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Förslag till Boverkets allmänna råd (2015:xx) om friyta
för fritidshem, förskolor, skolor eller liknande
verksamhet med tillhörande konsekvensutredning m.m.
(Dnr 20121–147/2014)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
förslaget om allmänna råd om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller
liknande verksamhet. Att stärka rättigheten till lämpliga friytor för barn och unga
är ett led i ungdomspolitikens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor.

US1000, v 1.0, 2010-02-04

Myndigheten vill särskilt lyfta vikten av att friytorna görs tillgängliga för olika
grupper av unga. I utformningen bör hänsyn bland annat tas till olika sorters
funktionsnedsättningar. Möjligen bör det i de allmänna råden tydligare uttryckas
ett minimikrav på yta per elev eller förskolebarn som norm för berörda parter att
utgå från.
Myndigheten förordar även en språklig ändring i de allmänna råden. Myndigheten
föreslår att meningen ”Friytan bör anordnas så att både flickors och pojkars lek
och utevistelse gynnas” ändras till ”Friytan bör anordnas så att lek och utevistelse
gynnas för alla barn och unga, oavsett könstillhörighet”. Anledningen till förslaget
är att det finns barn och unga som varken definierar sig som ”tjej” eller ”kille”.
Förslaget går i linje med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors
roll som en av fem hbt-strategiska myndigheter, vars uppdrag är att främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck.
I Boverkets önskan att få synpunkter på förslaget till vägledning har Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor särskilt uppmärksammat avsnittet om barn
och ungas inflytande i planering och utvecklingsprocesser. Myndigheten ser
positivt på att ungas inflytande särskilt lyfts i vägledningen då det stämmer
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överens med det ungdomspolitiska målet att alla unga ska ha makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Myndigheten vill samtidigt peka på
vikten av att olika grupper av barn och unga får komma till tals. Unga är en
heterogen grupp med olika intressen och förutsättningar att delta i aktiviteter på de
aktuella friytorna.

I detta ärende har vikarierande generaldirektör Eva Theisz beslutat. Handläggare
Fabian Sjö har varit föredragande.
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vik. generaldirektör
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handläggare
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