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Lunds kommuns åtgärder i syfte att lindra
konsekvenser av coronapandemin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 3 240 tkr
för 2021
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att genomföra
lovaktiviteter, förstärkt fältarbete, förlängda öppettider på
friluftsbaden och förstärkt föreningsstöd,
bevilja socialnämnden tilläggsanslag om 1 500 tkr för 2021
uppdra åt socialnämnden att tillskapa fler platser för
feriepraktik,
bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 1 640 tkr för 2021,
uppdra åt tekniska nämnden att genomföra åtgärder för
förstärkt utsmyckning i tätorter samt angivna åtgärder i
Genarp,
uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar arbeta för etablering av en scen på Försköningen
i Veberöd,
uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar verka för ett kulturhus/samlingslokal i Södra
Sandby
uppdra åt kommunkontoret att i samråd med berörda
förvaltningar få till stånd en kombinerad toalett och
omklädningsrum i Stångby,
kostnader som faller ut under 2021 finansieras via
kommunstyrelsen reserverade medel för coronaåtgärder samt
kapitalkostnader och eventuella driftkostnader till följd av
åtgärder som redovisas som investeringar, och som faller ut
från 2022 och framåt, beaktas i arbetet med EVP 2022-2024.

Sammanfattning
Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för samhället.
Kommunen utgår i sitt arbete och åtgärder från ansvariga
myndigheters bedömningar och rekommendationer. Lunds kommun
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beslutade under 2020 om tre olika åtgärdspaket för att lindra
konsekvenserna av pandemin. Därutöver har ekonomiskt stöd
beviljats till studentorganisationerna. Ett fjärde paket föreslås.

Underlag för beslutet




Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-03-18 Åtgärder i
syfte att lindra konsekvenser av coronapandemin
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-03-17
Lundaförslag – längre säsong på utebaden
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-10-14 § 152 Rapport
gällande kommunal feriepraktik och pilotprojekt
subventionerat feriearbete KS 2019/0913

Ärendet
Bakgrund
Coronaviruset (covid-19) medför stora utmaningar för samhället.
Efter ett år av nedstängningar och restriktioner krävs åtgärder för
att stärka sammanhållningen i samhället. Lunds kommun beslutade
under 2020 om tre olika åtgärdspaket för att lindra konsekvenserna
av pandemin.

Åtgärdspaket 1 (mars 2020)
•
•
•
•
•
•

Förlängda betaltider på kommunala avgifter,
Förlängd betaltid på hyresfakturor,
Tillsynsavgifter krävdes inte in till betalning förrän efter
sommaren, ej akuta tillsynsbesök senareläggs
Minskade betaltider till kommunens leverantörer ,
Avgiftsfria uteserveringar och utökad möjlighet att använda
gaturummet,
Avgiftsfri parkering i två timmar på allmänna gator samt
korttidsparkeringar i stadskärnan.

Åtgärdspaket 2 (april 2020)
•
•
•

•

Avgiftsfri torghandel , uppställningsplats för Food trucks,
Sänkt avgift för gatuparkering inom sjukhusområdet till och
med den 30 juni 2020
Hyresnedsättning med 50% för de näringsidkare inom
krisdrabbade branscher som hyr lokaler av kommunen under
perioden 1 april 2020 till och med 30 juni 2020 efter en
individuell prövning
Hyressänkning för ideella föreningar med 50 procent under
tre månader efter en individuell prövning.
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Åtgärdspaket 3 (december 2020)
Tryggt, säkert och attraktivt för ökad tillgänglighet till
centrumkärnan och naturområden
• Veckokort i parkeringshus, samt tillfälliga snabbparkeringar i
centrum,
• Utökat vinterprogram med utsmyckning och belysning,
• Cityvärdar/centrumvärdar införs i stadskärnan och i tätorter
vid behov,
• Förstärkning av kvaliteter i parker och på torg under vår och
sommar,
• Stora satsningar i naturområden och friluftsområden i
anknytning till östra tätorter.
Stöd till verksamheter som starkt begränsas på grund av effekterna av
pandemin
• Lättnader i kommunala avgifter för 2020 och 2021,
• Efterskänkning av vissa avgifter och taxor för 2020 för
markupplåtelse och serveringstillstånd 2021,
• Möjliggöra för markupplåtelser under vintertid,
• Tillgång till kommunens kulturella infrastruktur och tekniska
utrustning,
• Lund Hotel Tour – Konsertsatsning med hotellens scener
används,
• Förstärkt LOK-stöd till samtliga föreningar,
• Förstärkt stöd för föreningar som tappat stora intäkter på
inställda event.
Utvecklingsinsatser som stärker branschen vid en återgång till
normalläge
• Satsning med sommarlovsentreprenörer i samarbete med
kulturnäringen,
• Konstnärsstipendier inriktade på de kulturella och kreativa
näringarna,
• Lund Tourism Accelerator startar med koppling till
Lundasupport som förlängs,
• AiR/Open Call inom #KulturströmLund i syfte att skapa
upplevelser och gestaltning i det offentliga rummet,
• Förstärkt verksamhetsbidrag till Citysamverkan i syfte att
skapa ytterligare utvecklingskraft i stadskärnan,
• Framtidens eventstad – ett affärsutvecklingsprojekt med
eventnäringen,
• Innovationsstöd är ett sökbar ekonomiskt stöd för att
stimulera utveckling i kulturnäringen.
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Föredragning
Åtgärdspaket 1 och 2 innehöll till stor del åtgärder för att lindra
konsekvenserna för näringslivet samt åtgärder för att öka
tillgängligheten till framförallt stadskärnan. Åtgärdspaket 3 riktades
i stor utsträckning till att förstärka stadskärnan och naturområden
för att möta att fler Lundabor valt att mötas utomhus. Ett fjärde
paket initieras nu utifrån samtal med förvaltningarna.
Åtgärderna avser:




