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INLEDNING

1.1. Bakgrund - Barn och ungas levnadsvillkor
Det offentligas ansvar är att se till barnets bästa, det vill säga att barn och unga respekteras och ges möjlighet till
utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande (prop. 2009/ 10:232 Strategi för att stärka barnets
rättigheter). Enligt socialtjänstlagen ska samhällets socialtjänst främja människors ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet, levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Under 2016 var det i Sverige cirka
140 000 barn som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd och 50 000 barn levde i familjer med
långvarigt ekonomiskt bistånd. Barn och ungas tid utanför skola och arbete spelar en viktig roll för ungas
delaktighet, vägar till etablering och sociala tillit. Ungas möjlighet till inflytande, tillgång till mötesplatser och
deltagande i demokratin är centrala utgångspunkter.
Den tematiska analysen i Fokus 14 – om ungas fritid och organisering (MUCF, 2014) visar på stora skillnader
beträffande hur mycket fritid unga har och hur aktiva de är. Studien visar även skillnader sett till olika
bostadsområden. I socioekonomiskt utsatta områden är det vanligare att unga besöker fritidsgårdar, ungdomens
hus och bibliotek, medan ungdomar i andra områden i större utsträckning är med i aktiviteter som
föreningsidrott, musik- och kulturskolor. Om olika fritidsaktiviteter läggs samman är fritidsaktiviteten lägre i
socioekonomiskt utsatta områden jämfört med andra områden1.

1.2. Uppdraget
Sveriges regering beslutade i januari 2016 att ett statligt sommarlovsstöd (administrerades av Myndigheten
förungdoms- och civilsamhällesfrågor) skulle delas ut till kommuner i syfte att utveckla och genomföra
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Under förutsättning av riksdagens
godkännande ska 200 miljoner under åren 2016-2019 avsättas för ändamålet. Syftet med stödet är att alla barn
ska få möjlighet till aktiviteter under sommarlovet oavsett familjens ekonomiska situation. Aktiviteterna ska syfta
till att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn
med olika social bakgrund.
I december 2017 beslutade regeringen att Socialstyrelsen tar över uppdraget att fördela medlen kopplat till
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter från MUCF. Det beslutades även om ett nytt statligt bidrag om 250 Mkr för
avgiftsfri lovverksamhet som kan utnyttjas övriga lov åren 2018-2020.

Närmare om uppdraget
De statliga bidragen ska göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att delta i avgiftsfria aktiviteter under
skolloven. 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.
Syftet med de statliga bidragen är att:
Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig
utveckling under loven.
Utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter.
Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa
nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Se, Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter
(S2017/07418/FST) och Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till lovaktiviteter
(S2017/07415/FST).
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Lovaktiviteterna 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. Socialstyrelsen ska ange
de villkor som ska vara uppfyllda för att få ta del av medlen 2.

1.3. Malmö stads mål och uppdrag
Malmö har en ung befolkning, nästan en femtedel av malmöborna är under 18 år3. Vart tredje barn i Malmö
växer upp i fattigdom under delar av, eller hela sin barndom4. Genom årliga välfärdsredovisningar har det
konstaterats att malmöborna mår allt bättre men att skillnader mellan olika grupper ökar, något
malmökommissionens slutrapport utvecklar5. Barn och unga, såväl nationellt som i Malmö, deltar mindre i det
offentliga fritidsutbudet, är mindre fysiskt aktiva och mår sämre 6. Vad barn och unga i Malmö gör på sin fritid är
kopplat till deras livssituationer där socioekonomisk bakgrund, utländsk bakgrund bland flickor/tjejer, kön och
ålder spelar en avgörande roll. Framförallt är tjejer, barn och unga med svag socioekonomisk bakgrund och barn
och unga med utländsk bakgrund mindre aktiva på sin fritid7. Därtill är barn och unga med en intellektuell
funktionsnedsättning en utsatt grupp8.
Lovsatsningen ska bidra till att förbättra unga malmöbors livssituation. Med avstamp i befintliga samarbeten och
satsningar, kommunövergripande utmaningar samt utifrån regeringsuppdraget ser kommunen ett behov av att
prioritera följande målgrupper:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unga 12-15 år
Barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, särskilt tjejer
Tjejer med utländsk bakgrund
Barn och unga med funktionsvariation
Idrottsaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot tjejer
Kulturaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot killar

Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter (S2017/07418/FST)
och Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till lovaktiviteter (S2017/07415/FST). Av
den redovisning som Socialstyrelsen ska lämna årligen ska det framgå vilka aktiviteter som genomförts och hur aktiviteterna,
och i den mån det är möjligt, hur resultatet förhåller sig till ändamål. Det ska även framgå hur mycket medel som rekvirerats
och använts av varje kommun samt hur mycket kommunen anslagit av egna medel för lovaktiviteter det år statsbidraget
avser. Vidare ska fördelningen mellan flickor och pojkar som deltagit i lovaktiviteterna framgå
3 Stadskontoret, Malmö stad
4 Rädda Barnen Barnfattigdom i Malmö (https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/Barnfattigdom/barnfattigdomi-malmo-tillagg-till-arsrapport-2015.pdf).
5 Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa
(https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88kommissionen_slutrapport_
2014.pdf).
6 Malmö stad, Ung livsstil och Stockholm universitet Ung livsstil Malmö
(http://malmo.se/download/18.4cc94c3815be8cd0d0b3636a/1499955476494/ung_livsstil_rapport_webb.pdf),
Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne (https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/folkhalsorapportbarn-och-unga-i-skane-2016.pdf) och Malmö stad, Hållbarhetsrapport 2017 Tema: Barn och ungas hälsa
(https://malmo.se/Kommun--politik/Politiker-och-beslut/Protokoll-och-handlingar.html#ded8716df49637c547dc2ef7fc14976-ee2f1a23c4891089310-87d95c5f75c71094535).
7 Ung livsstil Malmö.
8 Ung livsstil.
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Genom kommunfullmäktiges budget är det tydligt att staden gemensamt ska arbeta för hela Malmö. De fem
målområdena nedan stakar gemensamt ut projektets inriktning i förhållande till stadens utmaningar tillsammans
med implementeringen av Agenda 2030 på lokal nivå9.
Målområde 1: En ung global och modern stad - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala
och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på
dagordningen.
Målområde 3: En stad för barn och unga - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver
för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.
Målområde 5: En jämlik stad - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges
förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.
Målområde 6: En trygg stad - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens
offentliga rum.
Målområde 7: En aktiv och kreativ stad - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett
meningsfullt fritids- och kulturliv10.

1.4. Tillbakablick 2016-2017
2016 beviljades Malmö stad, utifrån en fördelningsnyckel, 14 900 607 kr som stöd till sommarlovsaktiviteter
2016. Fritidsförvaltningen, i samverkan med kulturförvaltningen, fick uppdraget att samordna och marknadsföra
aktiviteterna som en kommungemensam satsning och stadskontoret gavs i uppdrag att återredovisa
satsningen11.

Utdrag ur återredovisningen 2016
Under sommaren 2016 har det kunnat genomföras ett stort antal aktiviteter och ett brett och varierat utbud,
trots att tiden för planering av aktiviteterna var knapp. Det finns dock mycket som kan förbättras och
effektiviseras. Det är viktigt att förvaltningarna i samverkan analyserar var och när aktiviteterna genomförts
2016 så att man år 2017 får bättre spridning av insatserna i ålder, inriktning och geografi på ett bättre sätt och
att både stora och små upplevelser möjliggörs för alla barn. Det finns behov av en tydligare projektstruktur inför
sommaren 2017 och en förvaltning bör få i ansvar att samordna satsningen12.
Med hänvisning till 2016 års återredovisning beslutade kommunstyrelsen i oktober 2016:
att ge fritidsnämnden i uppdrag att 2017 rekvirera och fördela det statliga stödet till berörda förvaltningar samt
planera, samordna, följa upp och återredovisa satsningen under förutsättning att riksdagen beviljar medel för
ändamålet 201713.

Utdrag ur återredovisningen 2017
Aktiviteterna har under 2016 och 2017 nått över 90 000 besökare 14, där pojkar och flickor kunnat ta del av
aktiviteterna på lika villkor. Samtliga aktiviteter har varit kostnadsfria och ingen särskild behovsprövning har
gjorts.

Med fokus på mål 5. jämställdhet, mål 10. minskad ojämlikhet och mål 17. genomförande och globalt partnerskap.
Malmö stad, Budget 2018 Med plan för 2019-2023
(https://komin.malmo.se/download/18.539411ec1606cc5cdeb59664/1513768808098/Budget+2018+final.pdf).
Målområde 7 är även utgångspunkt för Malmös kulturstrategi (barn och unga är en prioriterad målgrupp), Malmö stad,
Kulturstrategi 2014 – 2020 (http://malmo.se/kulturstrategi).
11 Se, Återredovisning av statliga stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter 2016 (STK-2016-1030).
12 Återredovisning av statliga stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter 2016 (STK-2016-1030).
13 Protokoll vid sammanträde den 24 oktober 2016 med Malmö kommunstyrelses arbetsutskott.
14 Baseras på antal deltagartillfällen, är ej unika besökare.
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Det stora resurstillskottet för verksamheter som riktas till satsningens målgrupp innebär såväl utmaningar som
möjligheter, inte bara för den enskilda verksamheten, men även för stadens organisation. Erfarenheter, metoder
och arbetssätt från 2016 och 2017, visar på möjligheter för staden att utveckla ett attraktivt utbud av aktiviteter
och verksamheter där barnens behov blir tillgodosedda. Utöver utbudet innebär satsningen en möjlighet att
prova nya samverkansformer som kan bidra till fortsatt utveckling av stadens verksamheter. Genom satsningen
har fler barn och ungdomar i målgruppen nåtts genom att man har haft möjlighet att rikta aktiviteter till
geografiska områden där behoven är större 15.
Inför kommande år beslutade kommunstyrelsen i december 2017:
att ge fritidsnämnden i samarbete med grundskolenämnden i uppdrag att årligen rekvirera och fördela det
statliga stödet för lovaktiviteter till berörda förvaltningar samt planera, samordna, följa upp och återredovisa
satsningen under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet de kommande åren16.

1.5. Finansiering 2018
Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av fördelningsnyckeln baserad
på statistik över antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd.
Statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter Malmö
Statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter (ej sommarlovet) Malmö

15 452 60617
19 325 44018

1.6. Beställare
Utifrån kommunstyrelsen beslut (STK-2017-1385) är fritidsnämnden i samverkan med grundskolenämnden
beställare av projektet.

1.7. Aktörer
Nedan presenteras en övergripande bild av olika aktörer som påverkas eller kommer att påverka lovsatsningen.
Vid behov kommer dessa specificeras i olika delar av projektet.
Aktörer
Barn 6-15 år (målgrupp stadsbidraget)

Vårdnadshavare för barn i ålder 6 – 15 år

Barn och unga i Malmö

Unga vuxna

Civilsamhället
organisationer, fria kulturaktörer,
registrerade föreningar samt föreningar
som ej är registrerade

Hur påverkas aktörerna?
Fler stimulerande lovaktiviteter
Ökad delaktighet
Ökad möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
Föräldraengagemang
Trygghet i att kunna erbjuda aktiviteter till sina barn
Trygghet i att aktiviteterna är avgiftsfria
Fler stimulerande lovaktiviteter
Ökad delaktighet
Ökad möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
Möjlighet till anställning under loven
Möjlighet att lära känna staden
Arbetslivserfarenhet
Utvecklar lovaktiviteter samt expanderar sin verksamhet
Ökad kunskap om målgruppen
Ökat samarbete med kommunen

