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Lundaförslaget - Förläng Sommarlund till slutet av
augusti.
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

besvara inkommet Lundaförslag i enlighet med skrivelsen

Sammanfattning
Det har inkommit ett Lundaförslag om att förlänga Sommarlund till
slutet av augusti. I förslaget pekas särskilt ut att möjligheten att
dansa i Stadsparken borde kunna pågå augusti ut.
Inför sommaren 2022 är redan ett försök inplanerat med att ge
dansföreningar möjlighet att nyttja dansbanan augusti ut. Därmed
uppfylls stora delar av Lundaförslaget, och kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att förslaget ska besvaras med denna
skrivelse.

Underlag för beslutet



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-01
Förläng sommarlund till slutet av augusti (Denna skrivelse)
Lundaförslag – Förläng Sommarlund till slutet av avugusti

Ärendet
Bakgrund
Det har inkommit ett Lundaförslag om att förlänga Sommarlund till
slutet av augusti. I förslaget pekas särskilt ut att möjligheten att
dansa i Stadsparken borde kunna pågå augusti ut.

Föredragning
Sommarlund genomförs av Visit Lund AB på uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden. I nämndens beställning inför 2022 anges inte något
start- eller slutdatum för Sommarlund, och inte heller hur långt
arrangemanget ska vara. Istället anges några kärnvärden som skall
vara vägledande i planering av arrangemanget. Visit Lund AB har
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därefter stor frihet att utforma programmet och upplägget för
arrangemanget.
I samtalen mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Visit Lund AB
har ett resonemang förts om skillnaden mellan Sommarlund och
sommar i Lund. Sommarlund är ett avgränsat koncept som
innehåller en rad programpunkter och har en specifik inramning. För
att behålla sin tydlighet och fungera som koncept bör Sommarlund
pågå under en begränsad tid och också ha vissa andra begränsningar
i vad som kan inkluderas i konceptet. Däremot ska både kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB verka för att sommaren i Lund
erbjuder en mångfald av aktiviteter för alla målgrupper, både inom
och utom konceptet Sommarlund. Ett exempel på det kan vara att
underlätta för dansföreningar och andra aktörer att genomföra
dansarrangemang.
I sommar kommer dansbanan att få stå kvar med utrustning
inkopplad hela augusti, och dansföreningar erbjuds möjlighet att
använda platsen i egen regi. En rutin för hur nyttjandet ska gå till tas
fram, och de föreningar som fått genomgång med personal från Visit
Lund AB kan sedan ta eget ansvar för tekniken. Förfarandet är ett
sätt att testa nya sätt att tillgängliggöra stadens anläggningar, och får
sedan utvärderas inför nästa år.
I och med detta uppfylls till stora delar Lundaförslaget, och
förvaltningen föreslår att förslaget ska besvaras med denna
skrivelse.

Beredning
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsförvaltningen i dialog med
Visit Lund AB.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Mårten Hafström
kultur- och fritidsdirektör

Mårthen Mirza
kulturchef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
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För kännedom:
Medborgarcenter
Kommunfullmäktige
Förslagställare
Visit Lund AB

