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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Christina Bond

2018-11-01

Dnr KOF 2018-373

Kultur- och fritidsnämnden

Sommarlov och övrig lovverksamhet 2019, delegation
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsdirektören får i uppdrag att ansöka om statliga medel för
sommarlov och övrig lovverksamhet 2019 förutsatt att Regeringsbeslut
fattas.
2. Kulturutvecklingschefen får i uppdrag att fördela eventuellt bidrag för
sommarlovs- och övrig lovverksamhet under 2019 från Socialstyrelsen
enligt föreslagen budgetfördelning.
3. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma med en uppföljning
av lovverksamheten mars 2020.
Ärende
Medel för sommarverksamhet har fördelats till kommunerna sedan 2016, under
2018 tillkom utdelning för övrig lovverksamhet. Vid starten av de nationella
lovpengarna är det sagt att medlen ska delas ut 2016-2019.
Bidragen för lovverksamhet har i de flesta fall delgivits kommunerna efter det
att budgeten är beslutad för året och att regeringen har utsett den statliga
myndighet som får i uppdrag att fördela medlen.
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För att hinna med att effektuera de bidrag som tilldelas Kultur- och
fritidsnämnden under 2019 föreslår Kultur- och fritidskontoret, att
kulturutvecklingschefen får i uppdrag att fördela bidragen enligt nedanstående
förslag till fördelning av de statliga medlen:
Planerad fördelning av statliga medel (uppskattat):
Samordning och planering
Inköp
Kommunala verksamheter
Föreningar, organisationer
Övriga (ex överenskommelser med företag)
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Sommarlov och övrig lovverksamhet 201, delegation

15 %
5%
25 %
45 %
10 %
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Bakgrund
Sveriges regering har sedan 2016 tilldelat Sveriges kommuner medel för
lovverksamhet i olika omfattning. Linköpings kommun har möjlighet att
rekvirera de medel som är tilldelade Linköping.
Under 2018 har Linköpings kommun tilldelats medel för sommarverksamhet
4 200 000 kronor samt 5 300 000 kronor för övrig lovverksamhet. Storleken på
hur mycket som fördelas till varje kommun beror på hur många barn och unga i
kommunen som lever i familjer med försörjningsstöd. Syftet med satsningen på
lovverksamhet är att kommunerna ska utöka sina egna satsningar på
lovaktiviteter samt att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja
integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor för barn och unga
med olika social bakgrund.
Ekonomiska konsekvenser
Kontoret föreslår följande fördelning av eventuella statliga medel för
lovverksamhet:
Planerad fördelning av statliga medel (uppskattat):
Samordning och planering
15 %
Inköp
5%
Kommunala verksamheter
25 %
Föreningar, organisationer
45 %
Övriga (ex överenskommelser med företag)
10 %

Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat:
-

Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att bidrag för sommarliv och övrig
lovverksamhet fördelas på så sätt att både flickor och pojkar stimuleras och har
lika möjligheter att ta del av och delta i lovverksamheten
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning kommer att ske till statlig myndighet under första tertialen 2020.
Vidare kommer kontoret återkomma med en uppföljning av lovverksamheten
till kultur- och fritidsnämnden under mars 2020.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2018-11-06.
Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