Återredovisning av statliga stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter 2017 (FRI-2016-3069).
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-12-06 (STK-2017-1385)
17 Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter
(S2017/07418/FST).
18 Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till lovaktiviteter (S2017/07415/FST).
15
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Myndigheter
exempelvis polis och räddningstjänsten
Malmö stad

Telefon

Ökad dialog med olika aktörer och målgrupper
Trygghetsskapande insatser
Ökad möjlighet till samverkan
Utvecklar lovaktiviteter
Trygghetsskapande insatser
Tillsätta personella resurser
Samordna och kommunicera
Möjlighet till ökad dialog med målgruppen
Ökad kunskap om målgruppen
Långsiktig kommungemensam samverkan

LOVSATSNING 2018

2.1. Projektorganisation
Med utgångspunkt i uppdrag och mål avses att skapa en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod.
Avgörande för projektorganisation 2018 är nära samverkan mellan kulturförvaltningen, gatukontoret och
fritidsförvaltningen. Under året undersöks möjligheten till utveckling av projektet genom exempelvis
programstyrning. Grundskoleförvaltningen för regelbunden dialog med representanter från styrgruppen och
projektledningen, dock ingår de inte i styrgruppen under året. Fritidsförvaltningen ansvarar för
återrapporteringen till socialstyrelsen. Det är av särskild vikt att inkludera barn och ungas röster och delaktighet.
Därmed krävs det att rätt kompetens är representerad i projektorganisationen, utöver experter från Malmö
stads aktuella förvaltningar är särskild representation från civilsamhället betydelsefull.

Styrgrupp
Styrgruppens uppdrag är att:
Besluta om projektstrukturen.
Tillsättning av projektledare.
Styrnings- samt uppföljningsansvar av lovsatsningen utifrån regeringens kriterier till fritidsnämnden,
grundskolenämnden samt Socialstyrelsen.
Ansvar för ekonomiska ramar, fördelning av resurser samt säkerställa projektets leveranser.
Besluta om godkännande av projektplan och kommunikationsplan.
Skapa en långsiktig hållbar struktur för att nå samt aktivera barn och unga.
Styrgruppens representanter:
▪ Johan Hermansson, fritidsdirektör – projektägare
▪ Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör
▪ Thomas Lundquist, biträdande förvaltningschef gatukontoret
▪ Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef fritidsförvaltningen
▪ Hanna Sjöberg, avdelningschef kulturförvaltningen
▪ Anna-Carin Mårtensson, avdelningschef kulturförvaltningen
▪ Martin Lundin, avdelningschef gatukontoret
▪ Karolina Bergmark, planeringssekreterare fritidsförvaltningen

Projektledning
Projektledningens uppdrag är att:
Leda, planera, kommunicera och följa upp lovsatsningen som en kommungemensam satsning.
Ha budgetansvar och bereda beslutsunderlag till styrgruppen.
Samordna lovsatsningen utifrån projektplanens inriktning och fördela ansvar.
Skapa förutsättningar för barn- och ungas inflytande.
Uppmärksamma och ta tillvara på de behov och lärdomar som uppkommer under projekttiden.
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För att säkerställa att samverkan genomsyrar hela projektet är projektledningen placerad på ett gemensamt
projektkontor under stor del av projekttiden. Avstämningsmöten med projektledningen sker på veckobasis. De
tre projektledarna har tillsammans ett övergripande ansvar för projektets helhet och ansvarar för att samordna
alla delar av projektet ur ett långsiktigt perspektiv samt att för 2018 ta fram en handlingsplan med en tydlig
ansvarsfördelning. Därtill har fritidsförvaltningen ansvar för att bereda ekonomi- och verksamhetsuppföljningen
till styrgruppen.
Projektledningens representanter:
▪ Susanne Falck, fritidsförvaltningen – projektledare, sammankallande
▪ Monika Stanikowska Rumon, kulturförvaltningen – projektledare
▪ Pella Ström, gatukontoret – projektledare
▪ Aleks Kursis, kulturförvaltningen – kommunikatör

