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Motion från Mattias Olsson (S): Lund behöver fler S:t
Hansgårdar!
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
(denna skrivelse)
Motion, Lund behöver fler S:t Hansgårdar!

Barnets bästa
Utbildning i fritidshemmet är styrd av skollag och läroplan. Dessa
utgår från barnets rätt till utbildning och värnar barns möjligheter
och rättigheter. Elever i förskoleklass, grund- och grundsärskola har
rätt till en plats i fritidshem vid den skolenhet där de får sin
utbildning eller så nära som möjligt den skolenhet där de får sin
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utbildning. Om fler S:t Hansgårdar ska kunna aktualiseras är det av
vikt av att en kartläggning genomförs innan eventuella beslut fattas.

Ärendet
Mattias Olsson (S) har inkommit med en motion till
kommunstyrelsen gällande fler S:t Hansgårdar i Lund. I motionen
föreslås att barn- och skolnämnden får 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 verksamheten upprätthålls.
På S:t Hansgården bedrivs idag utbildning i form av fritidshem enligt
skollagen för elever på Fäladsskolan i årskurs 4-6. På S:t Hansgården
bedrivs även öppen verksamhet som riktas till allmänheten. Den
delen utgör inte en del av utbildningen i fritidshemmet och är inte
reglerad i skollagen och fritidshemmets läroplan, vilket är barn- och
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. På gården finns det djur och odlingar
vilket utgör en del i elevernas utbildning i fritidshemmet. Barnen lär
sig att möta djuren på djurens villkor och utifrån deras behov och är
också delaktiga i att sköta gårdens odlingar. Verksamheten är
uppskattad av såväl elever, vårdnadshavare som av allmänheten. S:t
Hansgården har öppet för allmänheten vardagar 8-17 och tar bland
annat emot studiebesök från förskole- och skolenheter.
Fritidshemmets lokaler är inte tillgängliga för besök från
allmänheten.
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.
Frågan om det politiska ansvaret för den del av S:t Hansgårdens
verksamhet som inte är fritidshem enligt skollagen har lyfts av barnoch skolnämnden i samband med den pågående översynen av
nämndernas reglementen (se yttrande BSN 2019/0661). Barn- och
skolnämnden vill framhålla vikten av att kartlägga frågan från såväl
nämndansvar, men också utifrån vikten av att kartlägga behov inom
målgruppen barn och unga mellan 10-18 år. Detta då det, inom
denna ålderskategori, successivt läggs ett allt större ansvar på de
unga för den egna fritiden. Då blir det särskilt viktigt för samhället
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att säkerställa att ungas förutsättningar inte begränsas av
exempelvis familjens ekonomiska förutsättningar.
Skolan utgör en viktig samhällsaktör med ett demokratiuppdrag som
syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper
och värden. Barn- och skolförvaltningen ser positivt på samverkan
med andra nämnder för barns och elevers bästa. Kommunen har ett
ansvar i att tillgodose såväl barn och ungas rätt till utbildning, som
en aktiv och meningsfull fritid.
Barn- och skolförvaltningen bedömer utifrån ovan att förslaget om
fler S:t Hansgårdar bör utredas vidare innan beslut om att inrätta fler
liknande verksamheter eventuellt kan fattas. 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 sådan
utredning kartlägga och belysa det behov hos ungdomar i Lunds
kommun som i dagsläget inte tillgodoses i tillräcklig grad i syfte att
kunna möta sådana behov i högre utsträckning framåt. Detta avser
framför allt ålderskategorin 10-18 år, då barn i 10-12 års ålder i
högre grad är hemma efter skoltid då föräldrarna förvärvsarbetar
eller studerar. En meningsfull fritid är betydelsefull och
välinvesterad både utifrån de enskilda ungas perspektiv men även
utifrån ett samhällspreventionsperspektiv.

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

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