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Förskolenämnden

Remiss av utkast till Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Förslag till beslut
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och leda det regionala
arbetet med friluftspolitiken. I förslaget till utkast till strategi anges att friluftslivet
är brett och spänner över flera politikområden, bland annat politik för naturvård,
kulturarv, regional tillväxt, jord- och skogsbruk, landsbygdens utveckling,
folkhälsa och utbildning- och forskning.
Syftet med en regional friluftlivsstrategi är att skapa förutsättningar för att stärka
genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms län.
Friluftslivsstrategin ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv och
friluftlivspolitiken genom att tydliggöra en effektiv riktning och en gemensam
målbild för arbetet i Stockholms län.
Förvaltningen är positiv till att en strategi för friluftsliv framtagits, samt att
strategin lyfter behovet av grönområden i nära förbindelse till områden där nya
förskolor byggs. Förslagen i utkast till strategi är dock så allmänt hållna att
förvaltningen finner det svårt att bedöma på vilket sätt de påverkar förskolans
verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och leda det regionala
arbetet med friluftspolitiken. I förslaget till utkast till strategi anges att friluftslivet
är brett och spänner över flera politikområden, bland annat politik för naturvård,
kulturarv, regional tillväxt, jord- och skogsbruk, landsbygdens utveckling,
folkhälsa och utbildning- och forskning.
I förslaget till friluftslivsstrategi anges vidare att utveckling av friluftslivet är
beroende av att många aktörer med olika roller och ansvar bidrar i arbetet.
Länsstyrelsen Stockholm har valt ta fram en strategi för att tydliggöra en riktning i
arbetet med att förverkliga friluftslivspolitiken i länet
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Syftet med en regional friluftlivsstrategi är att skapa förutsättningar för att stärka
genomförandet av den nationella friluftslivspolitiken i Stockholms län.
Friluftslivsstrategin ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv och
friluftlivspolitiken genom att tydliggöra en effektiv riktning och en gemensam
målbild för arbetet i Stockholms län. De tre strategiska fokusområdena med
tillhörande mål bidrar med måluppfyllelse av samtliga tio friluftslivsmål.
I utkastet till strategi anges att friluftslivsstrategin är ett dokument att samlas
kring. De strategiska fokusområden med tillhörande mål som lyfts är
gemensamma och alla kan bidra, efter egen förmåga. . Då vi är många i
Stockholms län som arbetar åt samma håll kan vi på så sätt få ett större genomslag
för friluftlivspolitiken och möjliggöra för utevistelse och upplevelser i natur- och
kulturmiljöer för alla.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen är positiv till att ett utkast till strategi för friluftsliv framtagits, samt
att strategin lyfter behovet av grönområden i nära förbindelse till områden där nya
förskolor byggs. I enlighet med läroplanen ingår det i förskolans uppdrag att
stimulera barnen intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling,
och att utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och
varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Om
barn får vistas mycket i sin närmiljö kan de skapa en relation till naturen och även
ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar. Att vårda sitt närområde bidrar till att
området blir viktigt och kan leda till att barnen vill fortsätta att vara rädda om det.
Förskolans utbildning ska även ge barnen förutsättningar att utveckla en allsidig
rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i
olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje
och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.
Möjligheten att vistas i natur och grönområden som finns belägna i nära
anslutning till förskolan är därför en förutsättning för barns utforskande,
utveckling och lärande.
Förslagen i utkast till strategi är dock så allmänt hållna att förvaltningen finner det
svårt att bedöma på vilket sätt de påverkar förskolans verksamhet.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.
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