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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
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Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten angående lekvärdesfaktor
för förskolegårdar i Järfälla

Ärendet i korthet
Järfälla kommun expanderar de kommande åren och behovet av lokaler för förskola
kommer i och med detta att öka. För att hålla jämna steg med prognosticerad
befolkningsökning är bedömningen att kommunen behöver fler förskolor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har därför arbetat fram ett koncept för framtida
byggnationer av förskolor i Järfälla. I utemiljön för konceptförskolan användes
Malmö stads ”Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö- med syfte att nå en hög
lekkvalite” som underlag för arbetet. Utifrån konceptförskolans tankar och under
arbetets gång identifierades ett behov av att vidareutveckla konceptet vad gäller
utemiljöns kvaliteter och ett ordförandeförslag lades om detta vid barn- och
ungdomsnämndens sammanträde 18 maj 2017. Bygg- och miljöförvaltningen har
tagit fram ett dokument liknande Malmö stads för Järfälla som ett dokument i
planeringen av nya förskolor som barn- och ungdomsförvaltningen önskar ska
användas som underlag.
Syftet med rapporten är att nå en kvalitet på kommunens förskolegårdar som
uppfyller barns behov av utemiljöer enligt aktuell forskning. Och att Järfälla
fortsätter att vara en attraktiv boendemiljö för barnfamiljer.
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Bakgrund
Järfälla kommun expanderar de kommande åren och behovet av lokaler för förskola
kommer i och med detta att öka. För att hålla jämna steg med prognosticerad
befolkningsökning är bedömningen att kommunen behöver fler förskolor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har därför arbetat fram ett koncept för framtida
byggnationer av förskolor i Järfälla. I utemiljön för konceptförskolan användes
Malmö stads ”Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö- med syfte att nå en hög
lekkvalite” som underlag för arbetet.
Då flera av de kommande förskolorna hamnar i flerbostadshus i stadsliknanden
miljöer är det viktigt att vid planeringen av dessa se över barnens möjlighet till bra
utemiljö. Utemiljön är en viktig del för barnens utveckling och därför är det viktigt
att säkerställa god utemiljö såväl på gården som i närliggande parker och
naturpartier.

Analys
Utifrån konceptförskolans tankar om utemiljön ansåg bygg- och miljöförvaltningen
att ett dokument liknande Malmö stads behövdes göras även för Järfälla som ett
dokument i planeringen av nya förskolor.
Lekvärdesfaktorn är uppbygg i tre steg. I det första steget klargörs förskolegårdens
grundförutsättningar - dess placering, storlek och följaktligen antalet zoner som får
plats. Utifrån dessa aspekter avgörs i steg 2 vilken lekvärdesfaktor som krävs för att
nå god kvalitet. Vid alltför liten gårdsyta ställs krav på extra personal för att kunna
tillgodose barns rörelsebehov i park- eller naturområden utanför förskoletomten.
En förskolegård med tillräcklig storlek (≥3000 m2) bör vara indelad i tre zoner, en
trygg, en rörelsefylld och en vild, med fokus på olika kvaliteter och funktioner inom
respektive zon.
I en tät stad där gårdens yta inte alltid räcker till för alla zoner kan den vilda zonen
utgöras av ett park- eller naturområde inom högst 300 m från förskolan.
Om enbart en zon får plats prioriteras den trygga zonen. Närliggande park- eller
naturområde ska i dessa fall uppfylla både den rörelsefyllda- och den vilda zonens
innehåll. För att uppnå en god arbetsmiljö för pedagoger och en trygg och säker plats
för barnen ska den del av parken som är avsedd för den rörelsefyllda zonen vara
inhägnad. I parkområdet måste det också finnas offentlig toalett. På grund av
utrymmesskäl kan endast två förskolor associeras till varje park, förutsatt att
inhägnaden är omkring 2000 m2.
Lekvärdesbedömningen är indelad i tio faktorer utifrån olika kvalitetsaspekter. Varje
aspekt är indelad i tre poängnivåer. Utifrån sammanställningen får man fram
lekvärdeskrav och vad som då behövs för att barnen ska få en kvalitativ utemiljö.
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Barnkonsekvensanalys
1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, det kommer påverka deras möjlighet till bra utemiljö vid deras förskola.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Målet är att deras miljö i de nya förskolorna ska bli mer modern och attraktiv och ge
dem möjlighet till en bra utemiljö.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, ärendet har handlagts av förvaltningen.

Slutsatser
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att barn- och ungdomsnämnden
godkänner rapporten angående lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Järfälla
Barn- och ungdomsförvaltningen önskemål är att rapporten används som underlag
vid planerandet av nya förskolor i Järfälla.
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