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Uppföljning av plan för sommarverksamhet 2018
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 kommunerna i att utveckla och
genomföra avgiftsfria aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling
under sommarlovet, som utökar kommunens egna satsningar på
sommarlovsaktiviteter och som stimulerar både flickors och pojkars
deltagande, främjar integration 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.
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
avgiftsfria.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-04-19 § 68 om en plan för
sommarverksamheten 2018 som bestod av följande områden:


Undersöka vilka aktiviteter unga önskar



Planeringsmöten



Öppna arenor



Fördelning av aktivitetsmedel till föreningar/organisationer samt
kommunal öppen fritidsverksamhet, fritidshem och UngPuls.



Marknadsföring



Uppföljning till Socialstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barnoch ungdomsnämnden.

Vilka aktiviteter önskar unga
Inför sommaren genomfördes en digital enkät i grundskolorna för att få reda på
vad unga mellan 6-15 år önskar för aktiviteter under sommaren. De aktiviteter
som fick flest röster var fotboll, ridning, spelutveckling, matlagning och
bakning, simning, musik, utflykter och natur.
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Planeringsmöten och samordning
En samordnare för lovverksamheten är visstidsanställd med början i juni 2018.
Samordnarens roll är, förutom att planera lovaktiviteter, också att ta fram en
arbetsmodell för det interna arbetet och för samverkan med föreningsliv och
andra aktörer.
Inför sommaren 2018 har ett informationsmöte hållits dit föreningar,
organisationer, fritidsverksamheter samt skolområdeschefer varit inbjudna. På
mötet informerades om enkätsvaren från de unga och intentionen med
sommarverksamheten samt hur ansökningsförfarandet går till. Information
skickades även ut till de som inte kunde komma på mötet. Därefter kunde alla
intressenter börja söka medel för sommarverksamhet. Ett antal möten har också
hållits med utbildningskontoret.
Aktiviteter och arrangemang
För att få en långsiktighet i kommunens plan för sommarverksamhet har kända
mötesplatser används i första hand. Aktiviteterna som erbjudits har varit
avgiftsfria och till största del sådant som barn och unga kan fortsätta med i
föreningar, organisationer och öppna fritidsverksamheter under resten av året.
Öppna arenor/Aktivitetsområden
Sommaren 2018 skapades aktivitetsområden i Berga, Ekholmen, Lambohov,
Ryd och Skäggetorp som en mötesplats för spontana aktiviteter för barn och
unga. Områdena bemannades med aktivitetsledare och utrustades med diverse
redskap och material för spontan lek och aktivitet.
Förutom spontana aktiviteter har flera föreningar och organisationer hållit i
planerade aktiviteter i aktivitetsområdena.
Tio aktivitetsledare anställdes för att arbeta i områdena. Fritidsledare som är
anställda i kommunens ungdomsverksamheter (UngPuls och
fritidsverksamheten 13-16 år) har varit områdesansvariga och fungerat som
handledare och stöd för aktivitetsledarna.
Det planerades även för en mobil aktivitetsgrupp för att erbjuda aktiviteter i lite
mer perifera områden. Den blev inte av under 2018 men finns med i planen för
kommande år.
Föreningar och organisationer
Föreningar och organisationer har kunnat ansöka om medel för att genomföra
sommarlovsaktiviteter. Ett 20-tal föreningar och organisationer har sökt och
beviljats medel.
Exempel på aktiviteter är olika idrotter (ex. simning, ridning, fotboll,
taekwondo, fäktning), cirkus, teater, natur- och kulturupplevelser, skapande
verksamhet, spelutveckling och dagläger med olika teman.
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Utöver det har en överenskommelse gjorts med Linköpings idrottsförbund för
att utbilda och fördela feriearbetare från gymnasieskolan som har arbetat med
sommarverksamheten. En tredjedel av feriejobben har varit avsatta för
nyanlända ungdomar.
Kommunens barn- och ungdomsverksamhet
Det statliga bidraget har även använts som en förstärkning och utökning av
kommunens ordinarie barn-och ungdomsverksamhet.
Fritidshem och öppna fritidsverksamheter har erbjudit verksamhet i alla
kommunens delar under sommaren. Aktiviteterna har riktat sig till alla barn
oavsett om de är inskrivna i fritidshemmen och de öppna fritidsverksamheterna
eller inte. Samarbeten med föreningslivet har varit viktiga för att kunna bredda
utbudet.
Bäckskolans fritidsklubb har i samarbete med Linköping Kenty erbjudit tre
aktivitetsveckor med olika inriktning.
Öppen fritidsverksamhet 13-16 år har genomfört aktiviteter kring sina
mötesplatser i Berga, Ryd och Skäggetorp samt Chillaverksamheten som
innehåller diverse prova-på inom idrott och kultur.
UngPulsverksamheten fanns på plats i aktivitetsområdena med Pulsledare som
höll i olika aktiviteter, ex. DJ och skapande. De deltog även vid VMvisningarna.
Ateljé Passagen har i samarbete med Hemslöjden haft skapande och slöjd i
Ateljé Skäggetorp.
Övriga aktiviteter
Fotbolls VM
Under sommaren visades VM-fotboll på storbildsskärm i olika stadsdelar.
Visningarna arrangerades av kultur- och fritidskontoret tillsammans med lokala
fotbollsföreningar som även genomförde kringaktiviteter i samband med
visningarna. Visningarna blev ett sätt att få människor att mötas mellan
stadsdelar då många besökte nya områden för att uppleva VM-fotbollen.
Uppstart och avslutning
Sommaren inleddes med ett arrangemang i varje delområde Berga, Ekholmen,
Lambohov och Skäggetorp samt ett i Linghem. Där fick aktörer som erbjuder
sommarlovsaktiviteter en möjlighet att visa upp sig. Arrangemanget ersatte det
tidigare skolavslutningsarrangemanget.
Sista sommarlovshelgen arrangerades en avslutningsfestival med aktiviteter för
olika åldrar. Arrangemanget genomfördes i samband med Keep it Loud och
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kunde därmed samnyttja områdets struktur.
Marknadsföring
En grafisk profil och långsiktig modell för marknadsföring har tagits fram.
Under konceptet Lov i Linköping marknadsförs info om samtliga lov.
För sommaraktiviteterna sammanställdes även en broschyr som fanns
tillgänglig både i tryckt form och digitalt.
En projektplan för hur kommande lovaktiviteter i Linköping ska organiseras har
tagits fram.
Uppföljning
De föreningar och organisationer som beviljats medel har följts upp i en
webbaserad utvärdering. Föreningarna har varit positiva till upplägget av
sommarlovsaktiviteterna och många har återkommit med nya ansökningar till
höstlovet.
Utvärdering har även gjorts med sommarpersonalen som överlag är mycket
nöjda. De upplever att de har fått bidra till ett roligare sommarlov för många
barn och unga och att samarbetet med områdesansvariga och föreningar har
fungerat bra. De flesta av aktivitetsledarena är intresserade av att arbeta i
aktivitetsområdena även nästa sommar.
Bidraget ska redovisas till Socialstyrelsen i februari 2019.
Deltagare
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.
Statistisk över hur många som nåtts av fritidshemmens sommarlovsaktiviteter
samlas in i slutet av året.
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Ekonomi
Statsbidraget på 4 249 188 kronor har använts enligt följande:
Föreningar/organisationer
Fritidshem 6-9 år och öppen
fritidsverksamhet 10-13 år
Kommunala verksamheter (inkl. 13-16 och
Ung Puls)
Samordning och aktivitetsledare
Material och teknik
Marknadsföring
Arrangemang och kompletterande
verksamhet
Summa

