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Sommarlovsaktiviteter i Malmö 2019
För tredje året förstärks Malmös utbud under sommarlovet med statliga bidrag. Den 16 mars
beslutade regeringen om de statliga sommarlovsbidraget, 2019. Bidraget är förändrat sedan föregående år (omfattar endast sommarlovet 2019). Beställargruppen från Malmö stad beslutade
att det inte ska inrättas en projektorganisation likt 2018. Varje förvaltning ansvarar för den
egna administrationen och Fritidsförvaltningen ansvarar för den gemensamma återrapporteringen till Socialstyrelsen. Därtill bör de arenor som redan finns utvecklas för att underlätta genomförandet av sommarlovssatsningen. Sommarlovet 2019 ska utgå från 2018 års projektplan
och därmed ha fokus på:
• Barn som idag inte är aktiva
• Barn i ekonomisk utsatthet
• Ökad dialog med målgruppen, vid skapandet av utbud samt medplanering av aktiviteter
• Idrottsaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot tjejer
• Kulturaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot killar
• Samverkan med interna och externa aktörer
• Skapa gemensamma mötesplatser med ett varierat aktivitetsutbud, förslagsvis kan följande
platser utvecklas:
•
•
•
•
•

Kampen
Urban beach
Vänskapsparken
Beijers park o Folkets park
Bellevuegårdsbiblioteket med omnejd

Möjlighet till utflykter diskuterades av beställargruppen. Utifrån tidigare års erfarenheter begränsas resor till inom Malmö kommun med undantag för kommunens egna verksamheter utanför kommungränsen samt de verksamheter som omfattar personer med skyddad identitet.
Möjlighet till busstransporter (lovbussar) har tidigare år visat sig vara framgångsrikt och finns
därför med även i år. Kulturförvaltningen ansvarar för denna del.
Ersättningar till föreningar finns även med inom lovsatsningen.
Här följer de förvaltningar och verksamheter som finns med inom årets lovsatsning. Inom
varje verksamhet finns det en rad olika aktiviteter vilket även redovisas i ett exempel längre
ner.
Förvaltning
Verksamhet
Kfv
Kulturinstutioner
Kfv
Fria kulturlivet
Kfv
Allaktivitetshus/områdesbibliotek/mötesplatser
Ffv
Olympic Day
Ffv
Unga ledare
Ffv
Simskola
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Ffv
Ffv
FGk
FGk
FGk
FGk
FGk
Övrigt
Övrigt
Övrigt
Övrigt

Föreningar
Fritidsgårdar
Urban Beach
Hänget
Folkets Park Fotbolls VM
Folkets Park aktivitetstorget
Cool Minds och Malmö E-sport
Sommargårdar
Barn till havet (Rädda Barnen)
Lovbussen
Övriga förvaltningar och verksamheter

Exempel på aktiviteter inom en verksamhet – Urban Beach från juli och in i augusti på
Ribersborgsstranden. Fler aktiviteter bokas fram till 15 maj.
FGk
Graffiti/ Street art workshop
FGk
Ansiktsmålning
FGk
Breakdance
FGk
Drakflygning
FGk
Cykelverkstad
FGk
Jeansakuten
FGk
Fotbollstrix med Jojje
FGk
Hinderbana
FGk
Frank och hans djur – Terrariet
FGk
Måla T-shirts
FGk
Salsa dans
FGk
Prova på sporter (flera och under hela perioden)
FGk
Modellbygge
FGk
Återvinningsworkshop – hur man gör nya saker av gamla grejer
FGk
Såpbubbelworkshop
FGk
Pyssel
FGk
WIBIT – vattenlandet öppet från juni till augusti med bemanning
FGk
Yoga
FGk
E-sportscontainer
FGk
Brädspel
FGk
Vattenvolleyboll
FGk
Kajakpaddling
FGk
SUPpaddling
FGk
DJ-akademien
FGk
Klättervägg
Verksamheterna finns representerade runt om i staden. Vissa platser har identifierats som
större mötesplatser och har därför ett mer varierat utbud.
För fastighets- och gatukontoret
Anna Bertilsson

