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Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det
civila samhället och kommunen.
Sammanfattning
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett
förslag till Lunds Överenskommelse mellan kommunen och idéburen
sektor i Lund. I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds
Överenskommelse, samt vilka principer och åtaganden som ska ligga
till grund för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor
i Lund.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att utreda
konsekvenser och kostnader av att ge kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att ansvara för samordningen av genomförandet av Lunds
överenskommelse.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2018 § 146
Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2018, § 245
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 juli 2018
Sammanställning av remissvar den 28 juni 2018
Reviderad version Lunds Överenskommelse den 26 juni 2018

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn. Organisationer som företräder barn ges
ytterligare förutsättningar att förmedla barns rättigheter, perspektiv
och åsikter i framtida samarbeten inom Lunds Överenskommelse.

Ärendet
Styrgruppen för Lunds Överenskommelse har arbetat fram ett
förslag till Lunds Överenskommelse mellan kommunen och idéburen
sektor i Lund. I förslaget beskrivs syfte och mål med Lunds
Överenskommelse, samt vilka principer och åtagande som ska ligga
till grund för samarbete och samverkan mellan Lunds kommun och
idéburen sektor i Lund.
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Kultur- och fritidsnämnden föreslogs ha ansvaret för genomförandet
av Lunds Överenskommelse och det fortsatta arbetet med att
informera, implementera och följa upp Lunds Överenskommelse.
Detta för att uppnå synergieffekter och för att samordna kommunens
samverkan och samarbete med idéburen sektor och Lunds
föreningsliv.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att utreda
konsekvenser och kostnader av att ge kultur- och fritidsnämnden i
uppdrag att ansvara för samordningen av genomförandet av Lunds
överenskommelse. Kommunkontoret har samrått med kultur- och
fritidsförvaltningen i handläggning av ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen bedömning är att förvaltningen är en
lämplig organisatorisk placering för att uppnå synergieffekter och
för att samordna kommunens arbete med idéburen sektor och Lunds
föreningsliv.
Inom förvaltningen finns kompetens och kontaktvägar, framförallt
inom ramen för nuvarande bidragsgivning. Kompetensen innefattar
kännedom om befintliga föreningar, vana att kommunicera med
föreningslivet, kännedom om förväntningar och behov i
föreningslivets kontakter med kommunen samt kunskap om
bidragssystemet och utvecklingsmöjligheter.
Förvaltningen vill dock uppmärksamma att det är flera olika enheter
inom kultur- och fritidsförvaltningen som arbetar med
föreningssamverkan och bidragshandläggning. För att effektivisera
och möjliggöra ytterligare synergieffekter krävs samordning av
nuvarande arbete och arbetet med Lunds Överenskommelse.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att samordningsuppdraget kommer att kräva en tjänst motsvarande 50% samt
förutsättningar för uppdraget i form av medel för utbildningar,
stormöten, kommunikationsmaterial/tjänster, kommunikation,
juridik och uppföljning. Sammantaget är kultur- och
fritidsförvaltningens bedömning att kostnaden för förvaltningen är
ca. 500 tkr.
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Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret delar kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
att förvaltningen är en lämplig organisatorisk placering för att uppnå
synergieffekter och för att samordna kommunens arbete med
idéburen sektor och Lunds föreningsliv avseende föreningar inom
kultur- och fritidssektorn.
Ambitionerna kring samarbete med civilsamhället har ökat.
Överenskommelsen är ett led i detta och ska bidra till att öka
föreningars/organisationers och enskilda Lundabors engagemang och
medverkan i demokratiska processer och samtal.
Arbetet att skapa en struktur för Lund som en MR-stad har pågått
parallellt med arbetet att utforma Överenskommelsen.
Att arbeta strukturerat, systematiskt och övergripande med
mänskliga rättigheter och att vara en MR-stad, innebär också,
förutom det interna arbetet, att kommunen arbetar utåtriktat och
försöker samverka med idéburen sektor, näringsliv, universitet,
enskilda medborgare och andra aktörer för att utveckla arbetet med
mänskliga rättigheter på lokal och kommunal nivå.
Arbetet med plattformen för Lund som MR-stad bygger på att
kommunstyrelsen tar det övergripande ansvaret och arbetet
kommer därför att ledas från kommunkontoret.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen ges ansvaret för
genomförandet av Överenskommelsen.

Kostnader
Kommunkontoret delar kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
att arbetet med Överenskommelsen kräver resurstillskott. Kulturoch fritidsförvaltningen har gjort bedömningen att kostnaden för
förvaltningen är 500 tkr utifrån att de har upparbetade kontakter
med föreningarna och kan uppnå synergieffekter.
Arbetet med att samordna överenskommelsen innebär nya uppgifter
för kommunkontoret. Kommunkontoret bedömer därför att det
krävs ett resurstillskott om 800 tkr för 2019 och framåt.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till Lunds Överenskommelse,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för samordningen av
genomförandet av Lunds Överenskommelse

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunkontorets driftbudgetram för 2019 utökas med 800 tkr
avseende samordningen av genomförandet av Lunds
Överenskommelse,
att finansieras genom disposition av under "Reserverade medel"
avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande samt
att kostnaden ska beaktas i EVP 2020-2022

Christoffer Nilsson
kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige

Britt Steiner
Planeringschef

