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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Lina Marcusson

2018-09-03

Dnr KOF 2018-50

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning sommarlovsverksamhet 2018
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av
sommarlovsverksamheten 2018.
Ärende
Linköpings kommun har för 2018 tilldelats 4 249 188 kronor till avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.
Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunernas utveckling av
sommarverksamhet. Aktiviteterna ska vara avgiftsfria och ge barn och unga
stimulans och personlig utveckling under sommarlovet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-04-19 § 68 att godkänna plan för
sommarverksamheten 2018. Verksamheten har planerats och genomförts
utifrån beslutad plan.
I Linköpings kommun har det statliga bidraget använts för att skapa
aktivitetsområden med aktivitetsledare, förstärka den kommunala barn- och
ungdomsverksamheten samt att stötta föreningar och organisationer som vill
erbjuda sommarlovsaktiviteter för barn och unga.
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Under sommaren 2018 har ett 20-tal föreningar och organisationer genomfört
sommarlovsaktiviteter med stöd av statsbidraget och tillsammans med de
kommunala aktörerna har de nått ca 5 500 barn och unga. Utöver dessa har
aktivitetsområdena besökts av uppskattningsvis 100 barn och unga per område
och dag. Områdena har varit bemannade fem dagar i veckan. Statistik över hur
många som nåtts av fritidshemmens sommaraktiviteter samlas in i slutet av
året.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse uppföljning sommarverksamhet 2018
Bilaga Uppföljning av plan för sommarverksamhet 2018
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Bakgrund
Regeringen har beslutat om tilldelning av de 200 000 000 kronor i
sommarlovsmedel till landets kommuner under 2018. För Linköpings kommun
har 4 249 188 kronor tilldelats som rekvirerats från Socialstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-04-19 § 68 att godkänna plan för
sommarverksamheten 2018.
Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunernas utveckling av
sommarverksamhet. Aktiviteterna ska vara avgiftsfria och ge barn och unga
stimulans och personlig utveckling under sommarlovet. stimulera både flickors
och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa
nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
I Linköpings kommun har det statliga bidraget använts för att skapa
aktivitetsområden med aktivitetsledare, förstärka den kommunala barn- och
ungdomsverksamheten inom öppen fritidsverksamhet, fritidshem och UngPuls
samt att stötta föreningar och organisationer som vill erbjuda
sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Samtliga aktiviteter har varit
kostnadsfria. En samordnare för lovverksamheten är visstidsanställd med
början i juni 2018.
Ett 20-tal föreningar och organisationer har genomfört sommarlovsaktiviteter
med stöd av statsbidraget och tillsammans med de kommunala aktörerna har de
nått ca 5 500 barn och unga. Av deltagarna har ungefär 52 % varit flickor och
48 % pojkar.
Utöver dessa har aktivitetsområdena besökts av uppskattningsvis 100 barn och
unga per område och dag. Områdena har varit bemannade fem dagar i veckan.
Antalet besökare varierar mellan olika områden.
Statistik över hur många som nåtts av fritidshemmens sommaraktiviteter
samlas in i slutet av året.
Kontorets bedömning är att Linköpings kommun använt bidraget enligt satta
mål. Aktivitetsområdena har skapat en mötesplats och möjlighet till en mängd
olika aktiviteter i flera områden i Linköping. Besöksstatistiken visar att de
planerade aktiviteterna nått flickor och pojkar i lika stor utsträckning. Flera
aktiviteter har även syftat till att skapa möten mellan barn och unga från olika
områden.
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Ekonomiska konsekvenser
Bidraget har använts enligt följande:
Stöd till föreningar och organisationer
1 611 176 kr
Fritidshem 6-9 år och öppen fritidsverksamhet 10-13 år
500 000 kr
Kommunala verksamheter (inkl. 13-16 år och Ung Puls) 560 824 kr
Samordning och aktivitetsledare
555 600 kr
Material och teknik (inkl. visning av fotbolls VM)
792 316 kr
Arrangemang vid uppstart och avslutning
76 000 kr
(till uppstartsarrangemang har även kommunala medel använts)
Marknadsföring
224 300 kr
Summa

4 320 216 kr

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 fritidsnämndens ambition vid fördelning av
sommarverksamhetsmedlen har varit att både flickor och pojkar ska få lika
möjlighet att delta i sommarverksamheten. I utvärderingen av verksamheten
redovisas antal deltagande fördelade på kön där 52 % av deltagarna varit
flickor och 48 % pojkar.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 genomfördes 2018-11-06

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

