Barn- och skolnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2020-06-11

§ 85
Motion från Mattias Olsson (S): Lund
behöver fler S:t Hansgårdar!
Dnr BSN 2020/0762

Sammanfattning
Mattias Olsson (S) har inkommit med en motion till
kommunstyrelsen gällande fler S:t Hansgårdar i Lund. I motionen
föreslås kommunfullmäktige besluta att ge barn- och skolnämnden i
uppdrag att inrätta fler fritidsverksamheter likt den som bedrivs på
S:t Hansgården, samt att barn- och skolnämnden ska säkerställa att
kvaliteten på den befintliga upprätthålls.
Barn- och skolförvaltningen bedömer att förslaget om fler S:t
Hansgårdar bör utredas vidare. Detta då det i nämndernas
nuvarande reglementen inte anges ett tydligt ansvar för kommunens
fritidsverksamhet som inte är en del av utbildningsverksamheten,
utan som tillgodoser mötesplats och aktiviteter för ungdomar mellan
13-18 år. En utredning skulle med fördel kunna genomföras i
samband med att de reviderade reglementena är antagna.
En utredning bör belysa om verksamheter likt den på S:t Hansgården
kan bedrivas som en gemensam verksamhet för nämnderna eller
inte. Vidare bör en utredning kartlägga och belysa upplevda behov
hos ungdomar i Lunds kommun, som i dagsläget inte tillgodoses i
tillräcklig grad, i syfte att kunna möta dessa i högre utsträckning
framåt.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 maj 2020
Motion, Lund behöver fler S:t Hansgårdar!

Yrkanden
Mårten Spanne (S) och Emma Fager Malmström (MP): Bifall till
förvaltningens förslag, d.v.s. att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget och skicka det till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp yrkandet för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget och skicka det till
kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-11

BSN 2020/0334

Barn- och skolnämnden
Plats och tid

Sessionssalen, Stadshuset, 2020-06-11 klockan 13.00–16.30

Ledamöter

Mia Honeth (L), deltar på distans
Mattias Horrdin (C), ordförande
Mårten Spanne (S), 2:e vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), §§ 75-78
Charlotte Svanberg (M), deltar på distans
Rita Borg (S)
Emma Fager Malmström (MP), deltar på distans
Åsa Wittenfelt (SD), § 75-88
Pontus Kjellström (V), §§ 77-79, deltar på distans
Kerstin Frygner (FNL), §§ 77-90, deltar på distans

Tjänstgörande ersättare

Jessica Ulfgren (L), §§ 78-90 samt ej tjänstgörande ersättare §§
75-77
Charlotte Lundgren (FNL), §§ 75-77 samt ej tjänstgörande
ersättare §§ 78-90
Agneta Geijer (S), deltar på distans
Jonas Ringqvist (V), §§ 75-76 och 80-90 samt ej tjänstgörande
ersättare §§ 77-79, deltar på distans
Marcus Svensson (SD), §§ 89-90 samt ej tjänstgörande ersättare
§§ 77-88, deltar på distans

Ersättare

Emma Tomasson (FI)

Övriga

Jytte Lindborg, skoldirektör
Linda Abrahamsson, kvalitets- och myndighetschef
André Levin, ekonomichef
Jonas Eriksson, digitaliseringsstrateg
Britta Fremling, nämndsekreterare
Linus Andersson, utredare, §§ 75-81
Gustav Svensson, lokalplaneringsstrateg, §§ 76-88
Martin Bater, IT-strateg
Annika Elwert, analytiker, §§ 75-81
Ann Hejde Spjut, verksamhetschef för elevhälsan, §§ 75-76
Agneta Lindfors, Lärarnas riksförbund (LR), §§ 75-88
Eva Eliasson, Lärarförbundet, §§ 75-88

Justerare

Rita Borg (S)

Paragrafer

§ 75–90

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Skolkontoret, 2020-06-18 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Mia Honeth (L)

Justerare

Rita Borg (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 75–90

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och skolförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Britta Fremling

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-07-13