Kommunikation
Då projektet ska möjliggöra en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod samt öka målgruppens delaktighet
och projektets spridning läggs särskilt fokus på kommunikation. Därför inrättas en särskild
kommunikationschefsgrupp som rapporterar till styrgruppen. Gruppen ska i sin tur utse en arbetsgrupp med
kommunikatörer från förvaltningarna.
Kommunikationschefsgruppen
▪ Dick Fredholm, kommunikationschef kulturförvaltningen – sammankallande
▪ Per Evenäs, kommunikationschef fritidsförvaltningen
▪ Annika Abrahamson, kommunikationschef gatukontoret
▪ Aleks Kursis, kulturförvaltningen – föredragande

2.2. Inriktning av projektet
Utvärderingen av 2017 års sommarlovssatsning visade på ett behov av ökad samverkan. 2018 planeras ett antal
större evenemang där flera aktörer samverkar, vilket bidrar till ökad attraktionskraft och bättre genomslag.
Projektledningen har därför utökats till att även innefatta gatukontorets arrangemangsenhet. Syftet med detta
är att främst möjliggöra produktion av större aktiviteter med kapacitet att ta emot fler barn och unga samt skapa
ytor för samverkan mellan kommunen och civilsamhälle. Fem större festivaler där det går att prova på flera olika
aktiviteter kommer att arrangeras på fem olika platser under sommaren. Genom produktionen av större
festivaler där intressenter både från kommun och civilsamhälle bjuds in för att bidra med innehåll möjliggörs
upplevelser och möten för barn och unga från olika delar av Malmö.
För att stärka det lokala engagemanget kommer det fortsatt finnas möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och
evenemang som syftar till att stärka de boendes känsla för sitt närområde.
För att öka möjlighet till styrning, kvalitetssäkring och spridning finns ett ansökningsförfarande inför samtliga lov.
Bidrag för kommunala mötesplatser – Kan sökas av fritidsgårdar, områdesbibliotek samt allaktivitetshus.
Samtliga mötesplatser möter målgruppen dagligen och har en god insyn i deras behov och önskemål.
Mötesplatserna har även upparbetade metoder för delaktighet vilket säkerställer att barnets perspektiv
tillvaratas i planeringen.
Bidrag för kulturförvaltningens större institutioner – Stadens kulturinstitutioner har lång erfarenhet av att skapa
aktiviteter för lovverksamheter. Aktiviteterna är oftast publika och sträcker sig över längre tid. Dessa aktiviteter
tenderar att kräva mer resurser.
Bidrag för föreningar – Som ett komplement till fritidsförvaltningens ordinarie lovbidrag kan föreningar söka
medel från sommarlovssatsningen för aktiviteter som är en utveckling av ordinarie verksamhet. Resurserna riktar
sig till föreningar vars verksamhet helt eller delvis inte täcks av ordinarie lovbidrag.
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Bidrag för det fria kulturlivet – Aktörer från det fria kulturlivet i Malmö som vill skapa aktiviteter utöver sin
ordinarie verksamhet kan söka medel för att genomföra sommarlovsaktiviteter. Syftet är att erbjuda barn och
unga i Malmö ett brett kulturutbud utöver kommunala kulturverksamheter.
Bidrag kopplade till de större festivalerna – Resurser avsätts för aktiviteter med koppling till de större
arrangemangen. Dessa kan användas både till att flytta ut delar av ordinarie verksamhet för att ingå i
arrangemangen eller för att prova nya koncept i anslutning till dem. Syftet är att motivera såväl kommunala
verksamheter samt civilsamhället att samverka kring satsningarna. Genom att skapa förutsättningar att utveckla
verksamheter samt prova nya metoder och arbetssätt skapas förutsättningar för fortsatt samverkan.
Transporter – Föreslås att utökas ytterligare för att möjliggöra större mobilitet i staden för ännu fler inom
målgruppen. Fokus är att skapa förutsättningar för transporter för barn och unga från hela staden till de större
festivalerna.

2.3. Årsstruktur
Avgiftsfria lovaktiviteter

Förarbete

Omvärldsbevakning

Identifiera behov

Startfas

Projektplan

Genomförande

Vårlovet
Avstämning med
intressenter

Etablera samarbete

Ansökningsförfande

Avslutningsfasen

Analys

Utvärdera

Rapport

Överlämna
resultatet

Februarilovet

Samarbetspartners

Lärdomar från 2016
& 2017

Efterarbete

Nämndsärende

Sommarlovet

Förankra
Höstlovet

Vinterlovet

2.4. Utvärdering
Projektet ämnar att utöver egen utvärdering och uppföljning utvärdera effekterna av insatserna exempelvis
genom Malmö universitet. Arbetet med utvärderingens fokus, metod och riktlinjer är påbörjad. Detta stycke
kommer att uppdateras efter hand.
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MÅL OCH LEVERANSER
Lovsatsningen ska skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund samt möjliggöra för
nya kunskaper bland unga malmöbor. Malmö ska erbjuda ett ökat utbud av attraktiva arrangemang med flera
medverkande aktörer. Ambitionen är att erbjuda nya upplevelser som kan genera intresse, möjlighet och
kunskap för unga malmöbor att fortsätta utvecklas genom fritidsaktiviteter. Lovsatsningen ska möjliggöra för
ökad mobilitet bland stadens barn och unga samt möjliggöra fler ungdomsanställningar.
Aktiviteterna ska vara utspridda över skolloven samt geografisk i staden. Antalet deltagande barn och unga
under sommarlovet ska öka i jämförelse med sommarlovet 2017. En kommunövergripande arbetsstruktur samt
kommunikationsplan för 2018 ska tas fram. Därmed ska samverkan inom kommunen och med externa aktörer
öka.
Lovsatsningen ska bidra till måluppfyllelse inom kommunfullmäktiges målområde 1. En ung global och modern
stad, 3. En stad för barn, 5. En jämlik stad, 6. En trygg stad och unga och 7. En aktiv och kreativ stad.
Lovsatsningen ska nå ut till och aktivera följande prioriterade målgrupper i större utsträckning:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unga 11-15 år
Barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, särskilt tjejer
Tjejer med utländsk bakgrund
Barn och unga med funktionsvariation
Idrottsaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot tjejer
Kulturaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot killar

3.1. Projektmål 2018
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alla barn i de ovan prioriterade målgrupperna ska ha deltagit i lovaktiviteter minst en gång per lov (följs
upp genom intervjuer).
Totalt ska minst 100 000 deltagartillfällen inrapporteras under loven (barn 6-15 år), jämnt fördelat
mellan könen
Minst 160 olika aktiviteter ska erbjudas över hela staden under loven.
Öka antal tjejer 11-15 år som deltagit i idrottsaktiviteter (följs upp via deltagartillfällen i lovaktiviteter).
Öka antal killar 11-15 år som deltagit i kulturaktiviteter (följs upp via deltagartillfällen i lovaktiviteter).
Ökad mobilitet i staden bland barn 11-15 år (följs upp genom bussresor, besöksstatistik, intervjuer).
Fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och gatukontoret kommunicerar gemensamt de lovaktiviteter
som erbjuds Malmös barn och unga.

3.2. Effektmål
2020 har lovsatsningen resulterat i att:
▪
▪
▪
▪
▪

Malmös barn och unga upplever att utbudet av aktiviteter, arrangemang och verksamheter under
skolloven är tillgängligt och tryggt i hela staden (basår 2018).
Malmös barn och unga upplever att det är lätt för flickor och pojkar att delta i lovaktiviteter (basår
2018).
Malmös barn och unga har ökat inflytande över och större möjlighet att påverka utbud, kvalitet och
genomförande av lovaktiviteter (basår 2018).
Fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och gatukontoret har förvaltningsgemensamma åtaganden för
barn och ungas fritid, med utgångspunkt i Agenda 2030.
Genom ett samordnat kommunikationsarbete har fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och
gatukontoret, stärkt kommunikationen med och kunskapen om målgruppen.
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3.3. Utveckling 2018–2020
Arbetet med sommarlovssatsningen 2016 och 2017 har visat på positiva synergieffekter då förvaltningar
samarbetat under nya former. Detta kommer under 2018 att utvecklas ytterligare och redan nu kan vissa
behov identifieras. Inför 2019 bör det finnas gemensamma förvaltningsåtagande för att inkludera arbete i
ordinarie mål och styrningsprocess samt därmed skapa möjlighet för ökad måluppfyllelse genom
kommunövergripande insatser. I samband med planeringen av lovsatsningen 2018 ska en hållbar strategi hur
kommunen framöver bör utveckla lovsatsningen med fokus på barn och unga tas fram som inkluderad ökad
samverkan med socialtjänsten. I centrum står barn och ungas behov, önskemål och förutsättningar samt
kommunens fritidsutbud och kommunikationsinsatser. Därmed finns det även ett behov av en
kommunövergripande kommunikationsstrategi kopplat till fritidsaktiviteter för barn och unga, utvecklingen
ska ske i samråd med Malmö stads nya varumärkesarbete (vid beslut om implementering av ny grafisk profil).
Den långsiktiga ambitionen är att förändra villkoren för barn och unga genom en aktiv och meningsfull fritid i
Malmö där alla ges likvärdiga förutsättningar oavsett bakgrund.

3.4. Leveranser och överlämning
Leverans
Beskrivning
Rapport
En rapport som redogör för projektet.
Uppföljning/utvärdering Utvärdering av projektet med fokus på verksamhetsutbud i förhållande
till målgruppen, kommunikationen till målgruppen samt samverkan
mellan förvaltningarna.
•
•

4.

Rapport till fritidsnämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden
Rapport till Socialstyrelsen

TIDPLAN

4.1. Tidplan med milstolpar och beslutspunkter sommarlovsaktiviteter
När
Vad
Ansvarig
26 feb-16 mars
19 mars-12 april
13 april
16 juni-15 aug
29 aug
28 feb 2019

Ansökningsförfarande sommarlov
Bedömningsprocess sommarlov
Beslut från styrgrupp gällande sommarlov
Aktivitetsperiod sommarlov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp
Slutrapport till Socialstyrelsen

4.2. Tidplan med milstolpar och beslutspunkter lovaktiviteter
När
Vad
Jan-feb
19 feb-23 feb
11 mars
Feb-mars
26 mars-29 mars
15 april
20 aug
3 sep-16 sep
1 oktober

Beslut löpande februarilov
Aktivitetsperiod februarilov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp februarilov
Beslut löpande vårlov
Aktivitetsperiod vårlov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp vårlov
Information till verksamheter höstlov
Ansökningsförfarande höstlov
Beslut från styrgrupp höstlov

Kategori

Projektledningen
Projektledningen
Styrgruppen
Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen

Ansökan

Ansvarig

Kategori

Projektledningen
Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen
Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen
Projektledningen
Styrgruppen

Beslut
Genomförande
Uppföljning
Beslut
Genomförande
Uppföljning
Information
Ansökan
Beslut

Beslut
Genomförande
Uppföljning
Slutrapport
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Aktivitetsperiod höstlov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp höstlov
Information vinterlov
Ansökningsförfarande vinterlov
Beslut från styrgrupp vinterlov
Aktivitetsperiod vinterlov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp vinterlov
Slutrapport till Socialstyrelsen

Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen
Projektledningen
Styrgruppen
Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen

Genomförande
Uppföljning
Information
Ansökan
Beslut
Genomförande
Uppföljning
Slutrapport

EKONOMI
Samverkan mellan olika aktörer, såväl kommunala som civilsamhället, är centralt för lovsatsningen. Nedan
presenteras budgeten där majoriteten av kostnadsslagen inkluderar flertalet sektorer. För mer detaljerad
information se kapitel 2.2.

