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Sammanfattning

Med hjälp av det statliga lovstödet har Malmö stad anordnat kostnadsfria lovaktiviteter för barn
och unga mellan 6–15 år under februarilovet, påsklovet, sommarlovet och jullovet 2018. Totalt
har 292 740 deltagartillfällen möjliggjorts av satsningen. Arbetet med den statliga satsningen för
kostnadsfria aktiviteter för barn och unga har möjliggjort ett nytt arbetssätt men framförallt ett
förändrat och utvecklat aktivitetsutbud för unga malmöbor.
Förslag till beslut

1.
2.
3.

Fritidsnämnden godkänner rapporten Lovsatsningen 2018
Fritidsnämnden skickar rapporten till grundskolnämnden, kulturnämnden samt
tekniska nämnden för att beakta i det fortsatta arbetet med kostnadsfria aktiviteter.
Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta den
förvaltningsövergripande samverkan med fokus på kostnadsfria aktiviteter för och
med unga malmöbor.

Beslutsunderlag

SIGNERAD


















Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Bilaga 1 - Big Five
Bilaga 2 - Ung i Malmo 2018
Bilaga 3 - Dialog för en bättre fritid
Bilaga 4 - Vinterspelen
Bilaga 5 -Slutrapport Vinterspelen 2018-2019
Bilaga 6 -Aktivitetslista Februarilov 2018
Bilaga 7 -Aktivitetslista Vårlov 2018
Bilaga 8 - Aktivitetslista Sommarlov 2018
Bilaga 9 - Aktivitetslista Höstlov 2018
Bilaga 10 -BHS rapport 2018 (002) (003)
Bilaga 11 - Rapport Bästa Sommaren 2018
Bilaga 12 - Projektplan lovsatsning 2018
Bilaga 13 - Sammanfattning kommunikation lovsatsningarna sommar 2018
Bilaga 14 - Aktivitetslista Vinterlov 2018
Slutrapport lovsatsning 2018
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Återrapotering av 2018 års statsbidrag lovsaktiviteter
Återrapotering av 2018 års statsbidrag sommarlovsaktiviteter

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-02-26
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-03-07
Fritidsnämnden 2019-03-14
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Bakgrund
Sveriges regering beslutade i januari 2016 att ett statligt sommarlovsstöd (administrerades av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)) skulle delas ut till kommuner i
syfte att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i
åldrarna 6-15 år. Under förutsättning att riksdagen godkände det skulle 200 miljoner under åren
2016-2019 avsättas för ändamålet. Syftet med stödet var att alla barn skulle få möjlighet till
aktiviteter under sommarlovet oavsett familjens ekonomiska situation. Aktiviteterna skulle 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 skulle ta 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 kunde utnyttjas till övriga lov
under åren 2018-2020.
Varje kommun hade möjlighet att rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd
av en fördelningsnyckel baserad på statistik över antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd.
Malmö stad beviljades statsbidrag enligt nedan för arbetet med gratisaktiviteter för och med barn
och unga i Malmö.
statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter (ej sommarlovet)

