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Återrapportering till kommunfullmäktige avseende
Föreningarnas Hus i Lund
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015
att tillskapa ett Föreningarnas Hus, att ge kultur- och fritidsnämnden
i uppdrag att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten i Föreningarnas Hus och
återrapportera till kommunfullmäktige,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i den löpande dialog
med föreningarna som man redan har undersöka de östra
kommundelarnas behov och intresse av att skapa liknande lösningar
som Föreningarnas Hus.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att godkänna rapporten från
Föreningarna Hus samt översända den till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 17 maj 2018 § 68
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den3 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2015 § 225

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har ej bedömts relevant i ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2015
att tillskapa ett Föreningarnas Hus, att ge kultur- och fritidsnämnden
i uppdrag att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten i Föreningarnas Hus och
återrapportera till kommunfullmäktige,
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i den löpande dialog
med föreningarna som man redan har undersöka de östra
kommundelarnas behov och intresse av att skapa liknande lösningar
som Föreningarnas Hus.
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Föreningarnas Hus i Lund
Föreningarnas Hus i Lund erbjuder kontor- och möteslokaler åt
ideella föreningar i Lund. Verksamheten drivs av föreningen
Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från Lunds kommun, ett
stöd som för närvarande utgörs av 200 tkr per år. Följande
föreningsverksamheter har hyrt in sig i Föreningarnas Hus sedan
starten i mars 2017:
- LIPS
- Thomanders jul
- PIL
- Hjälp Tiggare i Lund
- Föreningen Förebild
- Röda Korsets
- Sverok
Ungdomsförbund
- HBTQIA+ungdomsgrupp
- Lunds Fontänhus
(oklart om det är en
- Lunds ungdoms- och
organiserad förening)
hemgård
- Lunds FN-förening
- NLP-föreningen
- Tamam Lund
- Brottsofferjouren Mellersta
- Lundapride
Skåne
- Tjejjouren/Lunds Kvinnojour
- Femjur Lund
- Aurora Lund
- Oikos Community
- Kreativa Akademin

Föreningarnas Hus rekommendationer
Stöd i driften
Det har funnits utmaningar för en ideell styrelse, som inte befinner
sig i lokalerna dagtid, att sköta den dagliga driften av huset. Man vill
kunna säkerställa att verksamheten alltid håller hög kvalitet och att
det finns någon, som kan sköta den dagliga driften, med underhåll,
representation och så vidare. Det finns två huvudsakliga alternativ
för att göra detta: antingen genom att anställa en “husvärd”/kanslist,
eller att driva huset mer som ett kooperativ, där samtliga
hyresgäster tar ansvar för drift, underhåll och utveckling av lokalen.
De båda exemplen tydliggörs i föreningens återrapport.
Husets placering
För att huset ska bli en samlingsplats, dit föreningsaktiva vill och
enkelt kan komma för att arbeta och utbyta tankar och idéer behöver
det också vara lättillgängligt. Det centrala läget som Föreningarnas
Hus har haft, på Bytaregatan, har varit positivt för verksamheten.
Huset behöver framöver inte ligga så centralt som Bytaregatan, en
viss avvägning kan göras för att sänka hyreskostnaden, men den bör
åtminstone ligga någonstans i de centrala delarna av Lund. Redan nu,
trots att huset inte är fullsatt, märks det att lokalerna är mindre än
vad som är optimalt. De gemensamma ytorna är små, och i de fall
mötesrummet är bokat (vilket det huvudsakligen är under
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vardagskvällar) finns inte mycket utrymme för dem, som inte har
egna kontor. Utrymmet bland mikrokontoren lämpar sig väl för
individuellt arbete, men kanske mindre för gruppdiskussioner,
spontana möten och umgänge inom och mellan föreningar. Den
dagen engagemanget för huset växer, antalet hyresgäster ökar och en
finansiering är säkrad, bör man se över möjligheterna att få en lokal,
vars storlek är bättre anpassad för detta ändamål.
Utökat stöd
För ett blomstrande föreningshus, som kan agera både som arbetsyta
och mötesplats för föreningar, skulle stödet behöva utökas. Dels
skulle ett ökat lokalstöd möjliggöra en större lokal med plats för fler
föreningar och mer verksamhet, dels skulle ett driftstöd för att ha en
deltidsanställd kanslist säkerställa att drift och administration håller
en hög kvalitet och att nya koncept, finansieringsvägar och
samarbeten i och kring huset kan utvecklas. För att få ut det mesta
möjliga av Föreningarnas Hus i Lund rekommenderar föreningen
Föreningarnas Hus därför att stödet från Lunds kommun ska utökas
till ett lokalstöd i storleksordningen 250 tkr per år och ett driftsstöd i
storleksordningen 150 tkr per år, vilket totalt kommer att utgöra
400 tkr per år.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag
att tillskapa ett Föreningarnas Hus och under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten och återrapportera till
kommunfullmäktige. Nämnden väljer nu att utan eget
ställningstagande godkänna rapporten från Föreningarna Hus samt
översända den till kommunfullmäktige. Ärendet föreslås därför
återlämnas till nämnden för fullgörande av uppdraget.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

att

återlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppdrag
att följa upp verksamheten samt att under 2018 göra en
utvärdering av verksamheten i Föreningarnas Hus och
återrapportera till kommunfullmäktige samt
i den löpande dialog med föreningarna som man redan har
undersöka de östra kommundelarnas behov och intresse av att
skapa liknande lösningar som Föreningarnas Hus.
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