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Interpellation 

till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anna Carlsson 

Skolgårdanas ytor fortsätter att minska. Hur motverkar vi detta? 

”Skolan är en av de platser där barn tillbringar störst del av sin vakna tid. Rymliga och varierande 
utemiljöer stimulerar till både fysisk aktivitet och återhämtning. För att alla barn ska ha samma 
möjligheter till hälsa, lärande och utveckling behövs tidigare regler och nationella insatser för 
utformningen av landets skolgårdar”, säger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket. 
 
Boverket anser att ett rimligt mått på friyta är 30 kvadratmeter per elev i grundskolan. Detta har 
vi i Vänsterpartiet ofta påpekat vid planeringen av nya skolor och vid om- och tillbyggnad av 
gamla skolor i vår kommun.  
 
Skolgårdarnas ytor för barn att leka och röra sig på fortsätter tyvärr att minska. Nästan 464 000 
grundskoleelever (42 %) hade år 2020 en yta som understeg 30 kvadratmeter. Det visar en 
kartläggning som SCB gjort på uppdrag av från Boverketi. 
 
I Sverige har elever på s k friskolor i genomsnitt en friyta på 28 kvadratmeter, elever vid 
kommunala skolor i genomsnitt 49 kvadratmeter. Friytan per elev har vid kommunala skolor 
förändrats något över tid medan den vid friskolor har minskat stadigt sedan 2014. 
 
Hur ser det då ut i Jönköpings kommun?  
 
År 2020 var skolområdenas friyta per elev 40,0 kvadratmeter. För kommunala skolor var snittet 
43,2 kvadratmeter per elev och för s k friskolor 20,5 kvadratmeter. 
 
För kommunala skolor innebär det en marginell minskning från 43,9 till 43,2 kvadratmeter/elev 
mellan 2014 och 2020. 
 
För s k friskolorna innebär det en påtaglig minskning från 24,5 till 20,5 kvadratmeter/elev till 
mellan 2014 och 2020. 
 
Mot bakgrund av detta vill jag fråga dig: 
 

1. Finns det kommunala skolor som har mindre än 30 kvadratmeter friyta per elev? 
2. På vilka sätt kan kommunen påverka den påtagliga minskningen av friytor i de s k 

friskolorna? 
3. Finns det en dialog mellan kommunen och friskolorna rörande detta? 

 

     Jerry Hansson 

     Vänsterpartiet 

 

 

 
i SCB, Grundskolor och friytor per kommun 2020.  

 


