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Utredning: Utöka tillgången till
aktiviteter på helger och lov
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1 Inledning
I Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige dåvarande
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka
möjligheterna att utöka tillgången till aktiviteter på helger och
lov. Uppdraget har överförts till den nyinrättade idrotts- och
fritidsnämnden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till
utredningsdirektiv för att beskriva sin syn på uppdraget och dess
genomförande. Idrotts- och fritidsnämnden fastställde
utredningsdirektivet vid nämndsammanträde 2019-04-24.1

1.1 Utredningens uppdrag
Uppdraget för denna utredning består av att undersöka
möjligheterna att utöka tillgången till fritidsaktiviteter på helger
och lov i Haninge kommun för målgruppen 6 år till och med 18
år. Utifrån idrotts- och fritidsnämndens samt kultur- och
demokratinämndens strategi 5.2 Arbeta för ökad jämställdhet i

kultur- och fritidslivet så vägs också jämställdhetsaspekten in i
utredningen.2

1.2 Avgränsningar
Uppdraget har överförts från den tidigare kultur- och
fritidsnämnden till den nyinrättade idrotts- och fritidsnämnden.
Utredningen omfattar de verksamheter som nämnden ansvarar
för samt de verksamheter som stöds eller kan stödjas genom
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Utredningsdirektiv 2019-03-13 - Utöka tillgången till aktiviteter på helger

och lov (Dnr IFN 2019/95, § 45).
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Idrott- och fritidsnämndens strategi och budget 2019-2020; Kultur- och

demokratinämndens strategi och budget 2019-2020
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bidragsreglementet. Även verksamheter som den nyinrättade
kultur- och demokratinämnden ansvarar för omfattas av
utredningen. Ärendet behandlas i idrotts- och fritidsnämnden
och information delges kultur- och demokratinämnden.
I utredningen identifieras och kartläggs det befintliga utbudet av
helg- och lovaktiviteter. Avsikten är att presentera en
beskrivning av de aktiviteter som förvaltningen erbjuder på
helger och lov. Även de avgiftsfria aktiviteter för barn mellan 615 år som möjliggjorts med stöd av den statliga satsningen på
sommarlovsaktiviteter kommer att presenteras.3 Med helger och
lov avses fredagskvällar, lördagar, söndagar, helgdagar och aftnar
samt skollov. Med aktiviteter avses fritidsaktiviteter i Haninge
kommun för målgruppen 6 år till och med 18 år. De aktiviteter
som avses i utredningen är öppna aktiviteter, offentliga
arrangemang, som alla kan delta i utan medlemskap i förening
eller organisation. I samband med revidering av Mål och budget
2019 – 2020 gav kommunfullmäktige ytterligare ett
utredningsuppdrag till idrotts- och fritidsnämnden och kulturoch demokratinämnden – att utreda utveckling av
fritidsgårdarnas verksamhet inklusive pröva frågan om
föreningsdrift. Gällande utveckling av fritidsgårdsverksamheten
hänvisas till den utredningen (Dnr IFN 2019/97).

2 Vilket kultur- och fritidsutbud efterfrågar
unga?
I undersökningen Ung livsstil som förvaltningen genomfört
redovisas det som högstadieelever i Haninge vill att kommunen
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www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/avgiftsfria-

sommarlovsaktiviteter-aven-2019/
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ska satsa på inom kultur- och fritidsområdet.4 Vi ska börja med
att titta på vilka idrotts- och fritidsanläggningar unga vill att
kommunen ska satsa på.
Högstadiet i Haninge, andelar visas i %:
Killar

Tjejer

Fotbollsplaner

24 Badplatser utomhus

27

Gym (inomhus)

20 Gym (inomhus)

26

Simhallar

18 Simhallar

25

Badplatser utomhus

18 Lokaler för dans

14

Fotbollshall

16 Ridanläggning/stall

13

Figur 1. Andelar %. Eleverna har kunnat kryssa högst 3 alternativ. Källa: Ung livsstil
2016/2017.

Tjejer prioriterar främst satsningar på badplatser utomhus (27
procent) och killar vill främst se satsningar på fotbollsplaner (24
procent). Därefter kan vi konstatera att såväl gym (inomhus)
som simhallar prioriteras av både killar och tjejer.

4

www.haninge.se/uppleva-och-gora/fritidsgardar/ung-livsstil/
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Vilka kulturverksamheter vill unga att kommunen ska satsa på?
Högstadiet i Haninge, andelar visas i %:
Killar
Bio/filmklubb

Tjejer
5

Bio/filmklubb

4

3

7

3

Festivaler för musik, film, 3

0

teater och dans

1

Konserter, rock, pop, hiphop 2

4

3

Stöd så att ungdomar själv ska 1

Stöd så att ungdomar själv 1

kunna förverkliga sina idéer 4

ska kunna förverkliga sina 9

inom kulturområdet

idéer inom kulturområdet

Lokaler för LAN
Bibliotek

Konserter, rock, pop, hiphop

1

2

Bibliotek

1

3

5

Figur 2. Andelar %. Eleverna har kunnat kryssa högst 3 alternativ. Källa: Ung livsstil
2016/2017.

Både tjejer och killar önskar främst att kommunen satsar på

Bio/filmklubb. Därefter vill killar helst se satsningar på Lokaler
för LAN och tjejer föredrar satsningar på Festivaler för musik,
film, teater och dans. Stöd så att ungdomar själv ska kunna
förverkliga sina idéer inom kulturområdet prioriteras ungefär
lika högt av killar och tjejer (14 procent killar och 19 procent
tjejer).

3 Aktiviteter på helger och lov
I artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, erkänns barnets rätt till lek, vila och fritid.
Enligt barnkonventionen som träder i kraft som lag den 1 januari
2020 ska vi respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i
det kulturella och konstnärliga livet och uppmuntra
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell
6

och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och
fritidsverksamhet.5 Sverige har ända sedan ratificeringen i
Sveriges riksdag 1990 varit folkrättsligt bundna att följa
barnkonventionen. Haninge kommun och dess verksamheter har
sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån barnkonventionen. I
samband med att barnkonventionen blir svensk lag har
kommunstyrelsen i mål och budget år 2017–2018 beslutat att
särskilda insatser ska göras för att intensifiera arbetet och
säkerställa en implementering av barnkonventionen som
genomsyrar hela kommunen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en bred verksamhet som
berikar livet för alla dem som bor och verkar i Haninge.
Förvaltningen ansvarar bland annat för kulturprogram,
kulturskola, bibliotek, kulturhus, fritidsgårdar, föreningsstöd och
idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har under
ett par år utökat fritidsgårdarnas öppethållande och
aktivitetsutbud på helger och skollov. Därutöver görs satsningar
på exempelvis sommarläger och dagkollo på sommarloven.
Under helger och lov erbjuder förvaltningen aktiviteter för barn,
unga och familjer på exempelvis fritidsgårdarna, biblioteken, i
kulturhuset, inom kulturmiljöområdet, på miljöverkstan och i
kulturskolan. Förvaltningen ansvarar även för föreningsstödet
som bidrar till civilsamhällets arrangemang av aktiviteter under
helger och lov. Under åren 2016 – 2019 har den statliga
satsningen på avgiftsfria lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år
dessutom möjliggjort en utökning av förvaltningens och
föreningslivets utbud.

5

FN:s konvention om barnets rättigheter. 2019. Stockholm:

Barnombudsmannen
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3.1 Jämställdhetsmål
I strategi och budget 2019-2020 uttrycker idrotts- och
fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden en vilja att
förbättra jämställdheten genom strategi 5.2: Arbeta för ökad

jämställdhet i kultur- och fritidslivet.
I Idrotts- och fritidsnämndens strategi och budget 2020-20216
kopplat till fullmäktiges Mål 5. I Haninge ska ett attraktivt

kultur- och fritidsutbud finnas så har nämndens prioriteringar
för att bidra till målet i två fall uttryckt en strävan om
jämställdhet:
- Med Haninges medborgare i fokus erbjuds ett brett och
attraktivt fritidsutbud som genomsyras av tillgänglighet,
jämlikhet och jämställdhet i attraktiva anläggningar för bredd-,
motions- och elitidrott.
- På Haninges fritidsgårdar bemöts du av engagerade och
kompetenta fritidsledare som verkar för delaktighet och trygghet
i en tillgänglig och jämställd miljö.

3.2 Kartläggning befintligt helg- och lovutbud
Förvaltningens helg- och lovaktiviteter för barn och unga under
innevarande år 2019 har kartlagts och presenteras i bilaga 1.
Under året har sammantaget fler än 100 öppna aktivitetstillfällen
skett på helger och lov i förvaltningens regi. Aktiviteter under
helger och lov för barn och unga har arrangeras till exempel på

6

Idrotts- och fritidsnämndens strategi och budget 2020-2021
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biblioteken, i kulturhuset, i skollokaler och i Torvalla sport- och
simhall.
Därutöver har ungkulturverksamheten FreeZone arrangerat ett
40-tal aktivitetstillfällen under helger och lov (bilaga 2).
Här sammanfattas aktiviteterna, i bilaga 1 och 2 finns en
förteckning.
3.2.1 Torvalla simhall
Torvalla simhall håller varje lördag och söndag olika ledarledda
vattenaktiviteter och arrangerar under höst- och jullov
hinderbana och ledarledda vattenaktiviteter.
3.2.2 Kulturhuset
I kulturhuset har olika former av kostnadsfria konstkollon för
åldrarna 10 – 15 år arrangerats under sportlov, påsklov,
sommarlov och höstlov. Konstkollona har inneburit olika teman
som att till exempel skapa i naturmaterial, green screen och
keramik. I konstverkstaden kan barn från 4 år och vuxna skapa
tillsammans varje lördag. Aktiviteten leds av en konstpedagog
och ingen föranmälan krävs.
3.2.3 Kulturbokningen /Barnkultur/
Främst teaterföreställningar i familjeformat för de yngre barnen
från 2 till 10 år. Under året har ett 10-tal arrangemang
genomförts.
3.2.4 Biblioteken
Vid kommunens bibliotek sker ett 20-tal kostnadsfria
arrangemang under främst loven med allt från skrivarverkstäder,
pyssel och workshops till sångstunder och spökvandringar.

9

3.2.5 Miljöverkstan
Miljöverkstan erbjuder aktiviteter, övningar och workshops där
deltagarna får exempel på hur man kan leva mer hållbart.
Miljöverkstan arbetar främst med skolklassaktiviteter kopplat till
specifika årskurser enligt läroplanen. Utöver det har
Miljöverkstan erbjudit en handfull öppna aktiviteter under
helger och lov.
3.2.6 FreeZone
I april 2018 startade FreeZone – en ungkulturverksamhet i
Jordbro Kultur och föreningshus. Verksamheten drivs genom ett
idéburet offentligt partnerskapsavtal (IOP) mellan de tre
parterna ABF Södertörn, Studieförbundet Vuxenskolan i
Stockholms län och Kultur och fritidsförvaltningen. FreeZone
har genomfört ett 40-tal öppna kulturaktiviteter på helger- och
lov så som poesi, dans, sång, rap, E-sport och brädspel.
Freezones verksamhet avses flytta in i nya centralt belägna
lokaler och därigenom kan antalet aktiviteter utökas.

3.3 Bidragsformer
Det finns ett antal bidragsformer som förvaltningen ansvarar
för. Här redogörs för några av bidragsformerna med
utgångspunkt i att dessa anses relevanta för utredningens
uppdrag.
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3.3.1 Drömcash
Drömcash är en bidragsform där unga, 13-25 år, i Haninge kan
söka stöd till projekt med verksamhet som riktar sig till
målgruppen 13-19 år.7
Hittills i år (till och med oktober 2019) har ett projekt beviljats
bidrag. Projektet har beviljats 7.000 kr i bidrag (2019-08-13) för
att skapa en konst- och diktbok med dikter och illustrationer
med en kombinerad vernissage och boksläpp inklusive
poesiläsning samt utställning av bokens konstverk.
3.3.2 Arrangemangsbidrag
Arrangemangsbidrag är en bidragsform som ska underlätta för
föreningar att genomföra såväl lokala, regionala, nationella som
internationella arrangemang i Haninge kommun som är öppna
för allmänheten. Sam-arrangemang samt arrangemang som
syftar till inkludering, nå nya målgrupper och geografiska
områden med få arrangemang prioriteras. Arrangemangsbidrag
finns i två former: arrangemangsbidrag - kultur och

arrangemangsbidrag - idrott. I förvaltningens information om
arrangemangsbidraget står att läsa att: Arrangemang ger

kommuninvånarna positiva upplevelser samtidigt som de kan ge
ekonomiska och PR-mässigt positiva mervärden. Arrangemang
kan också möjligliggöra att fler invånare känner till och kan ta
del av kultur- och fritidsutbudet.8

7

www.haninge.se/uppleva-och-gora/kultur/stod-bidrag-och-

stipendier/dromcash/
8

www.haninge.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbidrag/idrott-och-

ovrigabidrag-kultur-fritid/

11

3.4 Regeringens lovsatsning 2016 – 2019
Under åren 2016-2019 har den statliga satsningen på avgiftsfria
lovaktiviteter för barn mellan 6-15 år möjliggjort en utökning av
förvaltningens och föreningslivets utbud i kommunen.
Statsbidraget har syftat till att stödja kommunerna att utveckla
och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig
utveckling under skollov, samt utöka kommunernas egna
satsningar på lovaktiviteter. Bidragsformen har också syftat till
att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja
integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor
mellan barn med olika social bakgrund. Haninge kommun har
rekvirerat 1 030 tkr i statsbidrag år 2019 för avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år. Redovisning
av fördelade medel sker till Socialstyrelsen våren 2020 genom ett
webbaserat återrapporteringsformulär.9
Förvaltningen har genom statsbidraget möjliggjort för såväl
Haninges föreningsliv som kommunala verksamheter att ansöka
om bidrag för att genomföra avgiftsfria lovaktiviteter.
Sommarlovet 2019 har 33 verksamheter beviljats bidrag. 24
ideella organisationer och ett flertal kommunala verksamheter
har mottagit bidraget och sammantaget har drygt 250
aktivitetstillfällen genomförts med hjälp av stödet under
sommarlovet 2019. Av medlen har cirka 52 procent fördelats till
idrottsaktiviteter, 14 procent till kulturaktiviteter, 6 procent till
aktiviteter med fokus på friluftsliv och 25 procent till övriga
aktiviteter. En sammanställning av dessa aktiviteter finns i bilaga

9

statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-till-avgiftsfria-

sommarlovsaktiviteter-for-barn-i-aldrarna-6-15-ar/
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3. Regeringen har inte aviserat en fortsatt satsning på statligt
bidrag för lovaktiviteter under 2020.10
I Mål och budget 2020-2021 har kommunfullmäktige avsatt
7 000 tkr till åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan.
Sedan år 2018 har kultur- och fritidsförvaltningen och
socialförvaltningen samarbetat för att vidta önskade åtgärder.
Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter det uppsökande
arbetet med fältassistenter år 2020 till en kostnad om 2 500 tkr.
Utöver det vill förvaltningen erbjuda lovaktiviteter riktade till
unga till en kostnad om 1 000 tkr. Idrotts- och fritidsnämnden
hemställer hos kommunfullmäktige om att tilldelas 3 500 tkr år
2020 av de avsatta driftmedlen för ökad trygghet i och utanför
skolan.11 Beslut väntas i kommunfullmäktige 2019-12-09.

3.5 Fritidsgårdsverksamheten
Förutom de aktiviteter som omfattas av denna utredning så finns
ett stort utbud av helg- och lovaktiviteter vid kommunens
fritidsgårdar. Målgruppen för fritidsgårdarna är unga från
årskurs 7 till och med 19 år. Fritidsgårdarna har öppet 4 - 6
kvällar/vecka varav varje fredagskväll, samt vissa lördagskvällar.
En satsning på öppethållande på fredags- och lördagskvällar
genomfördes för några år sedan och kvarstår även idag. I
samband med allmänna helgdagar, helgdagsaftnar samt skollov
görs sedan ett par år tillbaka dessutom en extra satsning på
öppethållande och attraktiva aktiviteter. Satsningen har
möjliggjort öppethållande och aktiviteter på påskdagen,

10

Budgetpropositionen för 2020 (Prop. 2019/20:1)

11

Mål och budget 2020 – 2021; § 103 Fördelning år 2020 av medel för Ökad

trygghet i och utanför skolan (Dnr IFN 2019/133)
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valborgsmässoafton, i samband med Kristi himmelfärdsdag, i
samband med Sveriges nationaldag, alla helgons dag och
julafton. Dessutom har utbudet ökats under skolloven.
Fritidsgårdsverksamheten erbjuder aktiviteter som:12


Spel, lekar, utmaningar



Skapande, bild, form



Utflykter, läger



Event



Gruppverksamheter som exempelvis tjej/kill-, reseoch arbetsgrupper



Möjlighet för unga att leda andra unga



Idrott och rörelse



Diskussionsgrupper och inspirationskvällar



Olika former av kursverksamhet (exempelvis musik,
skapande, studio, DJ med mera)



Läxhjälp



Delaktighet och inflytande genom direktpåverkan,
gårdsmöten, förslagsbok

4 Slutdiskussion
Under året erbjuds fler än 500 aktivitetstillfällen på helger- och
lov för barn och unga i kommunen. Detta är då sammantaget
aktiviteter i förvaltningens regi, Freezones aktiviteter och de
aktiviteter som skett med stöd av den statliga
sommarlovssatsningen. Därutöver har öppethållande och
aktivitetsutbud under helger och lov utökats vid kommunens
fritidsgårdar. Jämfört med några år tillbaka så har förvaltningen

12

www.haninge.se/uppleva-och-gora/fritidsgardar/fritidsgardsverksamhet/
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förstärkt utbudet av helg- och lovaktiviteter genom att prioritera
medel för detta.
Det statliga bidraget för sommarlovsaktiviteter har inte aviserats
för år 2020. Idrotts- och fritidsnämnden gör en hemställan hos
kommunfullmäktige om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de
avsatta driftmedlen för ökad trygghet i och utanför skolan varav
1 000 tkr som förvaltningen avser till att erbjuda lovaktiviteter
för barn och unga.
Det finns en del områden att beröra närmare i den fortsatta
utvecklingen av aktiviteter på helger och lov. En genomlysning
bör ske gällande målgruppsinriktning, prioritering av
kommundelar, marknadsföring och samverkan.
I det fortsatta arbetet med utbudet av aktiviteter för barn och
unga på helger och lov har ett antal områden identifierats.
Förvaltningen avser att under 2020:
- Fortsätta utveckla marknadsföringen av aktivitetsutbudet.
Närmare analysera hur förvaltningen når ut till invånarna med
det utbud som finns.
- Utveckla marknadsföringen till föreningarna om möjligheterna
att söka arrangemangsbidrag till öppna aktiviteter på helger och
lov.
- Stärka utbudet för ungdomar genom utveckling och förstärkt
marknadsföring av bidragsformen Drömcash. Drömcash är en
bidragsform där unga, 13-25 år, i Haninge kan söka stöd till
projekt med verksamhet som riktar sig till målgruppen 13-19 år.
- Utreda hur nya bidragsformer, som harmoniseras med ett nytt
idrottspolitiskt program, kan stödja barn och ungas idrottande.
Idrotts- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att,
15

i dialog med föreningslivet, utreda hur nämnden på annat sätt
kan stödja föreningslivet och rapportera till nämnd senast maj
2020.
- I det kommande arbetet med utveckling av
fritidsgårdsverksamheten göra en prioritering av i vilka
kommundelar som aktivitetstillgången på helger och lov bör
stärkas utifrån att träffpunkterna avvecklas under 2020 - 2021.
- Fortsätta utvecklingsarbetet inom kulturskolan med att erbjuda
öppna aktiviteter och prova-på-dagar.
- Undersöka möjligheten att utöka öppna aktiviteter på helger
och lov inom Haninge kultur, t ex dans, teater, skapande
verkstad. Undersöka möjligheten att utöka kulturutbudet för de
något äldre barnen och tonåringarna.
- Se över tidpunkterna för helg- och lovaktiviteter och att de
motsvarar barn- och ungdomars preferenser. Bland de
aktiviteter som sker i förvaltningens regi så är det inga (förutom
fritidsgårdarnas) som äger rum efter klockan 17.00.
- Undersöka digitala/tekniska lösningar som möjliggör ett utökat
nyttjande av förvaltningens lokaler och utrustning
(bokningssystem, låssystem).
- Utöka samarbetet mellan förvaltningens verksamheter för att
möjliggöra ett utökat aktivitetsutbud under helger och lov.
Förvaltningen ser att stärkt samverkan mellan olika
verksamheter kan ge förutsättningar för ett utökat utbud.
Närmare samverkan skapar också förutsättningar för att
aktiviteter riktade till samma målgrupp läggs vid olika tidpunkter
för att inte skapa intern konkurrens.

16

- I enlighet med nämndens prioriteringar av jämställdhet utifrån
Mål 5 i strategi och budget 2020-2021 formulera tydliga
indikatorer, mål och strukturer för uppföljning av jämställdheten
i aktivitetsutbudet på helger och lov.
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5 Avslutande sammanfattning
I Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige dåvarande
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att undersöka
möjligheterna att utöka tillgången till aktiviteter på helger och
lov. Uppdraget har överförts till den nyinrättade idrotts- och
fritidsnämnden. Idrotts- och fritidsnämnden fastställde
förvaltningens förslag till utredningsdirektiv vid
nämndsammanträde 2019-04-24.
Uppdraget för denna utredning har varit att undersöka
möjligheterna att utöka tillgången till fritidsaktiviteter på helger
och lov i Haninge kommun för målgruppen 6 år till och med 18
år. Utifrån idrotts- och fritidsnämndens samt kultur- och
demokratinämndens strategi 5.2 Arbeta för ökad jämställdhet i

kultur- och fritidslivet så har också jämställdhetsaspekten
behandlats i utredningen. Utredningen omfattar de
verksamheter som nämnden ansvarar för, samt de verksamheter
som stöds eller kan stödjas genom bidragsreglementet. Även
verksamheter som kultur- och demokratinämnden ansvarar för
omfattas av utredningen. Ärendet behandlas i idrotts- och
fritidsnämnden och information delges kultur- och
demokratinämnden.
I utredningen beskrivs det befintliga utbudet av helg- och
lovaktiviteter. Även de avgiftsfria aktiviteter för barn mellan 615 år som möjliggjorts med stöd av den statliga satsningen på
sommarlovsaktiviteter presenteras. I samband med revidering av
Mål och budget 2019-2020 gav kommunfullmäktige ytterligare
ett utredningsuppdrag till idrotts- och fritidsnämnden och
kultur- och demokratinämnden – att utreda utveckling av
fritidsgårdarnas verksamhet inklusive pröva frågan om
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föreningsdrift. Gällande utveckling av fritidsgårdsverksamheten
hänvisas till den utredningen (Dnr IFN 2019/97).
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, som inkorporeras i svensk lagstiftning den 1
januari 2020 ska vi respektera och främja barnets rätt att till fullo
delta i det kulturella och konstnärliga livet och uppmuntra
tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell
och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och
fritidsverksamhet. Sverige har ända sedan ratificeringen i
Sveriges riksdag 1990 varit folkrättsligt bundna att följa
barnkonventionen. Haninge kommun och dess verksamheter har
sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån barnkonventionen. I
samband med att barnkonventionen blir svensk lag har Haninge
kommun intensifierat arbetet för att säkerställa en
implementering av barnkonventionen som genomsyrar hela
verksamheten.
Kartläggningen visar att under 2019 erbjuds fler än 500
aktivitetstillfällen på helger- och lov för barn och unga i
kommunen. Detta är då sammantaget aktiviteter i förvaltningens
regi, Freezones aktiviteter och de aktiviteter som skett med stöd
av den statliga sommarlovssatsningen. Därutöver har
öppethållande och aktivitetsutbud under helger och lov utökats
vid kommunens fritidsgårdar. Förvaltningen har de senaste åren
prioriterat medel för ett stärkt utbud av helg- och lovaktiviteter i
fritidsgårdsverksamheten.
Det statliga bidraget för sommarlovsaktiviteter har inte aviserats
för år 2020. Idrotts- och fritidsnämnden gör en hemställan hos
kommunfullmäktige om att tilldelas 3 500 tkr år 2020 av de
avsatta driftmedlen för ökad trygghet i och utanför skolan varav
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1 000 tkr som förvaltningen avser till att erbjuda lovaktiviteter
för barn och unga.
Det finns en del områden att beröra närmare i den fortsatta
utvecklingen av aktiviteter på helger och lov. En genomlysning
bör ske gällande målgruppsinriktning, prioritering av
kommundelar, marknadsföring och samverkan. I det fortsatta
arbetet med utbudet av aktiviteter för barn och unga på helger
och lov har ett antal områden identifierats. Förvaltningen avser
att under 2020 arbeta vidare med dessa.

6 Bilagor
Bilaga 1 – Förvaltningens helg och lov
aktiviteter
Bilaga 2 – FreeZones helg och lov
aktiviteter
Bilaga 3 – Sommarlovsaktiviteter statligt
bidrag 2019
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