Budget
Utfall
1809000 1611176
500000

500000

557800

560824

350000
557600
280000

555600
792316
224300

194788
4249188

(+ 83 000 kr fr budget
för skolavslutning)
4320216
-71028
76000

Måluppfyllelse
Syftet med det statliga bidraget är att stödja kommunerna att utveckla och
genomföra avgiftsfria aktiviteter med målet att:






aktiviteterna ska ge stimulans och personlig utveckling
alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande
aktiviteterna stimulerar både flickors och pojkars deltagande
integration främjas
nya kontaktytor skapas mellan barn med olika social bakgrund

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. Områdena har förlagts där
behovet av fritidsaktiviteter anses vara stört. Föreningsliv och organisationer
har även erbjudit aktiviteter på andra platser runt om 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. Fotbollen var ett exempel som fick
många att besöka andra delar av staden.
Sommar 2019
Inför sommaren 2019 finns en arbetsmodell framtagen som bygger på att
fritidsgårdarna och verksamhetschefer för ungdomsverksamheten, tillsammans
med projektledare, påbörjar planering av sommaren vid 2019 års början.
Sommarlovet består av en introduktionsvecka och utbildning för personalen,
uppstarts – och avlutningsarrangemang, dagliga aktiviteter i parken under
vardagarna, återkommande veckoarrangemang och spontana aktiviteter.
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Aktiviteterna genomförs av föreningar och organisationer som fått beviljade
medel för sin verksamhet och samordnas av fritidspersonal och projektledare.
Samarbetsgrupper med lokala kulturutövare och idrottsföreningar organiseras
av projektledaren och alla intresserade uppmanas att söka pengar för aktiviteter
under skolårets alla lov.

