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§ 55

Yttrande över motion från Gunnar
Brådvik (L) angående
sportlovsverksamhet
Dnr KU 2018/0071

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.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden
samt barn- och skolnämnden för yttrande med anhållan om svar senast
den 18 maj 2018.
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.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018
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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Yrkanden
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska ajournera sig för
överläggning.
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att rekommendera
kommunfullmäktige att besluta att genomföra prova-på-verksamhet i
enlighet med förslaget på försök under nästa år samt att rekommendera
kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att
utvärdera utfallet av försöket.
Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L)
yrkanden med tillägget att nämnden ska besluta att rekommendera
kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska ske under begränsad
tid, till exempel sportlovsveckan.
Birger Swahn (M), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson
(C) och Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L)
yrkanden.
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och
Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till Saima Jönsson Fahoums (V)
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin
Gustafsson (S) om att nämnden ska ajournera sig för överläggning.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från
Elin Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag samt
yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska
rekommendera kommunfullmäktige att besluta att genomföra prova-påverksamhet i enlighet med förslaget på försök under nästa år, att
rekommendera kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att utvärdera utfallet av försöket samt att rekommendera
kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska ske under begränsad
tid, till exempel sportlovsveckan. Ordföranden ställer proposition på de
två yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkande
från Elin Gustafsson (S) med flera. Votering begärs.
Ordföranden fastställer följande voteringsordning:
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Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera röstar ja.
Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera röstar
nej.
Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter
Bergwall (MP) och Julius Eberhard (MP) röstar ja.
Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Saima
Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner
(KD) röstar nej.
Med sex nej-röster gentemot fem ja-röster beslutar kultur- och
fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Gunnar Brådvik (L) med
flera.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

rekommendera kommunfullmäktige att besluta att genomföra
prova-på-verksamhet i enlighet med förslaget på försök under nästa
år

att

rekommendera kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och
fritidsnämnden att utvärdera utfallet av försöket

att

rekommendera kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska
ske under begränsad tid, till exempel sportlovsveckan

Reservationer
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) reserverar sig mot fattat
beslut till förmån för eget yrkande samt inkommer med skriftlig
reservation, se bilaga 1. Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot
fattat beslut samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 2.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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KU 2018/0107

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2018-04-19, klockan 17.30–20.15

Ledamöter

Elin Gustafsson (S), ordförande
Peter Bergwall (MP), vice ordförande
Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande
Gabor Tilesch (S)
Kerstin Vikner (S)
Adrian Borin (M)
Julius Eberhard (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Sven Ingmar Andersson (C)
Zoltán G Wagner (KD)

Ersättare

Lars Westerberg (S)
Börje Anehamre (M)
David Tinglöv (M)
Elsa Christersson (MP)
Ioakim Vasiliadis (L)
Göran Fries (V)
Nita Lorimer (V)
Sengül Köse Lindqvist (FI)

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Lina Heimer, tillförordnad administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Lena Nielsen, controller, §§ 46-49
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 46-58
Peder Severin, jurist/utvecklingsstrateg, §§ 46-52

Justerare

Adrian Borin (M)

Paragrafer

§§ 46-61

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-04-26

Underskrifter

Justerare
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Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Elin Gustafsson (S)

Justerare

Adrian Borin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Paragrafer
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Datum då anslaget sätts upp

2018-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Katarina Franzén

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-05-21

