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Prövning av barnens bästa för detaljplan Västra Brotorp 
förskola 

Översiktlig prövning av barnets bästa 

En prövning av barnets bästa ska göras för alla beslut som berör barn och unga upp till 18 

år i hela staden1. Nedan följer en redogörelse av prövningens resultat i relation till 

detaljplan för Terriern 1 och del av Sundbyberg 2:92.  

Bakgrund till detaljplan:  

På fastigheterna Terriern 1 finns enligt gällande detaljplan (C345) laga kraft 2006-05-31, 

möjlighet att uppföra en förskola. Det har fram till 2021 stått en paviljongförskola på 

fastigheten, Västra Brotorps förskola, med plats för 100 barn. Förskolan har haft ett 

tillfälligt bygglov som upphör år 2023 och som inte går att förlänga. En ny förskola 

planeras därför med plats för upp till 120 barn fördelat på 6 avdelningar. I samband med 

att Kvarnkullens förskola i Stora Ursvik färdigställdes under våren 2021 evakuerades 

Västra Brotorps förskolas verksamheten dit och paviljongen avvecklades i september 2021.  

Då det nya förslaget föreslår en förskola som ska rymma 120 barn, i stället för 100 barn så 

föranleder det till att förskolans gård behöver utökas. Stadens angränsande fastighet 

Sundbyberg 2:92 har tidigare nyttjats av förskolan för utevistelse och lek. En permanent 

användning av del av Sundbyberg 2:92 som del av en framtida förskolegård kräver 

detaljplaneändring från allmän platsmark (natur) till kvartersmark. Platsen har goda 

förutsättningar för en förskola bland annat utifrån den direkta kopplingen till Igelbäckens 

naturreservat som skapar möjligheter för att nyttja dess skog och mark i den pedagogiska 

verksamheten.  

I samband med planläggning av förskola har även tekniska avdelningen behov av att 

bredda en passage mellan förskolan och intilliggande bostadsområde. Det är för att kunna 

komma åt Igelbäckens naturreservat med driftfordon.  

Idag är den totala friytan på förskolegården ca 880 kvm och en detaljplaneändring skulle 

innebära att skolgården utökas med ca 547 kvm. Gården uppgår då till en totalt yta på 1 

427 kvm vilket blir 11,9 kvm friyta per barn, vilket är en utökning sedan tidigare då varje 

elev hade en friyta på ca 7,3 kvm per barn. 

 

 
1 Enligt Prövning av barnets bästa- Rutin för stadens alla verksamheter. Diarienummer: KS-
0145/2020-2 
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1. Bedöm beslutets påverkan för barn:  ingen påverkan/liten 
påverkan/stor påverkan 

Planläggning enligt förslaget skulle innebära en direkt och stor påverkan på barn och deras 

vardag. Planförslaget innebär en utökning av förskolegården med en total friyta om cirka 

547 kvm, och då barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan har en utökning 

av friytan stor inverkan för deras vardag. Ökad friyta kan leda till ökad fysisk aktivitet när 

det finns större tillgänglig yta, högre kvalitet på friytan och mer välplanerade lekytor kan 

leda till att barnen spenderar mer tid utomhus. Utomhuslek kan även bidra till bättre 

kunskapsinhämtning och mentalt välbefinnande genom stressreducering och 

återhämtning. 

Gården planeras att delas in i tre olika zoner; en trygg zon, en vidlyftig zon och en vild zon. 

Närmast byggnaden planeras den trygga zonen med plats för vistelse, lugn lek och sandlek 

för de allra yngsta barnen. Sittytorna och en del av lekytorna kommer delvis att skuggas av 

de träd som har placerats i söder. På sommarhalvåret behöver dessa ytor dock ytterligare 

solskydd.  

Den vidlyftiga zonen är belägen på gårdens nordöstra sida. Här skapas möjlighet till mer 

fartfylld lek för förskolans lite äldre barn. Området ansluter till naturmarken norr om 

förskolegården med en grind. Den tillkommande delen med natur blir ett välbehövligt 

tillskott för att uppnå känslan av vidlftighet på gården.  

Den vilda zonen består av planteringsytorna med träd. Vissa nivåskillnader och 

slitmaterialet av träflis bidrar delvis till en vild karaktär. Det intilliggande naturreservatets 

miljö kan komplettera den vilda zonen. 
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Bilden visar tre olika lekzoner som planeras inom förskolegården.  

På gården planeras två sandlådor med utrustning för sand- och vattenlek. Dessa kommer 

att placeras i kanten för att vara tillgängliga för barn i rullstol som inte kan rulla in i 

sandlådan. Vidare finns lekutrustning som rutschkana för småbarn och två tipis, placerade 

i en sandyta. För de större barnen finns en klätterställning med rutschkana. 

Markmaterialet planeras för att vara tillgänglig även för rullstolsburna. Bänkarna som 

föreslås vid borden har urtag med plats för rullstolar. 

Bedömningen är att förslaget har en stor och positiv inverkan på barn då gården utökas och 

får kvalitativa lekytor som bidrar till spontana och pedagogiska lekar för barn i olika åldrar 

och med olika förutsättningar.  

 

2. Antas beslutet påverka barn i framtiden?  

Ja, detaljplaneförslaget innebär en positiv förändring av den fysiska miljön 

(förskolegården) som anses bli varaktig. Därmed påverkas barn som i framtiden kommer 

gå på förskolan eller besöka förskolegården utanför skoltid. 
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3. Vilka positiva alternativt negativa konsekvenser kan beslutet ha för 
barn? Finns intressekonflikter? 

Det nya planförslaget bidrar med flera positiva effekter. Barnen får en större gård som är 

planerad utifrån olika zoner för att möjliggöra lek anpassad till barn med olika behov, 

utifrån bl.a. ålder, kön och funktionsnedsättning.  

Då en del av Sundbyberg 2:92 planläggs som kvartersmark innebär det att en bit av 

naturmarken försvinner för allmänheten. Det finns dock möjlighet att nyttja 

förskolegården utanför skoltiden med andra typer av möjlighet till lek som inte naturen 

kan bidra med.  

Skogsgården planeras att bevaras och kommer bidra med kvalitéer som uppmanar till 

naturliga lekar och lärande.  

 

4. Har barn hörts i frågan?  

Staden gör bedömningen att barn påverkas positivt av planläggningen då friytan på 

förskolegården utökas. Staden bedömer därför inte att några barn behöver höras i frågan.  

 

5. Är beslutet i enlighet med barnets bästa? Ja/Nej 

Ja, den sammantagna bedömningen är att förslaget anses vara i enlighet med barnets 

bästa. Den nya gården på Sundbyberg 2:92 kommer bevaras med sina höjdskillnader och 

naturliga miljö, vilket ger goda förutsättningar för pedagogiskt lärande och spontana lekar. 

Detaljplanen syftar till att en god utemiljö för fastigheten kan uppnås med olika zoneringar 

av förskolegården.   

 

 


