnen ta? 
 
Barnens plats i en växande kommun 

Utbildningsnämnden (UBN) antog 2015 ett lokalprogram ”Program för lokaler i förskola och 
grundskola F-9” med målet att nå en samsyn i kommunen hur lokaler kan stödja den 
pedagogiska verksamheten, skapa flexibilitet och ge en modern skola för vår tid. Beslutet var en 
revidering av tidigare lokalprogram från 2011. 
  
I programmet framgår att Uppsala kommun ska använda och följa statliga styrdokument som de 
om lämplig storlek för förskolegårdar från Boverket. Eventuella avvikelser från programmet ska 
redovisas i en avvikelselista. Vid om- och tillbyggnationer tillåts avvikelse i högre grad då 
utgångspunkten då redan är en bebyggd miljö som inte alltid låter sig anpassas. Vid nybyggnad 
ska det generella programmet för lokaler följas. Programmet anger också att förskole- och 
skolgården är en viktig del av den pedagogiska miljön. Utemiljön ska planeras för lek, rekreation 
och för pedagogiska aktiviteter. Gården ska också vara så pass stor att det går att skapa 
varierade miljöer utan allt för stort slitage. 
  
I ”lokalprogram utemiljö förskola och grundskola” från samma år, 2015 står det: 
  
”Som jämförelse till Uppsalas riktlinjer från 2011 på 40 kvadratmeter friyta per barn i förskolan 
och 30 kvadratmeter friyta per barn i grundskolan finns idag Boverkets Allmänna råd där samma 
mått rekommenderas med tillägget att ingen gård bör vara mindre än 3000 kvadratmeter. 
Forskning visar att en större yta ger minskat slitage, färre konflikter bland barnen och bättre lek. 
Hälsomässigt är en stor gård också bättre eftersom det ger större möjligheter för barn att variera 
mellan sol och skugga samt att springa, få upp farten och tvärbromsa på. … SBF och UBF 
fastslår i och med detta program att Uppsala kommun bör följa Boverkets rekommendation och 
det tidigare beslutet i fastighetsnämnden… Om ytan saknas och behovet av förskola/grundskola 
inom aktuellt område är stort rekommenderar SBF och UBF att 20 kvadratmeter per barn kvarstår 
som ett minsta godtagbart mått.” 
  
Kommunen har, som går att läsa ovan, tydliga regler för hur stor en förskolegård ska vara. 
  
Plan- och byggnämnden har dock nu i maj beslutat om detaljplan för Ångkvarnen 
(Kungsängen/Industristaden vid ån) och skickat denna för samråd. Vänsterpartiet reserverade sig 
mot beslutet. Inom området planeras för tre förskolor med en utemiljö om 20 kvm per barn. Det är 
i det absolut lägsta godtagbara spannet, en nivå enbart acceptabel om det av olika skäl inte är 
möjligt att bygga för en förskolegård om 40 kvm per barn. Ångkvarnen är ett nybygge och det är 
en yta om 6,5 ha som detaljplaneras. Det faller alltså utanför de undantag som ges för att avvika 
från normen om 40 kvm per barn.  

Det är utbildningsnämnden som beställer förskolor och i slutändan har ansvar över att det är bra 

och ändamålsenliga lokaler för barn. Därför ställs denna interpellation till 

utbildningsnämndens ordförande:  

- Är det styrets mening att förvaltningen inte ska följa den rekommendationen om 

förskolegårdar i lokalprogram från 2015 antagen av UBN? 
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