15 462 724
19 384 758

Lovsatsning 2018
Utifrån rekommendationerna för fortsatt utveckling av dåvarande sommarlovssatsning,
nuvarande lovsatsning, (FRI-2016-3068) har fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen samt
fastighets- och gatukontoret skapat former för en förvaltningssamverkan som fokuserar på att
bidra till en bättre fritid för unga malmöbor. Ansvariga förvaltningar har fört kontinuerlig dialog
med grundskoleförvaltningen. Arbetet har skett inom ramen för de två statliga bidragen för
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avgiftsfria aktiviteter.
Några av de större förändringar som genomförts under året är:
 Fokus på ungdomsanställningar
 Ökad dialog med barn och unga
 Ett gemensamt ansökningsförfarande har införts
 Fokus på ”kluster” - flertalet olika aktiviteter samlas vid en gemensam plats
 Big five festivalerna
 Antalet föreningar samt fria kulturaktörer som arrangerat aktiviteter har ökat
 Vinterspelen
 Malmö Forever - ny kommunikationskanal för barn och unga 12-15 år
Aktiviteterna har strävat efter att vara öppna för alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar.
Några aktiviteter har även riktats specifikt mot vissa grupper, såsom nyanlända barn/familjer, för
barn med funktionsvariation och barn som lever med särskilda skyddsbehov. Satsningen har
också gjort det möjligt för olika verksamheter att utöka sina öppettider under skolloven. Alla
aktiviteter har varit kostnadsfria, vilket tagit bort en tröskel för barn och unga som lever i
ekonomisk utsatthet.
Samtliga engagerade aktörer och arrangörer som tilldelats stöd har återredovisat sitt arbete till
förvaltningarna. Återredovisningarna har sammanställts i en rapport som också har utgjort ett
underlag för att besvara frågorna i Socialstyrelsens formulär för slutrapportering och därför
återkommer liknande formuleringar där.
Utifrån den samlade återrapporteringen kan följande slutsatser dras:
Lovsatsningen har bidragit till ökad kunskap och ökad samverkan inom Malmö stad samt mellan
kommunen och externa aktörer och bidragit till ökad kunskap om barn och ungas
förutsättningar och vardag. Detta har inneburit att Malmö stads arbete för och med Malmös
unga har förstärkts under året. Inom lovsatsningen 2018 skapades 284 340 deltagartillfällen för
unga malmöbor (6–15 år) vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år.
Tabell 1. Antal deltagartillfällen per lov 2018
Lov

Tjejer

Killar

Annan könstillhörighet

Ej könsuppdelat

Totalt

Februarilov
Påsklov
Sommarlov
Höstlov
Jullov

515
303
25 672
2 657
1 280

636
263
31 405
2 442
1 120

1
1
24
1
-

167 119
769
50 132

1 152
567
224 220
5 869
52 532

Centralt för lovsatsningen har varit att utveckla olika former av ungdomsdialoger och
ungdomsinflytande samt skapa möjlighet för ungdomsanställningar. Ett exempel är satsning
Unga ledare, där 98 ungdomar (44 killar och 54 tjejer) mellan 16 och 25 år rekryterats via
föreningslivet och genomgått en ledarskapsutbildning och sedan arbetat med att lotsa barn
mellan olika aktiviteter under loven.
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Arbetet med de statliga satsningarna för kostnadsfria aktiviteter för barn och unga har
möjliggjort ett nytt arbetssätt men framförallt ett förändrat och utvecklat aktivitetsutbud för
unga malmöbor. Fortsätter inte arbete i någon form kommer satsningarna lämna ett tomrum
efter sig, ett tomrum som blir kännbart för många barn och unga i Malmö.
Att fortsätta utveckla en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod med och för unga
malmöbor innebär att flera aktörer gemensamt kan arbeta för att förändra villkoren för barn och
unga genom en aktiv och meningsfull fritid i Malmö, där alla ges likvärdiga förutsättningar
oavsett bakgrund.
Den statliga lovsatsningen har resulterat i 292 740 deltagarrtillfällen utöver ordinarie
lovaktiviteter. Det finns en liten tendens att något fler pojkar har deltagit än flickor där
könsuppdelad statistik är tillgängligt. De större arrangemangen (Big five och vinterspelen) har ej
haft möjlighet att rapporterad könsuppdelad statistik, därmed går det inte att dra några slutsatser
huruvida fler pojkar än flickor deltagit i lovsatsningen i stort.
Av de totalt 34 847 482 kr som Malmö stad tilldelades till avgiftsfria lovaktiviteter har
32 776 660 kr använts. Kostnader motsvarande 999 000 kr har överförts från sommarlov till
övriga lov. Totalt 2 070 822 kr kommer att återbetalas till socialstyrelsen.
Ansvariga

Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef

