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Ett sommarpaket för barn och unga i Lunds kommun 

Sommaren vi har framför oss blir annorlunda på många vis. Sannolikt kommer flertalet av de 
restriktioner som nu gäller, både i Sverige och i andra länder, vara kvar under sommaren. Det i 
sin tur innebär att fler barn och unga kommer att vara kvar i kommunen under sommaren än i 
vanliga fall. Det kommer ställa nya krav på kommunen för att tillhandahålla möjligheterna till 
en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga. Samtidigt som särskilda preventiva insatser 
kommer att krävas för att bibehålla tryggheten i kommunen. 

Därför borde Lunds kommun besluta om ett särskilt sommarpaket riktat mot barn och unga i 
Lunds kommun. Förslaget bygger på en förstärkning av de avgiftsfria lovaktiviteterna, en 
utökning av öppettiderna inom den öppna fritidsverksamheten och en förstärkning av 
Fältgruppens verksamhet.  

Under 2019 genomfördes ett mycket lyckat arbete med Lov i Lund där över 15 000 barn deltog 
i de avgiftsfria lovaktiviteterna som kommunen och en rad föreningar deltog i. Detta 
lyckosamma arbete har kommunen dock valt att inte permanenta. Redan innan världsläget 
förändrades var detta något som efterfrågades av bland annat polisen. Vi menar dock att 
sommarens läge innebär att det beslutet behöver omprövas.  

Den generella efterfrågan och behovet av den befintliga fritidsverksamheten tros öka i och med 
de reserestrektioner som finns och fler barn och unga kommer vara kvar i kommunen. Detta 
innebär att kommunen behöver växla upp sitt arbete. Fältgruppen behöver en förstärkning av 
sina resurser för att öka sin närvaro och synlighet i det offentliga rummet och fritidsgårdarna 
behöver ha generösa öppettider för att erbjuda barn och unga en plats att vara och umgås på. 

 

Socialdemokraterna föreslå kultur- och fritidsnämnden besluta 

att utöka ”Idrott och fritids” budgetram med 2 mnkr för att under sommaren 2020 möjliggöra 
ett stärkt arbete med avgiftsfria sommarlovsaktiviteter inom ramen för Lov i Lund, stärka 
Fältgruppens arbete samt öka bemanningen och öppettiderna på kommunens 
fritidsgårdar, samt 

att tillskriva kommunstyrelsen med begäran om tillfälligt utökad budgetram om totalt 2 
mnkr. 
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