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Yttrande över "Motion från Anders Almgren (S) Stärk
demokratin och lokalsamhället med lokala
stadsdelsprogram"
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande avseende motion om lokala
stadsdelsprogram samt översända detsamma till
kommunstyrelsen

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.

Underlag för beslutet



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

Ärendet
Bakgrund
I en motion från 14 januari 2021 skriver Anders Almgren (S) att
arbetet med medborgarinflytande och lokalsamhällena bör utvecklas
och även inkludera Lund tätorts stadsdelar genom bland annat
stadsdelsprogram. Motionen tar avstamp i de östra kommundelarnas
Fokusarbeten samt Lundaförslag men att arbetet bör formas till att
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även inkludera Lund stads stadsdelar. Det bör även utformas
långsiktigt för att medborgare ska ha inflytande över de frågor som
rör dem utifrån de lokala förutsättningarna. Fler aktörer ska ges
möjlighet att delta, exempelvis idéburen sektor och näringsliv. Till
detta föreslås att 1 000 tkr årligen avsätts till kommunstyrelsens
förfogande, utöver respektive nämnds befintliga budget.

Nuläge i Lund
Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med andra så som
medborgarcenter, har idag en god dialog med lokalsamhällena
genom folkbiblioteken, fritidsgårdarna samt de forum som finns
kopplade till bidragsformerna. Bidraget närområdesbidrag till kultur,
traditioner och högtider ges till projekt som bidrar till utveckling av
närområdet samt bidrar till ett mervärde för boende. Regelbunden
dialog förs mellan bidragshandläggare och sökande och enligt en
nöjdhetsenkät som genomförts under våren ser
civilsamhällesaktörer dialogen som välfungerande. Att verka för
närområdesutveckling i samverkan med lokala aktörer finns inom
kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter, inte minst
genom folkbibliotekens satsningar inom projektet Stärkta bibliotek.
Folkbiblioteken har även, enligt bibliotekslagen, i uppdrag att verka
för det demokratiska samhällets utveckling, bland annat genom
medborgarinflytande. Stadsdelsbibliotek och fritidsgårdar i de östra
kommundelarna samt Ungdomspolitiken har på olika sätt varit
involverade i Fokus Öster som arena och för att nå specifika
målgrupper så som unga. I och med Överenskommelsen mellan Lunds
kommun och idéburen sektor och dess samverkansplan ingår kulturoch fritidsförvaltningen nu tydligare i en förvaltningsövergripande
struktur för civilsamhällessamverkan.

Yttrande
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.

Beredning
Ärendet har beretts i dialog med kultur- och fritidsförvaltningens
verksamheter.
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Barnets bästa
Ärendet berör barn i egenskap av boende i de berörda områdena och
deras inflytande bör tas hänsyn till i lika stor utsträckning som
vuxnas. Enligt barnkonventionen har barn rätt att tycka till i frågor
som rör dem, i en form anpassad till dem.

Ekonomiska konsekvenser
Yttrandet medför inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget. Skulle
det beslutas att lokala stadsprogram ska tas fram så förutsätter det
att berörd personal inom kultur- och fritidsförvaltningen har
resurser i form av framförallt tid för att kunna bidra på ett relevant
sätt. Utöver det kan finansiering för aktiviteter och verksamhet
kopplat till detta tillkomma. Aktörer inom civilsamhälle kan även
komma att efterfråga kompensation för eventuellt deltagande eller
bidrag för att kunna genomföra aktiviteter kopplat till detta.

Mårten Hafström
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef
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