Förstärkt stöd för ungdomar under sommaren
Förstärkt stöd till föreningar och fritidsverksamhet
Ett ”tätortslyft” -åtgärder i tätorterna Dalby, Genarp, Södra
Sandby, Stångby och Veberöd för att förstärka attraktiviteten,
på samma sätt som gjorts i stadskärnan.

Förstärkt stöd för ungdomar under sommaren
•

Kostnadsfria lovaktiviteter medel riktade till barn och unga
under sommaren, som känns extra angeläget nu när det dels
finns tydliga varningssignaler om sämre hälsa som en följd av
pandemin, och dels är det troligt att fler stannar hemma i Lund
än vanliga somrar 400 tkr (Kultur- och fritidsnämnden)

•

Förstärkning av fältgruppen – en satsning för att motverka
sysslolöshet bland ungdomar, skadegörelse mm, en åtgärd som
bedöms som framgångsrik ifjor 300 tkr (Kultur- och
fritidsnämnden)

•

Förlängd öppettid på friluftsbaden – resurser (personal och
drift) för att kunna förlänga öppettiden för utomhusbaden
några veckor till om vädret så tillåter. 540 tkr (Kultur- och
fritidsnämnden)

•

Förstärkning av feriepraktik för ungdomar för att tillskapa fler
platser i kommunen, näringslivet och föreningar 1 500
tkr (Socialnämnden)

Förstärkt stöd till föreningar och fritidsverksamhet
•

Föreningsstöd –ytterligare kompensationsstöd till
föreningslivet med anledning av minskade intäkter av
anställda evenemang, arrangemang och minskat
medlemsantal 2 000 tkr (Kultur- och fritidsnämnden)

Ett ”tätortslyft” -åtgärder i tätorterna Dalby, Genarp, Södra Sandby,
Stångby och Veberöd för att förstärka attraktiviteten, på samma sätt
som gjorts i stadskärnan.
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Samtliga tätorter
•

Utökning av blomsterprogram, möblering i parker och
grönområden samt satsning på förstärkt julbelysning, 300
tkr/ tätort, 1 500 tkr (Tekniska nämnden)

Särskilda satsningar i en tätort
Det är angeläget att det finns mötesplatser för boende och
verksamma i alla tätorter. Behoven har ökat ytterligare till följd av
pandemin som innebär att man träffas mer utomhus och stannar
mera i sin hemort umgås mera lokalt när många jobbar hemifrån.
I nuläget har ett antal projekt identifierats i samtal med boende och
föreningar. Fler satsningar blir aktuella i fortsatt arbete att förstärka
tätorterna utanför staden.
Åtgärder för att förstärka mötesplatser i tätorterna.
•

SÖDRA SANDBY - verka för att ett kulturhus/samlingslokal
etableras, kostnad ej bedömd (Kommunstyrelsen)

•

VEBERÖD - arbeta för en etablering av scen på Försköningen i
samarbete med kyrkan, uppskattad kostnad 750 tkr
(Kommunstyrelsen)

•

STÅNGBY - toalett, förråd och omklädningsrum vid
idrottsplanen uppskattad kostnad 2 500 tkr
(Kommunstyrelsen)

•

GENARP - utökad allmänbelysning i Centrumparken och
spotlights riktad upp mot de större träden för att komplettera
den punktbelysningar som kom upp i fjol. 2 stolpar med 2
strålkastare/stolpe samt montering ca 120 tkr (Tekniska
nämnden)

•

GENARP -toalettvagn vid parkeringen på Ekevallen tills ny är
på plats, planeras bli klar hösten/vintern 2021 ( 3000
kr/månad) 20 tkr (Tekniska nämnden)

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret i samarbete med berörda
förvaltningar.

Barnets bästa
Åtgärdspaketet innehåller förslag som förstärker barn och ungas
möjligheter till en trygg och stimulerande fritid.
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Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna innebär kostnader för 2021 om 5 280 tkr, fördelat på 2
740 tkr för förstärkt stöd för ungdomar under sommaren, 2 000 tkr
för förstärkt föreningsstöd samt 1 640 tkr för tätortslyft. Kostnaden
föreslås finansieras via kommunstyrelsens reserverade medel för
coronaåtgärder.
Åtgärderna innebär även investeringar på uppskattningsvis 3 250
tkr. De kapitalkostnader och eventuellt tillkommande driftkostnader
som faller ut av investeringarna under 2021 finansieras via
kommunstyrelses reserverade medel för coronaåtgärder.
Kapitalkostnader och eventuellt tillkommande driftkostnader för
2022 och framåt föreslås beaktas i arbetet med EVP 2022-2024.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning

