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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Christina Bond

2018-09-13

Dnr KOF 2018-236

Kultur- och fritidsnämnden

Lovverksamhet 2018
Förslag till beslut
1. Förslag till plan för lovverksamhet 2018 godkänns.
2. Kulturutvecklingschefen får i uppdrag att verkställa planen för
lovverksamhet enligt planens budget.
3. En redovisning av lovverksamheten sker till kultur- och fritidsnämnden i
februari 2019.
Ärende
Sveriges regering tilldelade under 2018 Sveriges kommuner 250 000 0000 kr
för lovverksamhet som ska genomföras under 2018.
Linköpings kommun tilldelades 5 314 000 kr vilket ska fördelas under
lovdagar (utöver sommarlovet) 2018.
I den föreslagna planen för kultur- och fritidsnämndens lovverksamhet i
Linköpings kommun ingår följande.
- Samordning
- Planeringsmöten
- Lovaktiviteter
- Fördelning av aktivitetsmedel till föreningar/organisationer, kommunal
öppen fritidsverksamhet, fritidshem, arrangörsbolag, statliga
institutioner
- Investeringar
- Marknadsföring
- Uppföljning till Socialstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden.
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Bakgrund
Sveriges regering beslutade under 2018 att tilldela Sveriges kommuner medel
för lovverksamhet som ska genomföras under 2018. Regeringen har tidigare
tilldelat kommunerna medel för sommarverksamhet som kultur- och
fritidskontoret samordnar samt medel till simundervisning för landets 6-åringar
för 2018 som samordnas av utbildningskontoret.
Bidraget ska stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som
ger stimulans och personlig utveckling under övriga lov utöver sommarlovet,
-

utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter,

-

stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration,
motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika
social bakgrund.

Det statliga bidraget ska göra det möjligt för barn i åldrarna 6˗15 år att delta i
avgiftsfria aktiviteter under andra skollov än sommarlovet. För att möjliggöra
möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de
enskilda barnen. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och
deltagande. Statsbidraget kan rekvireras för lovaktiviteter. Dessa kan ses som
ett komplement till de fritidsaktiviteter som kommunen tillhandahåller inom
fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Kommunen kan, i enlighet med vad
som gäller för övrig verksamhet, fritt välja hur lovaktiviteterna ska bedrivas.
Dessa kan bedrivas i egen eller annan regi.
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Plan för lovverksamhet 2018
Samordning:
En samordnare för lovverksamhet i Linköpings kommun är visstidsanställd på
heltid med början i juni 2018.
Planering:
Möten för information, samverkan, planering samt uppföljning med föreningar,
organisationer, kommunala verksamheter och övriga sker innan och efter varje
lovperiod.
Verksamheter
Kostnadsfria kultur- och idrottsverksamheter, arrangemang,
gruppverksamheter. Aktiviteterna planeras utifrån barn och ungas efterfrågan,
hög tillgänglighet och möjliggör möten över sociala gränser samt att
aktivitetsutbudet stimulerar till en jämn könsfördelning bland deltagarna.
Exempel på aktiviteter under höstlovet musikteater, ridläger, utökade
aktiviteter på fritidshem, dagläger skapande o teater, gymnastikaktiviteter
inomhus samt arrangemang för målgruppen.
Inköp
Inköp av material görs för att kunna användas till alla lov under 2018 men
också framåt i tiden. I dagsläget är inköp gjord av containrar, flyttbar mindre
skateramp samt övrigt material som behövs för att genomföra aktiviteter.
Ytterligare inköp av material är planerade för resterande lov under 2018.
Marknadsföring
Marknadsföring sker genom hemsidan Lov i Linköping, Facebook, trycksaker
samt radioreklam samt i en kommande app.
Uppföljning
Uppföljning till Kultur- och fritidskontoret ska lämnas i samband med
avslutade aktiviteter från alla aktörer i lovaktiviteterna.
En samlad uppföljning till kultur- och fritidsnämnden kommer att göras i
februari 2019 då också en redovisning sker till Socialstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser
Bidraget på 5 300 000 kr för lovverksamhet under 2018 fick Kultur-och
fritidskontoret kännedom om i mars 2018, vilket gör att hela den summan som
är tilldelad inte kommer att kunna användas under året.
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Planerad fördelning av statliga medel (Uppskattat):
Samordning och planering
Inköp

10%
3%

Kommunala verksamheter

19%

Föreningar, organisationer

38%

Övriga

10%

Återbetalning

20%

Kommunala mål
Ett av kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2018 med plan för 20192021 är följande:


En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och
utmanande kultur- idrotts- och friluftsliv med möjlighet till eget
skapande.

Jämställdhet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att sommarverksamhetsmedlen
fördelas på så sätt att både flickor och pojkar stimuleras och har lika
möjligheter att ta del av och delta i lovverksamheten.
Samråd
Samråd om vilka olika aktiviteter som bör finnas samt vilken strategi för
lovverksamhet vi ska ha i kommunen är genomfört med utbildningskontoret,
kommunens övriga verksamhet för barn och unga samt föreningar och
organisationer i kommunen.
Uppföljning och utvärdering
Redovisning av bidragen från staten ska ske till Socialstyrelsen i februari 2019.
För den samlade lovverksamheten till kultur- och fritidsnämnden sker
uppföljning i februari 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt 19 § är genomförd 2018-09-11.
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Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Utbildningskontoret

