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Ett deltagande på lika villkor i samhället måste vara en självklarhet. Trots det ser det inte alltid
ut så och tillgängligheten är fortsatt ofta ett hinder för många. Seniorer och personer med
funktionsnedsättningar stängs ofta ute från att fullt ut leva ett aktivt liv. Detta framträdde tydligt
under pandemin då många människor isolerades från sociala aktiviteter, men är ett problem
som redan tidigare var omfattande. Vi socialdemokrater vill därför föreslå ett fördjupat
samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen som ger
möjlighet att avhjälpa delar av dessa problem. Genom ett gemensamt projekt föreslår vi att
seniorer och personer med funktionsnedsättning ska ges större möjlighet att uppleva
kulturevenemang, sammansatta eller skapade av den stora talang och kreativitet som Lunds
ungdomar besitter. Samtidigt ger det ungdomar möjligheter till feriearbete, något som stärker
såväl deras ekonomi som deras arbetslivserfarenhet. Vi tänker oss att det kan ske i form av
musicerande, men även som varieté, pjäs eller dikt, spel eller skapande.
I en perfekt värd så behövs inte några särskilda satsningar för att möjliggöra att dessa grupper
tar del av kulturens ymnighetshorn, men världen, och vårt samhälle, är inte perfekt och därför
tror vi det behövs en kommunal satsning på nära kultur för dessa grupper. Och då ska vi
naturligtvis se att det startar redan i år då vi kan sjunga ut pandemin och sjunga in sommaren.
För att möta det uppdämda behovet av att träffas och att gemensamt ta del av kulturupplevelser
föreslår vi att vård- och omsorgsnämnden beslutar:

att

uppdra åt vård- och omsorgsförvaltningen att, tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen, erbjuda sommarjobb till ungdomar med start 2022 inom
kulturverksamhet i syfte att utgöra ett eller flera ambulerande kulturevenemang
under juni-augusti,

att

kulturevenemangen ambulerar på platser som är lättillgängliga, med särskilt fokus
på särskilda boenden, gruppbostäder samt träffpunkter,

att

vård- och omsorgsnämnden finansierar satsningen genom ett minskat överskott
2022,

att

vård- och omsorgsnämnden tillskriver kommunstyrelsen att satsningen
kommande år bör inarbetas i arbetet med EVP 2023–2025, med budget för 2023.
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