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Yttrande över motion från Mattias Olsson (S)
avseende fler Sankt Hansgårdar i Lunds kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion för yttrande från Mattias
Olsson (S) avseende fler Sankt Hansgårdar i Lunds kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till en utveckling av
fritidsklubbsverksamheten, i form av fler Sankt Hansgårdar, i Lunds
kommun. Att utöka möjligheten för barn att lära i en pedagogisk
miljö nära naturen kan ses som ett bra komplement till redan
befintliga fritidsklubbsverksamheter.
Då kultur- och fritidsförvaltningen organisatoriskt inte längre
ansvarar för fritidsklubbsverksamheten i Lunds kommun föreslås att
barn- och skolnämnden ska undersöka möjligheterna till en sådan
verksamhetsutveckling.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 mars 2020
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 10 februari 2020
Motion från Mattias Olsson (S) avseende fler Sankt Hansgårdar i
Lunds kommun, daterad den 7 februari 2020

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och unga, då ett brett utbud av fritidshem ger
ökade upplevelse- och utvecklingsmöjligheter för barn och
ungdomar.

Ärendet
Mattias Olsson (S) har till kommunstyrelsen inkommit med en
motion avseende fler Sankt Hansgårdar i Lunds kommun.
Kommunkontoret har därefter remitterat motionen till barn- och
skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden med anhållan om svar
senast den 8 maj 2020.
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Sankt Hansgården är en fritidsklubb med miljöprofil, där barn får
lära i en pedagogisk miljö, som innefattar såväl omhändertagande av
djur som odling och hantverksaktiviteter. Gården bedriver även
öppen verksamhet för dem i allmänheten, som är intresserade av
djur och natur. Sankt Hansgården främjar god hälsa och utveckling
hos barn och unga.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om
fler Sankt Hansgårdar i kommunen. Utifrån kultur- och
fritidsförvaltningens organisatoriska förändring under hösten 2016,
då all fritidsklubbsverksamhet övergick i barn- och skolnämndens
regi, har kultur- och fritidsförvaltningen i dagsläget inte ansvar för
framtida utveckling av fritidshemsverksamheten. Under
förutsättning att barn- och skolnämnden har möjlighet att utveckla
fritidsklubbsverksamheten ställer sig kultur- och fritidsförvaltningen
positiv till en sådan verksamhetsutveckling.

Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att ett eventuellt införande
av fler Sankt Hansgårdar i kommunen inte kommer att innebära
några ekonomiska konsekvenser för nämnden, då motionen främst
riktar sig till barn- och skolnämnden, som också ansvarar för den
samlade fritidsklubbsverksamheten.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande över motion från Mattias Olsson
(S) angående fler Sankt Hansgårdar i Lunds kommun samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Jari Kajanne
idrotts- och fritidschef

