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Motion från Karin Svensson Smith (MP): Använd
kommunens skolgårdar för att minska risk för
översvämningsskador
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

lämna yttrande över motionen enligt vad som framgår av barnoch skolförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Kommunkontoret har skickat Karin Svensson Smiths (MP) motion
Använd kommunens skolgårdar för att minska risk för
översvämningar på remiss till barn- och skolnämnden.
Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett yttrande över remissen.
Idén som presenteras i motionen om att skapa miljöer med
fördröjning av vatten på skolgårdar är intressant och rimmar väl
med innehållet i Lunds kommuns Råd och riktlinjer för utemiljöer.
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Ärendet
Bakgrund
Kommunkontoret har skickat Karin Svensson Smiths (MP) motion
Använd kommunens skolgårdar för att minska risk för
översvämningar på remiss till barn- och skolnämnden.
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Motionen utgår från ståndpunkten att åtgärder behöver göras för att
förbereda Lund för framtida översvämningar. Motionen konstaterar
att det finns upprättade planer för översvämningar i kommunen men
att mer behöver göras. Därför föreslås att skolgårdar kan vara en
resurs där anlagda miljöer kan förhindra skador i bostadsområden
vid översvämningar. Motionen lyfter exempel från Malmö där
insatser som gjorts på en skola haft positiva effekter vid kraftiga
skyfall.

Barn- och skolförvaltningens yttrande
I planering av nya förskolor och skolor förs alltid diskussioner kring
hantering av dagvatten. I detaljplaneskede utreds hur vatten ska
hanteras i relation till fastigheten. I flera projekt används skolor och
förskolors utemiljöer i syfte att fördröja vatten. I Lunds kommuns
råd och riktlinjer för utemiljöer för förskolor betonas vikten av en
varierad topografi i barnens utemiljö. Även i remissutgåvan av råd
och riktlinjer för grundskolans utemiljöer finns samma beskrivning. I
riktlinjerna ingår även att utemiljön ska innehålla så stort inslag av
vegetation som möjligt. Båda aspekterna handlar om nyttan ur ett
pedagogiskt perspektiv för barn och elever att vara i naturliga
miljöer. Barn- och skolförvaltningen menar att motionens innehåll
rimmar väl med Råd och riktlinjer för utemiljö. Eftersom riktlinjerna
även ska appliceras på befintliga miljöer finns det inga hinder för
förslaget om att vidta åtgärder på skolgårdar för att minska risken
för översvämningar.
Motionens förslag att uppdraget att skapa fler miljöer för att hantera
översvämningar på skolgårdar ska hamna hos serviceförvaltningen
är rimligt. Det vidare förslaget att samverkan kan ske med
Naturskolan är även en god idé. Naturskolan driver
utvecklingsprojekt med skolorna och arbetar med hur
verksamheterna kan använda skolgårdarna inom ramen för det
pedagogiska arbetet. Naturskolan är redan idag en viktig
samarbetspartner för serviceförvaltningen vid planering av projekt
på skolgårdar.

Beredning
Ärendet har beretts på skolkontoret. Avstämning har skett med
serviceförvaltningen.

Barnets bästa
Utemiljöer med en varierad natur och topografi är viktig för den
pedagogiska verksamheten på Lunds skolor. Innehållet i motionen
som ärendet avser är i linje med de mål som finns i kommunens råd
och riktlinjer för utemiljöer. Riktlinjerna är framtagna med grund i
forskning kring barns utveckling och behov gällande utemiljöer.
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Utveckling av utemiljöer enligt motionens förslag bedöms ge elever
en förbättrad utemiljö.

Ekonomiska konsekvenser
Barn- och skolförvaltningen har inte gjort någon egen bedömning av
de ekonomiska konsekvenserna. I diskussion med
serviceförvaltningen framgår att det behöver avsättas medel då
åtgärder som föreslås i motionen inte ryms inom ramen för budget
för planerat underhåll. För att beskriva kostnader krävs utredningar
från serviceförvaltningen.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
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För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
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