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Yttrande över motion från Gunnar Brådvik (L)
angående sportlovsverksamhet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Gunnar Brådvik (L) med
rubriken ”Ett sportlov värt namnet”. Motionärens förslag är att
kommunen tillsammans med föreningslivet ska anordna en så kallad
prova-på-vecka under sportlovsveckan. Satsningen skulle enligt
motionen vara möjlig med hjälp av kommunalt stöd, såsom exempelvis
fri tillgång till kommunens lokaler och hjälp med marknadsföring.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en positiv inställning till gratis provapå-verksamhet och menar att en sådan till stor del bedrivs idag under
sportlovsveckan med stöd genom kontanta medel och i många fall
kostnadsfria lokaler. Att bedriva prova-på-verksamhet fullt ut enligt
motionärens intention skulle innebära att förvaltningen behöver större
ekonomiska resurser i form av administrativ personal.
Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller Lunds kommun under åren
2016-2019 statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för
åldersgruppen 6-15 år. Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats till
övriga lov. Utifrån det statliga stödet undersöker förvaltningen
möjligheterna att involvera föreningslivet.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
och barn- och skolnämnden för yttrande med anhållan om svar senast den
18 maj 2018.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018
(denna skrivelse)
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 20 februari 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad
den 2 februari 2018
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Barnets bästa
Sportlovsverksamhet berör barn och unga, förslag och beslut syftar till att
stödja och förbättra redan pågående verksamhet.
Förvaltningens ambition är att ständigt bevaka barns och ungas bästa
genom att erbjuda avgiftsfria aktiviteter, som ger stimulans och personlig
utveckling under loven. Detta för att främja inkludering, motverka
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med
olikartad social bakgrund.

Ärendet
Gunnar Brådvik (L) har till kommunstyrelsen inkommit med en motion
om att kommunen tillsammans med föreningslivet ska anordna en så
kallad prova-på-vecka under sportlovsveckan. Satsningen skulle enligt
motionen vara möjlig med hjälp av kommunalt stöd, såsom exempelvis
fri tillgång till kommunens lokaler och hjälp med marknadsföring.
Motionären menar att satsningen skulle vara en realistiskt genomförbar
åtgärd, som skulle stimulera barns och ungas möjlighet att prova på olika
idrotter och som skulle göra sportlovet i Lunds kommun till ett verkligt
sportlov.
Verksamheterna är viktiga i förebyggande syfte och för att ge barn och
unga en rikare fritid, såväl i deltagar- som i ledarrollen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en positiv inställning till gratis provapå-verksamhet och menar att verksamheten till stor del bedrivs under
sportlovsveckan idag med stöd genom kontanta medel och i många fall
kostnadsfria lokaler.
Med kontanta medel menas möjlighet att ansöka om ”Bidrag till
lovverksamhet” för föreningsliv och andra aktörer. En del av bidraget
kan avse kostnadsfria lokaler.
Att bedriva prova-på-verksamhet fullt ut enligt motionärens intention
skulle innebära att förvaltningen behöver större ekonomiska resurser i
form av administrativ personal.
Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller Lunds kommun under åren
2016-2019 statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för
åldersgruppen 6-15 år. Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats till
övriga lov. Medlen fördelas mellan kommunerna med hjälp av en
fördelningsnyckel utifrån antal barn/ungdomar och antal barn/ungdomar i
hushåll med försörjningsstöd eller andra former av ekonomiskt bistånd.
Utifrån det statliga stödet undersöker förvaltningen möjligheterna att
involvera föreningslivet.

Stöd och bidrag till lovverksamhet
Idag erbjuds lovbidrag genom ”Bidragsformer till föreningar och andra
aktörer”. Bidragsformen antogs av kultur- och fritidsnämnden den 4 juni
2015, § 66.
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Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar och andra aktörer att
arrangera lovverksamhet, inom vilken barn och unga i åldersgruppen
7-20 år, erbjuds verksamhet som stimulerar deras intressen och främjar
deras utveckling. Syftet är även att entusiasmera barn att komma med i
föreningslivet.

Marknadsföring av lovverksamhet
Lunds kommun tillhandahåller e-tjänsten ”Lov i Lund”, där föreningar,
kommunens verksamheter och andra aktörer kan marknadsföra sina
aktiviteter. E-tjänsten är en kalender, där invånare kan söka på aktuell
dag för att ta del av de aktiviteter, som erbjuds. Information om
aktiviteterna sprids även i sociala medier för att nå målgruppen och
vårdnadshavare.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

