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§ 116 Yttrande över "Motion från Anders Almgren (S)
Stärk demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram"
Dnr KU 2021/0187

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ersätta förvaltningens förslag till yttrande med följande:
Kultur- och fritidsnämnden anser att lokal samverkan med
civilsamhälle redan sker men kan utvecklas och att nämnden
skulle kunna ta en tydligare samordnande funktion i det arbetet.
Exempelvis skulle lokalt arbete med och för unga kunna bedrivas
mer aktiv i befintlig verksamhet genom både den öppna
ungdomsverksamheten och ungdomspolitiken. Framförallt
ungdomspolitiken ska alltid ses som en kommungemensam
resurs i ärenden där barn berörs.

Reservationer
Victoria Tiblom (SD), Sebastian Jaktling (S), Peter Bergwall (MP) och
Göran Fries (V) reserverar sig mot beslutet, se bilagor 1-2.

Protokollsanteckningar
Sengül Köse Lindkvist (FI) får föra följande anteckning till
protokollet:
Fi instämmer i Socialdemokraternas yrkande och lägger stor vikt vid
allt arbete vad gäller medborgarinflytande och utveckling av
lokalsamhällena. Viktigt ur samhörighets och trygghetsaspekter.

Sammanfattning
Den 14 januari 2021 föreslog Anders Almgren (S) i en motion att
kommunfullmäktige bland annat bör uppdra kommunstyrelsen att i
nära samarbete med övriga berörda nämnder utarbeta lokala
stadsdelsprogram för alla delar av Lunds stad utifrån intentionerna
nämnda i motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att lokal
samverkan finns men kan utvecklas genom förslagsvis en operativ
tjänst med fokus på detta. Vilka stadsdelar som avses behöver
förtydligas, exempelvis enligt den strategiska lokalförsörjningsplanen. Arbetet behöver även utformas så att samtliga grupper ges
lika förutsättningar till inflytande, inte minst unga.
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Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar att yttras enligt nedan och översända
detsamma till kommunstyrelsen:
Kultur- och fritidsnämnden anser att lokal samverkan med
civilsamhälle redan sker men kan utvecklas. Inte minst genom att
kultur- och fritidsnämnden får en tydligare samordnande funktion
inom ramen för Överenskommelsen. Men kultur- och fritidsnämnden
borde också ta en större roll i det så kallade fokusarbetet i de östra
kommundelarna, men också om arbetet i denna motion och förslagen
kring medborgarbudget realiseras. Inte minst eftersom kultur- och
fritidsverksamheterna brukar få en stor plats i medborgarnas egna
prioriteringar.
Om medel avsätts för det föreslagna ändamålet så bör det övervägas
att använda hela eller delar av detta för att inrätta en tjänst med fokus
på lokalt medborgarinflytande och civilsamhällessamverkan. Tjänsten
bör ha en operativ ansats för att vara ett stöd både för
kommunkontorets strategiska funktioner och för verksamheter ute i
lokalsamhällena. Den bör ha en tydlig anknytning till folkbiblioteken
och fler av kultur- och fritidsnämndens verksamheter skulle kunna
involveras utifrån ordinarie uppdrag och närvaro i de berörda
stadsdelarna. Den nuvarande välfungerande dialogen med
civilsamhällesaktörer kan bli en bättre nyttjad resurs även av andra
förvaltningar, dock med behov av framförhållning och möjlighet att
påverka utformning. Samverkan mellan nämnderna och förvaltningar
är nödvändig i och med att frågor som lyfts från medborgare berör
Lunds kommuns samtliga verksamhets- och ansvarsområden.
Vilka stadsdelar som ska prioriteras behöver förtydligas inför att
arbetet påbörjas. Arbetet behöver kunna säkerställa att medborgare
känner att de kan ha inflytande över de frågor som berör dem, vilka
kommer spänna över flera förvaltningar och därmed även
administrativa indelningar. Arbetet med Fokus Öster bör utvärderas
och utvecklas tillsammans med kommunkontorets landsbygdsstrateg.
Det behöver även säkerställas att alla ges likvärdiga möjligheter till
inflytande där vissa grupper bör tas i särskilt beaktande. Lokalt arbete
med och för unga bedrivs både genom den öppna
ungdomsverksamheten och Ungdomspolitiken. Framförallt
ungdomspolitiken ska alltid ses som en kommungemensam resurs i
ärenden där barn berörs.
Victoria Tiblom (SD) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen då vi anser att yttrandet är oklart. Förvaltningen säger
att deras yttrande inte medför några ekonomiska konsekvenser
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samtidigt som de skriver att en tjänst kan inrättas för detta uppdrag
och att 1 miljon kr ska avsättas årligen för detta.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att ersätta förvaltningens förslag till
yttrande med följande:
Kultur- och fritidsnämnden anser att lokal samverkan med
civilsamhälle redan sker men kan utvecklas och att nämnden skulle
kunna ta en tydligare samordnande funktion i det arbetet. Exempelvis
skulle lokalt arbete med och för unga kunna bedrivas mer aktiv i
befintlig verksamhet genom både den öppna ungdomsverksamheten
och ungdomspolitiken. Framförallt ungdomspolitiken ska alltid ses
som en kommungemensam resurs i ärenden där barn berörs.
Christian Gehrmann (FNL) och John Lager (C)instämmer i Gunnar
Brådviks (L) yrkande.
Peter Bergwall (MP) yrkar på avslag till Victoria Tibloms (SD)
yrkande om återremiss och instämmer i Sebastian Jaktlings (S)
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det föreligger yrkande från Gunnar
Brådvik (L) med flera, från Victoria Tiblom (SD), Sebastian Jaktling
(S) med flera och från Peter Bergwall (MP).
Ordföranden ställer först Victoria Tibloms (SD) yrkande om
återremiss mot avslag och finner att nämnden beslutar att avslå
yrkandet.
Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning: ja för avslag och
nej för bifall.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Sebastian Jaktling
(S), Adrian Borin (M), Sofia Hallonqvist (KD), John Lager (C), Kerstin
Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries
(V) röstar ja.
Victoria Tiblom (SD) röstar nej.
Med tio röster för ja mot en röst för nej så beslutar nämnden att
avslå yrkandet om återremiss.
Ordföranden ställer sedan yrkandet från Gunnar Brådvik (L) med
flera mot yrkandet från Sebastian Jaktling (S) med flera och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Gunnar Brådviks (L) förslag till
beslut.
Votering begärs.
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Ordföranden fastställer följande voteringsordning: Ja för Gunnar
Brådviks (L) förslag till beslut och nej för Sebastian Jaktlings (S)
förslag till beslut.
Christian Gehrmann (FNL), Gunnar Brådvik (L), Adrian Borin (M),
Sofia Hallonqvist (KD) och John Lager (C) röstar ja.
Sebastian Jaktling (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter
Bergwall (MP) och Göran Fries (V) röstar nej.
Victoria Tiblom (SD) avstår från att rösta.
Med fem röster för ja, fem röster för nej och en ledamot avstår från
att rösta så avgör ordförandens röst, detta innebär att nämnden
beslutar i enlighet med Gunnar Brådviks (L) förslag till beslut.

