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Motion från Mattias Olsson (S) Lund behöver fler S:t
Hansgårdar!
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att

avslå motionen

Sammanfattning
Mattias Olsson (S) yrkar i en motion att barn- och skolnämnden ska
få i uppdrag att inrätta fler fritidsverksamheter likt den som bedrivs
på S:t Hansgården, samt att barn- och skolnämnden säkerställer att
kvaliteten på den befintliga verksamheten upprätthålls.
Ärendet har remitterats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden
och barn- och skolnämnden och har därefter beretts av
kommunkontoret.
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Ärendet
Bakgrund
Mattias Olsson (S) yrkar i en motion att fullmäktige ska besluta att
barn- och skolnämnden får i uppdrag att inrätta fler
fritidsverksamheter likt den som bedrivs på S:t Hansgården, samt att
barn- och skolnämnden säkerställer att kvaliteten på den befintliga
verksamheten upprätthålls.

Föredragning
Den verksamhet som idag bedrivs på S:t Hansgården utgör både
utbildning i form av fritidshem enligt skollagen och öppen
verksamhet som riktas till allmänheten. Barn- och skolnämnden
pekar på att verksamheten som bedrivs för allmänheten inte ryms i
deras reglemente.
Elever ska, enligt skollagen, erbjudas utbildning i fritidshem vid eller
i så nära anslutning, till den skolenhet där eleven får utbildning, som
möjligt. Även barn- och skolnämndens lokalplan slår fast att skolor
och fritidshem ska integreras i samma lokaler. Detta begränsar
antalet möjliga platser där verksamhet, likt den som finns på S:t
Hansgården, kan bedrivas.
Inrättande av en ny verksamhet måste föregås av en analys av
behovet för målgruppen. Detta ansvar har barn- och skolnämnden
som, i sitt yttrande, inte pekar på ett behov av verksamheter med en
inriktning likt den på S:t Hansgården.
Kommunkontoret föreslår därför att motionen avslås.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att utifrån kulturoch fritidsförvaltningens organisatoriska förändring under hösten
2016, då all fritidsklubbsverksamhet övergick i barn- och
skolnämndens regi, har nämnden i dagsläget inte ansvar för framtida
utveckling av fritidshemsverksamheten. Under förutsättning att
barn- och skolnämnden har möjlighet att utveckla
fritidsklubbsverksamheten ställer sig nämnden positiv till en sådan
verksamhetsutveckling.

Barn- och skolnämndens yttrande
Barn- och skolnämnden redogör i sitt yttrande för hur det på S:t
Hansgården idag bedrivs utbildning i form av fritidshem enligt
skollagen för elever på Fäladsskolan i årskurs 4-6. Utöver fritidshem
bedrivs även öppen verksamhet som riktas till allmänheten. Denna
del utgör inte en del av utbildningen i fritidshemmet och är inte
reglerad i skollagen och fritidshemmets läroplan, vilket är barn- och
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skolnämndens verksamhetsansvar enligt gällande reglemente. S:t
Hansgården är den enda verksamheten i Lunds kommun som har en
kombinerad verksamhet med fritidshem och en öppen verksamhet
för allmänheten.
Barn- och skolnämnden skriver vidare att elever ska, enligt skollagen
14 kap. 10 §, erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som
möjligt den skolenhet där eleven får utbildning. I barn- och
skolnämndens lokalplan 2020-2025 framhålls att fritidshem är en
del av skolverksamheten och ett komplement till undervisningen i
grund- och grundsärskolan. Skolor och fritidshem ska därför enligt
lokalplanen integreras i samma lokaler.
Barn- och skolnämnden bedömer att förslaget om fler S:t Hansgårdar
bör utredas vidare innan beslut om att inrätta fler liknande
verksamheter eventuellt kan fattas. Nämnden pekar på att en
utredning både bör belysa frågan om ansvar för fritidsverksamhet
som ej bedrivs enligt skollagen samt kartlägga behov som idag ej
tillgodoses hos ungdomar i Lunds kommun.

Beredning
Ärendet har remitterats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden
och barn- och skolnämnden och har därefter beretts av
kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet i detta
skede.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör
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