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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Christina Bond

2018-03-29

Dnr KOF 2018-50

Kultur- och fritidsnämnden

Sommarlovsverksamhet 2018 - SommarPuls
Förslag till beslut kultur- och fritidsnämnden
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till plan för
sommarverksamheten 2018.
2. Kulturutvecklingschefen får i uppdrag att verkställa planen för
sommarlovsaktiviteter enligt planens budget.
3. En redovisning av den samlade sommarverksamheten sker till kultur- och
fritidsnämnden i november 2018.

Ärende
Regeringen har beslutat om tilldelning av de 200 000 000 kronor i
sommarlovsmedel till landets kommuner. För Linköpings kommun har
4 249 188 kronor tilldelats som rekvirerats från Socialstyrelsen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunernas utveckling av
sommarverksamhet. Aktiviteterna ska vara gratis och ge barn o unga stimulans
och personlig utveckling under sommarlovet. Planeringen sker utifrån att så
många barn- och unga som möjligt ska få ett brett utbud av aktiviteter och
upplevelser under sommarlovet. I Kultur- och fritidskontorets förlag till plan
för de statliga sommarlovsmedlen ingår följande:
- Öppna arenor
- Undersöka vilka aktiviteter unga önskar.
- Planeringsmöten
- Fördelning av aktivitetsmedel till föreningar/organisationer samt kommunal
öppen fritidsverksamhet, fritidshem och UngPuls.
- Marknadsföring
- Uppföljning till Socialstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse; Sommarlovsverksamhet 2018 - SommarPuls
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Plan för sommarverksamhet
Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunerna att utveckla och
genomföra gratis aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under
sommarlovet, som utökar kommunens egna satsningar på
sommarlovsaktiviteter, stimulerar både flickors och pojkar deltagande, främjar
integration, motverkar segregation och skapar nya kontaktytor mellan barn med
olika social bakgrund. Sommarlovsaktiviteterna kan ses som ett komplement
till de fritidsaktiviteter som kommunen tillhandahåller inom fritidshem och
öppen fritidsverksamhet.
Öppna arenor
För sommaren 2018 planeras att bemanna aktivitetsområden i Berga,
Ekholmen, Lambohov, Ryd och Skäggetorp. Förutom bemanningen i de
planerade områdena kommer en mobil aktivitetsgrupp finnas. Den mobila
gruppen ska kunna göra aktiviteter i lite mer perifera områden utifrån behov
och önskemål. På så sätt skapas mötesplatser och nya kontaktytor för barn och
unga med olika social bakgrund.
Vilka aktiviteter önskar unga
För att få reda på vad unga mellan 6-15 år önskar för aktiviteter under
sommaren har en digital enkät genomförts i grundskolorna. De aktiviteter som
fick flest röster var fotboll, ridning, spelutveckling, matlagning och bakning,
simning, musik, utflykter och natur.
Planeringsmöten
Kultur- och fritidskontoret har haft ett möte inför planeringen av
sommarverksamheten där föreningar/organisationer, fritidsverksamheter samt
skolområdeschefer varit inbjudna. På mötet informeras dels om enkätsvaren
från de unga och intentionen med sommarverksamheten samt hur
ansökningsförfarandet går till. Information skickades återigen efter mötet ut till
alla så att även de som inte kunde komma på mötet blev informerade. Därefter
kunde alla intressenter börja söka medel för sommarverksamhet.
Ett antal möten har också hållits med utbildningskontoret om
sommarverksamheten.
Aktiviteter och arrangemang
För att få en långsiktighet i kommunens plan för sommarverksamhet bör kända
mötesplatser användas i första hand. Aktiviteter ska erbjudas som är gratis och
som unga kan fortsätta med i föreningar/organisationer och öppna
fritidsverksamheter under resten av året.
För att säkra upp mötesplatserna anställs aktivitetsledare till varje område som
ansvarar för att det fungerar med olika planerade och spontana aktiviteter på
aktivitetsplatsen. Fritidsledare som är anställda i kommunens verksamheter
UngPuls och fritidsverksamheten 13-16 år kommer att hålla i kontakter och
planering i de olika områdena inför sommaren. Fritidsledarna kommer också
att handleda unga sommarjobbare.
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En del av de planerade föreningsaktiviteterna kommer att genomföras i andra
delar av staden vilket ökar tillgången av utbud för barn och unga.
Utöver alla de idrottsliga, kulturella och skapande aktiviteter som är planerade
kommer VM-fotbollen visas ute på storbild i olika områden. Visningen
kommer att arrangeras av lokala fotbollsföreningar som även gör aktiviteter i
samband med visningarna.
För att starta upp sommarverksamheten planeras ett SommarPuls-arrangemang
i var och en av de fem aktivitetsområdena. Under arrangemanget kan alla som
kommer göra aktiviteter i området visa upp sig inför sommaren.
Arrangemanget kommer att ersätta skolavslutningsarrangemanget.
Det kommer också att genomföras ett gemensamt arrangemang i samband med
att sommarverksamheten avslutas i augusti.
Marknadsföring
För att nå ut med alla aktiviteter och arrangemang kommer en broschyr
sammanställas som tidigare år. Broschyren kommer att finnas på fler språk och
vara tillgänglig både i tryckt form och digitalt. Därutöver kommer
marknadsföringen ske via sociala medier, radioreklam med mera.
Föreningar och organisationer planerar genomföra verksamheter inom olika
idrotter (ex. simning, ridverksamhet, fotboll, teakwondo, fäktning), cirkus,
teater, natur- och kulturupplevelser, skapande verksamhet, spelutveckling samt
ett antal visningar av WM-fotboll på storbild i olika bostadsområden med
tillhörande kringaktiviteter.
Öppen fritidsverksamhet 13-16 år planerar att genomföra verksamheter för
målgruppen med olika aktiviteter kring sina mötesplatser i Berga, Ryd och
Skäggetorp samt Chillaverksamheten som innehåller diverse prova-på inom
idrott o kultur.
UngPulsverksamheten planerar att genomföra verksamheter inom idrott och
kultur med sina Pulsledare vid spontanidrottsplatserna. Den ledarledda
verksamheten riktar sig till barn och unga och ska komplettera den
föreningsdrivna verksamheten. Fritidsledarna inom UngPuls handleder de
Pulsledare/sommarjobbare som finns i verksamheten.
Fritidshem, 6-9 år och öppen fritidsverksamhet, 10–13 år

