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Motion från Gunnar Brådvik (L) "Ett sportlov värt
namnet"
Sammanfattning
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter
utan kostnad under sportlovsveckan.
Kommunkontoret är positiv till gratis aktiviteter för barn och
ungdomar i Lund under sportlovet.
Att utöka sportlovsverksamheten enligt motionens intentioner skulle
innebära att kultur- och fritidsförvaltningen behöver större
ekonomiska resurser i form av administrativ personal.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2018 dnr KS
2018/0169
Kultur- fritidsnämndens beslut den 19 april 2018 § 55 med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr KU 2018/0071
Barn- och skolnämndens beslut den 18 april 2018 § 81 med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad
den 2 februari 2018

Barnets bästa
Beslutet gynnar barn genom att arbetet med gratis
sportlovsverksamhet för flickor och pojkar i Lund förstärks.
Skolornas fritidshem erbjuder aktiviteter under loven men ett utökat
utbud av aktiviteter under loven är bra för barn och elever i Lund.
För att främja inkludering, motverka segregation och skapa nya
kontaktytor mellan barn och unga med olikartad social bakgrund är
kultur- och fritidsförvaltningens ambition att ständigt bevaka barns
och ungas bästa genom att erbjuda avgiftsfria aktiviteter som ger
stimulans och personlig utveckling under loven.
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Ärendet
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter
utan kostnad under sportlovsveckan.
Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för så väl
folkhälsan som civilsamhällelig fostran. Liberalerna vill därför
utveckla samarbetet med idrottsföreningarna och att de ska få bättre
förutsättningar att marknadsföra sin verksamhet gentemot barn och
unga i kommunen.
Ett sätt att stimulera barn och unga till mer idrottande vore att
kommunen gav möjlighet till barn och unga att prova på olika
idrotter gratis under en tidsperiod.

Redovisning av barn- och skolnämndens och kultur och
fritidsnämnden remissvar
Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden har en positiv inställning till gratis prova-påverksamhet under loven. Skolorna och fritidshemmen arbetar
kontinuerligt, i enlighet med skollag och läroplan, med att erbjuda
fysisk aktivitet och skolorna bjuder regelbundet in föreningar för att
eleverna ska få möjlighet att prova på olika sporter och idrotter. Det
ingår dock inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under
elevernas fritid.
Samarbetet mellan förvaltningarna inom ramen för Lov i Lund består
bland annat i att se över om även skolornas fritidshem kan få del av
Lov i Lund-aktiviteterna eller om någon aktivitet kan anordnas i
samarbete med fritidshemmen.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till intentionerna i motionen
och hänvisar till pågående arbete med bland annat Lov i Lund och
föreningsbidrag till gratis prova-på-verksamhet under loven. Kulturoch fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att besluta
att genomföra prova-på-verksamhet under till exempel sportlovet år
2019 och utvärdera utfallet av försöket.
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Kommunkontorets kommentar
Barn och unga i åldersgruppen 6-17 år behöver sammanlagt minst
60 minuters fysisk aktivitet dagligen med ökad puls och andning för
att uppnå hälsovinster. Lunds kommuns välfärdsrapport för 2017
visar att endast 27,8 procent av flickorna och 38,1 procent av
pojkarna i Lund når upp till den rekommenderade nivån av daglig
fysisk aktivitet.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden samarbetar
inom ramen för Lov i Lund som erbjuder gratis lovverksamhet för
flickor och pojkar i åldersgruppen 6-15 år under bland annat
sportlovsveckan. De statliga medlen som Lund får till Lov i Lund
fördelas mellan kommunerna utifrån andelen barn och ungdomar i
hushåll med försörjningsstöd eller andra former av bistånd.
Aktiviteterna inom Lov i Lund når därför den målgrupp unga som
motionerar minst.
Förutom de kostnadsfria sportaktiviteter som erbjuds elever inom
ramen för Lov i Lund finns även möjlighet för föreningar och andra
aktörer att söka bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen för att
bedriva lovverksamhet för flickor och pojkar i Lund.
Ytterligare pågående arbete inom kommunen som kan bidra till att
fler barn och unga blir fysiskt aktiva är överenskommelsen mellan
Lunds kommun och idéburen sektor i Lund samt kommunens arbete
med folkhälsa som till och med år 2020 kommer ha ett särskilt fokus
på barns och ungas levnadsvanor.
Kommunkontoret rekommenderar kommunfullmäktige att besluta
att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019 och
utvärdera utfallet av försöket.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Bifalla motionen och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019
och utvärdera utfallet av försöket.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
planeringschef

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden, Gunnar Brådvik (L).

