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Sammanfattning

Med hjälp av det statliga lovstödet har Malmö stad anordnat kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
för barn och unga mellan 6–15 år. Satsningen har möjliggjort en utökad ordinarie
lovverksamhet som bidragit till att fler barn och ungdomar har deltagit i lovverksamhet. Arbetet
har även möjliggjort ett nytt arbetssätt där tre förvaltningar samarbetat för att tillsammans med
olika aktörer och tillsammans med målgruppen utveckla aktivitetsutbudet.
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. 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.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner rapporten Sommarlovssatsning 2019.
2. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att återrapportera till Socialstyrelsen.
3. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag undersöka möjligheter att i samarbete
med övriga förvaltningar söka medel för fortsatt förstärkning av kostnadsfria
lovaktiviteter.

Beslutsunderlag












Rekvisition av statsbidrag 2019 till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, Socialstyrelsen
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 191212
Rapport Bästa Sommaren 2019
BHS Projektbeskrivning 2019
Rapport_kommunikation_sommar19_FF_KF_FGK
Folkets Park - barn
Folkets Park - vuxna_föräldrar
Urban Beach - barn
Urban beach - vuxna_föräldrar
Slutrapport sommarlovsatsning 2019
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Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-12-05
Fritidsnämnden 2019-12-12
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, detta bidrag godkände inte riksdagen inför 2019.
Likt tidigare år hade varje kommun 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 14 440 980 kr i statsbidrag för arbetet med gratis
sommarlovsaktiviteter för och med barn och unga i Malmö.
Lovsatsning 2019
Under 2019 arrangerades för fjärde året i rad en stor satsning på sommarlovsaktiviteter i Malmö
genom det statliga stödet med avgiftsfria aktiviteter för barn och unga. Fritidsförvaltningen,
kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har gemensamt ansvarat för projektledning
och genomförande.
Malmö stads inriktning har även 2019 varit att samordna aktiviteter och uppmuntra till
samarbeten, både med externa samt interna aktörer. Centralt för sommarlovsatsningen har varit
att utveckla kommunikationen med målgruppen. Olika former av ungdomsdialoger har
genomförts och satsningen på Unga ledare har fortsatt där 46 ungdomar mellan 16 och 25 år
rekryterats via föreningslivet, genomgått en ledarskapsutbildning och sedan arbetat med att lotsa
barn mellan olika aktiviteter under loven.
På grund av begränsad planeringstid ansvarade respektive förvaltning för handläggning av
bidragsansökningar och genomförande. En förvaltningsövergripande styrgrupp såg till att arbetet
koordinerades och att det fanns en gemensam kommunikationsfunktion.
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Då förutsättningarna varit olika under de fyra år som det statliga lovbidraget rekvirerats är det
svårt att jämföra antal barn som aktiverats. Satsningen har dock möjliggjort en utökad ordinarie
lovverksamhet som bidragit till att fler barn och ungdomar har deltagit i lovverksamhet. De unga
ledarnas arbete och en ökad tillgång till busstransport har ökat barns möjlighet till förflyttning i
staden.
Under sommarlovet har en mängd olika aktiviteter erbjudits på olika platser i staden.
Aktiviteterna har strävat efter att vara öppna för alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar.
Alla aktiviteter har varit kostnadsfria, vilket tagit bort en tröskel för barn och unga som lever i
ekonomisk utsatthet.
Lovsatsningen har också bidragit till ökad kunskap och ökad samverkan inom Malmö stad samt
mellan kommunen och externa aktörer vilket 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 åren.
Utifrån den statliga satsningen på kostnadsfria aktiviteter för barn och ung på loven 2016 till
2019 kan följande slutsatser dras:
Malmö stad är mycket positiv till det statliga stödet för lovsatsning som givits de senaste åren. I
Malmö har stödet bidragit till ett större aktivitetsutbud för målgruppen, till arbetslivserfarenheter
för unga malmöbor samt möjliggjort för andra aktörer, så som föreningslivet och det fria
kulturlivet att utveckla sin verksamhet för barn och unga. Den förvaltningsövergripande
samverkan har också inneburit att förvaltningarna beslutat att fortsätta arbeta tillsammans med
och för barn och unga i Malmö. Lovsatsningen föreslås fortsätta utvecklas med de inriktningar
som pekades ut för 2018-2019 där fokus legat på att samla så många aktiviteter som möjligt på
ett antal strategiskt utvalda platser i staden. Erfarenheter visar att det är framgångsrikt för att nå
barn i åldersgruppen 6–15 år att delta i avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet.
Aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning bör utvecklas. Samarbetet med boenden
och föreningar för barn och unga med funktionsnedsättning bör utvecklas för att säkerställa att
målgruppen har möjlighet att delta i ett varierat utbud av aktiviteter.
Utmaningen att nå barn och unga i Malmö kvarstår. Insatserna inom ramen för Kul i Malmö har
givit mycket positiva resultat men nya vägar krävs för att nå de unga som satsningen idag ännu
inte nått ut till.
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.
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Den statliga lovsatsningen har resulterat i en positiv utveckling där antal deltagarrtillfällen har
under åren ökat och särskilt positivt är det att andelen deltagande flickor har ökat.
Av de totalt 14 440 980 kr som Malmö stad tilldelades till avgiftsfria lovaktiviteter ha redovisats
per 28 november 13 801 405 kr, men komplettering och justering kommer att genomföras inför
redovisning till Socialstyrelsen i januari 2020.
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