Fritidshem och öppna fritidsverksamheter kommer att erbjuda verksamhet i
alla kommunens delar under sommaren för att förstärka sommarverksamheten.
Verksamheten ska riktas till alla barn som har behov av sommarverksamhet,
inte bara de barn som är inskrivna i fritidshemmen och de öppna
fritidsverksamheterna. Fokus kommer att ligga på den yngre åldersgruppen.
Verksamheten syftar till att i samråd med barn och ungdomar, erbjuda bland
annat bad, utflykter och annat som kan berika sommaren. Verksamheten leds
av fritidspedagoger och annan fritidspersonal som arbetar på kommunens
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fritidshem och öppna fritidsverksamheter. Den riktas till alla barn, oavsett om
de går i en kommunal eller fristående skola eller fritidshem/öppen
fritidsverksamhet. Samarbete med föreningslivet är av stor vikt för att kunna
bredda utbudet. De öppna arenorna och olika föreningsaktiviteter är en viktig
komponent att ha med i planeringen av verksamheten.
Samordning och aktivitetsledare
Samordning av sommarverksamheten sker på kultur- och fritidskontoret. För
att bemanna och skapa ytterligare aktiviteter vid de fem spontanidrottsplatserna
samt göra aktiviteter i några ytterområden anställer kultur- och fritidskontoret
aktivitetsledare. Aktivitetsledaren kommer att ansvara för
spontanidrottsplatsen, att det finns aktiviteter och material som kan användas
till aktiviteterna samt vara behjälpliga när andra föreningar/organisationer
kommer till platserna för att göra verksamhet. De mobila aktivitetsledarna ska
göra aktiviteter i ytterområden vid några få tillfällen.
Ekonomiska konsekvenser
Föreningar/organisationer
Fritidshem 6-9 år
Öppen fritidsverksamhet 10-13 år
Fritidsgårdsverksamhet 13-16 och UngPuls
Samordning och aktivitetsledare
Material och teknik
Marknadsföring
Arrangemang och kompletterande verksamhet

1 809 000 kronor
500 000 kronor
557 800 kronor
350 000 kronor
557 600 kronor
280 000 kronor
194 788 kronor

Mindre justeringar kan förekomma om det visar sig vara fördelaktigt för ungas
efterfrågan och anpassning av verksamheten. Eventuell justering redovisas i
samband med uppföljningen i november.
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 sommarverksamheten.
Samråd
Samråd har skett med utbildningskontoret.
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Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av bidragen från staten ska ske till Socialstyrelsen i november
2018. För den samlade sommarverksamheten till kultur- och fritidsnämnden
sker redovisning i november 2018.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt 19 § är genomförd 2018-04-03.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämnden

