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Interpellationssvar  

Elin Gustafsson (S) 

Kommunalråd 
 
 
 
 

Svar på interpellation från Gunnar Brådvik (L) angående samordningen 
av sommarlovsaktiviteter 
 

För oss socialdemokrater är rätten till en aktiv och meningsfull fritid för alla barn av 

största vikt och en självklar prioritering för att nå ett jämlikt samhälle. Barnens och 

deras vårdnadshavares förutsättningar och klassbakgrund ska inte avgöra barnens 

livschanser eller möjligheter att ha stimulerande och meningsfulla lov och ledigheter. 

Det är positivt att också Liberalerna och Gunnar Brådvik ser behovet av att 

tillgängliggöra fritidsaktiviter för alla barn och unga. Det förslag som Gunnar 

Brådvik refererar till rör just sommarlov men vi socialdemokrater är stolta över att 

kommunen under mandatperioden stärkt sitt arbete med fritidsaktiviteter och 

lovverksamhet generellt och inte enkom under sommarlovet.  

Under 2017 arbetade kultur- och fritidsförvaltningen med att ta fram en långsiktig 

och hållbar lovmodell för att skapa avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i Lunds 

kommun. Efter sommaren 2017 var det tydligt att de stora vinnarna var barnen. Ett 

starkt samarbete mellan olika aktörer så som olika delar av föreningslivet var en 

central del för att kunna nå ut till barn och unga i hela kommunen. Över 400 

aktiviteter fanns med i sommarlovskalendern med över 9500 deltagare.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har också jobbat fram en plattform för all 

lovverksamhet att vila på, denna hittas på www.lund.se/lovilund och fortsätter 

ständigt att utvecklas. Samtidigt så finns ett samarbete mellan berörda förvaltningar 

för att säkerställa att lovaktiviteterna når ut till så många som möjligt.  

Dessutom har den rödgröna regeringen har också bidragit till att stärka möjligheterna 

för oss att genomföra dessa viktiga satsningar på barn och unga genom riktade 

statsbidrag.  

Gunnar Brådvik undrar vilka konkreta åtgärder som har vidtagits för att undvika 

koordinationsproblem mellan och inom kommunens förvaltningar. 

Stor del av tjänsterna som utförs sker internt inom kultur- och fritidsförvaltningen, 

varför det också är lättare att koordinera insatserna. Men en konkret åtgärd som 

gjorts är att idrottservice nu har en ökad dialog och kommunikation med 

föreningarna som bedriver dagverksamhet. Den interna dialogen gällande bidrag, 

bokning och idrottservice har också förbättrats. Kontinuerliga möten sker också för 

att säkerställa detta.  

När det gäller idrottslokaler under sommaren försöker kultur- och 

fritidsförvaltningen redan i ett tidigt skede få en samlad bild från Lundafastigheter 

vilka objekt som planeras genomgå någon form av underhållsarbete för att minimera 

http://www.lund.se/lovilund


 
 

eventuella verksamhetskrockar och därmed informera föreningarna om vilka lokaler 

som kan nyttjas. Detta måste dock fortsätta följas upp så vi fortsätter skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för föreningar och idéburen sektor att utveckla sin 

verksamhet.  

Vidare så undrar Brådvik om det finns några planer på en gemensam katalog över 

föreningslivets sommarlovsaktiviteter. 

Det finns en planering hos kultur- och fritidsförvaltningen att samla all verksamhet 

på samma plattform och system. Det vill säga ”Lov i Lund”, ”Sommarlund” samt 

övrig idrott-, biblioteks-, kultur- och fritidsverksamheter. 

Förvaltningen undersöker dessutom vilka möjligheter som finns för en fysisk katalog 

likt de som distribueras i samband med Sommarlund och Vinterlund. I nuläget är en 

ny kommunikatör på väg in i kultur- och fritidsförvaltningen, ambitionen är att denne 

ska ha en möjlighet att gå vidare med planerna att öka synlighet kring vilka 

aktiviteter som finns och erbjuds. Redan i dagsläget finns en samordnad plattform 

där 160 aktiviteter tydliggjordes i samband med senaste sportlovet. 

Avslutningsvis så undrar Brådvik hur regelverket har förändrats sedan motionen 

behandlades av fullmäktige för två år sedan. 

Det finns nu ett övergripande avtal mellan fyra förvaltningar och Lugi Handboll samt 

EOS basket där det tydliggörs att serviceförvaltningen ansvarar och beslutar om 

taxorna. Varje år planeras och utvärderas detta i samråd med berörda förvaltningar 

och aktörer. 

Slutligen kan jag konstatera att Brådvik återkommande intresserar sig extra mycket 

för just de egna initiativen han tagit trots att dessa allt som oftast slår in öppna dörrar. 

När det gäller att tillgängliggöra fritids- och lovaktiviteter för fler barn och unga så är 

detta ett bra exempel, nämnden har vid flera tillfällen fått information och 

uppdatering om arbetet. Kanske skulle Brådvik hålla lite bättre koll på den 

verksamheten som också bedrivs inom den nämnd han också sitter i.  

 

 

 

 

 

 

Lund 28 februari 2018 

 

 

 

Elin Gustafsson (S) 

Kommunalråd 
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