5.1. Budget sommarlovsaktiviteter
Kostnadsslag

Kommentar

Budget

Utfall

Festivaler produktion

4 500 000

Sommargårdar

1 300 000

Urban beach

1 250 000

Bidrag kopplat till festivaler

1 250 000

Lokala satsningar

1 000 000

Unga ledare

1 000 000

Barn till hav och skog- RB

500 000

Mötesplatser

500 000

Kulturförvaltningens intuitioner

500 000

Simskola

450 000

Fria kulturlivet

450 000

Föreningar

400 000

Grundskoleförvaltningen /Idrott utan gränser

450 000

Övrigt

1 902 606

Summa

15 452 606

Intäkter statligt bidrag

15 452 606

Balans
Utfall totalt

0

15 452 606
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5.2. Budget lovaktiviteter
Kostnadsslag

Kommentar

Budget

Utfall

Projektledning, administration och overhead

4 400 000

Kommunikation

1 000 000

Transport

1 000 000

Februarilov

500 000

Vårlov

800 000

Höstlov

4 500 000

Vinterlov

7 000 000

Övrigt

125 440

Summa

19 325 440

Intäkter statligt bidrag

19 325 440

Balans

19 325 440

0

Utfall totalt

6.

RUTINER OCH SÄKERHET

6.1. Olyckor och säkerhetsansvar
En kris- och beredskapsplan ska tas fram av projektledningen med stöd av trygghet- och säkerhetsenheten.

6.2. Ändringsregler
Mindre ändring av projektplanen sker i överenskommelse med projektledningen. Större ändringar, som avser
upphandlingar eller förändring av projektmål eller effektmål och liknande genomförs enbart efter beslut av
styrgruppen. Styrgruppen har kvartalsvisa möten men kan kallas in, eller ta beslut per capsulam vid behov.

6.3. Rutiner för inköp/upphandling
Mindre inköp förankras med projektledningen medan större inköp och upphandlingar skall förankras med
styrgruppen.

6.4. Dataskyddsförordningen
Malmö stads arbete med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer bevakas och inkluderas i de delar av projektet
som berörs. GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25
maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
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6.5. Riskanalys
Risk

Riskbeskrivning - inklusive förtydligande

R.1

Olyckor

R.2

Personbunden organisation

R.3

Otydligt – projekt, beslut och kommunikation

R.4

Malmö stads ”stuprörsorganisationer”

Risk

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
hög

Åtgärd

R.3

Gemensam plan för trygghet och säkerhet (inklusive riskanalys) med tydlig
ansvarsfördelning.
Tydlig och kontinuerlig dokumentation av arbete ingår för samtliga.
Bildandet av projektgrupp som är kopplad till projektledningen.
Gemensamt kontor för projektledningen.
Kontinuerligt arbete med internkommunikationen.
Upprättandet av en tydlig projektplan för att ge en grund till det gemensamma
arbetet.
Intern och extern kommunikation via exempelvis komin.malmo.se samt malmo.se.
Tydlig ansvarsfördelning samt beslutsgång, särskild plan för hantering av ekonomi.

R.4

Projektet förankras i Malmö stads förvaltningar genom styrgruppen som en
kommungemensam satsning.

R.1

R.2

Ansvarig
Projektledningen

Styrgruppen och
projektledningen

Styrgruppen och
projektledningen

Styrgruppen