Underlag för beslut



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-27
Motion från Anders Almgren (S) "Stärk demokratin och
lokalsamhället med lokala stadsdelsprogram"

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
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Kultur- och fritidsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-09-23 klockan 17.30–20.15, Digitalt/Råbandsknopen, Stora
Södergatan 47
Christian Gehrmann (FNL), ordförande
Gunnar Brådvik (L), vice ordförande, deltar digitalt
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Adrian Borin (M), deltar digitalt
John Lager (C), deltar digitalt
Sofia Hallonqvist (KD), deltar digitalt
Kerstin Vikner (S), deltar digitalt
Gabor Tilesch (S), deltar digitalt
Peter Bergwall (MP), deltar digitalt
Göran Fries (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt

Bozena Irene Werbart (L), deltar digitalt
Peter Hedberg (L), deltar digitalt
Karl Melin (M), deltar digitalt
Linn Tufvesson (M), deltar digitalt
Eva Björn (FNL), deltar digitalt
Edvina Palmkrantz (S), deltar digitalt
Elsa Christersson (MP), deltar digitalt
Saima Jönsson Fahoum (V), deltar digitalt
Sengül Köse Lindqvist (FI), deltar digitalt
Jonas Johansson (SD), deltar digitalt
Mårten Hafström, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Mårthen Mirza, Kulturchef, deltar digitalt
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef, deltar digitalt
Peder Severin, nämndsekreterare
Bo Svensson, Ekonomichef, §§ 1-4, deltar digitalt
Ellen Isaksson, inkluderingskoordinator, §§1-2, deltar digitalt
Oskar Torstensson, it-stöd
Lina Trygg, utvecklingsstrateg, §§ 1-2, deltar digitalt
Johannes Björk, Visit Lund AB, §§ 1-2, deltar digitalt
Kristina Elding, utvecklingsstrateg, §§ 1-3, deltar digitalt
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John Lager (C)

Paragrafer

§ 106–120

Tid och plats för justering

2021-09-29, digitalt
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Underskrifter
Sekreterare

Peder Severin

Ordförande

Christian Gehrmann (FNL)

Justerare

John Lager (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Paragrafer

§ 106–120

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Peder Severin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2021-10-21

