Remissyttrande
Mottagare

Handläggare

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se
kopia: fi.sba.spn@regeringskansliet.se

Enheten för miljöhälsa
Emma Franzén

Datum
2021-06-10
Vårt ärendenummer
01618-2021
Ert ärendenummer
Fi2021/01561

Boverkets promemoria: Önskemål om
utökat bemyndigande att meddela
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse
vid skolor, förskolor, fritidshem och annan
jämförlig verksamhet
Folkhälsomyndighetens kommentarer
Folkhälsomyndigheten tillstyrker remissens förslag.
Generella synpunkter
Folkhälsomyndigheten anser att Boverkets promemoria ger en bra bakgrund och
motivering till önskemålet om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter på
området. Utifrån Folkhälsomyndighetens ansvarsområde vill vi i sammanhanget
även lyfta vikten av kvalitativa utemiljöer för barn och unga som en betydelsefull
faktor för en god och jämlik hälsa. Inom stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet finns till exempel föreslaget ett utvecklingsområde för att följa upp skolans
fysiska miljö.
Barn har svårt att själva påverka vilka miljöer de vistas i, och de påverkas i hög
grad av familjens levnadsvanor och livsvillkor. Barn som växer upp under sämre
socioekonomiska förhållanden utsätts ofta i högre grad för olika riskfaktorer i
bostaden och närmiljön. Skolans fysiska miljö kan ha en inverkan på elevers
lärande och välbefinnande och en kvalitativ utemiljö under skoltid kan kompensera
för en bristfällig utemiljö i boende- och närmiljön. Storleken på friytan är viktig för
att locka till fysisk aktivitet och lek. Därtill kan en större mängd gröna miljöer ge
ett mervärde då grönskan i sig lockar till fysisk aktivitet och en rad ytterligare
hälsofrämjande effekter. Många gånger utgör även grönområden och parker i
skolornas närhet kompletterande utemiljöer som ger möjlighet till både lek och
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lärande när friytorna på skolorna är små. Ju färre grönområden som skolorna har
inom närområdet desto sårbarare är skolan utifrån ett förtätningsperspektiv.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Britta Björkholm. I den
slutliga handläggningen har avdelningschefen Anna Bessö och tf enhetschefen
Karin Ljung Björklund deltagit. Utredaren Emma Franzén har varit föredragande.
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