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Ärendebeskrivning - Svar på remiss angående att utöka friytan vid Rydö
skola
Motionens att-satser
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion angående att utöka skolgården vid Rydöbruks
skola, samt att utöka parkeringen vid skolan.
I första att-satsen yrkas på att kommunfullmäktige beslutar att:
Ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten till ett utökande av friyta/lekyta för
barnen på Rydöbruksskola/Förskola vid ingången upp emot befintlig parkering nere vid
skolan och att i samband med detta även byta ut staketet. Samt att om möjligt utöka
friytan/lekytan på samma sätt som beskrivits i att satsen.
I andra att-satsen yrkas på att kommunfullmäktige beslutar att:
Ge berörd nämnd i uppdrag att utöka befintlig parkering uppe vid busshållsplatsen, samt att
om möjligt utöka parkeringen på samma sätt som beskrivits i att satsen.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 juni 2019 att kommunledningskontoret
skulle ta fram ett förslag på svar på motionen, samt att kontakt skulle tas med andra kontor
som eventuellt berörs av frågorna i motionen. Kommunledningskontoret har varit i kontakt
med barn- och ungdomskontoret för att undersöka om kontoret ser ett behov av de
undersökningar av utökad friyta likt motionären föreslår.
Enligt Boverkets rekommendationer ska en skola ha tillgång till egen utegård med tillräckligt
stor lekyta. Det är lämpligt att varje skol- och fritidsbarn har en lekyta utomhus på ca 30 m2. I
lekytan räknas inte byggnader och parkering in. En förskola bör ha en lekyta om 40 kvm/barn.
På Rydö skola är det i dagsläget 68 elever. Det betyder att friytan bör vara minst 2040 kvm. På
Rydö förskola är det i dagsläget 36 barn, vilket betyder att förskolan bör ha minst 1440 kvm
lekyta. Det innebär att det krävs en friyta/lekyta om minst 3480 kvm vid Rydö skola.
Friytan vid Rydöbruks skola överstiger de allmänna rekommendationerna. Därtill ska en av
modulerna inom snar framtid flyttas från Rydö skola, vilket kommer utöka friytan ytterligare.
Vid dialog med barn- och ungdomskontoret framkommer det att kontoret inte ser ett behov av
att kommunen utreder en utökning av friytan likt motionären föreslår, då bedömningen är att
dagens friyta är tillräcklig.

Hylte kommun
Kommunledningskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 - 180 00

kommunen@hylte.se
Bankgiro 434 – 4354
www.hylte.se
Plusgiro 10 53 60 - 2

2 (2)

Kommunledningskontorets förslag är därmed att den första att-satsen avslås
Andra att-satsen
Eftersom tjänsteorganisationen gör bedömningen att det i dagsläget inte finns behov av att ta
befintlig parkering på framsidan i anspråk för att utöka friytan, föreslår
kommunledningskontoret att den andra att-satsen avslås
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