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Gör Lund Södra till ett centralt allaktivitetshus
Lunds kommun har flera fysiska mötesplatser runt om i kommunen. Det finns träffpunkter,
fritidsgårdar och ett kommunalt allaktivitetshus. Men också viktiga hus där föreningar kan
arrangera möten och ha annan verksamhet, såsom Vänskapens hus. Dessa verksamheter är
spridda över hela kommunen, men det innebär inte att det inte finns luckor att täcka.
I centrala Lund finns det idag ingen mötesplats för ungdomar. Men det innebär inte att behovet
inte finns. Samtidigt finns det initiativ från föreningar att addera nya mötesplatser för såväl
unga som äldre. Ett tydligt exempel är det initiativ Tjejjouren och Kvinnojouren tagit om ett
återkommande Q-häng, en trygg och återkommande mötesplats baserad på delade erfarenheter
mellan kvinnor och ickebinära i olika åldrar som identifierar sig inom hbtq+-spektrat. Ett annat
exempel är PRO Lund som tillskrivit kommunstyrelsen om att de behöver nya lokaler där de
kan bedriva sin verksamhet.
Samtidigt har kommunen en centralt belägen lokal som står tom; Lund Södra.
Därför föreslår vi att Lund Södra blir ett allaktivitetshus där dessa föreningar kan husera, men
också där andra föreningar kan vara och där kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet bör
vara själva navet.
Erfarenheterna från Allaktivitetshuset i Dalby är väldigt positiva, där såväl yngre som äldre
besökare trivs och ser ett stort mervärde av att de befinner sig i samma hus och kontext. Nu har
vi möjligheterna att samtidigt som vi tillvaratar en fantastisk byggnad också fylla den med ett
oerhört viktigt innehåll som skapar stort mervärde för lundaborna.
Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden att omvandla Lund Södra
till ett allaktivitetshus,

att

uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, tillsammans med övriga berörda nämnder,
säkerställa att föreningar som idag är i behov av nya lokaler i centrala Lund erbjuds
plats i Allaktivitetshuset Lund Södra, samt

att

uppdra åt kommunstyrelsen att eventuella tillkommande kostnader beaktas i EVP
2022-2024.

För Socialdemokraterna

Sebastian Jaktling

Lina Olsson

