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Förord 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick 2016 i uppdrag att 
administrera, fördela medel och följa upp satsningen för stöd till sommarlovsaktiviteter 
under 2016–2019, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.  

Myndighetens arbete med uppdraget under 2016 ledde till att 283 av 290 kommuner i 
Sverige rekvirerade stöd och genomförde sommarlovsaktiviteter för fler än 600 000 barn 
och unga i åldern 6‒15 år. Dessa barn och unga har med hjälp av de resurser som har 
fördelats och med kommunernas insats fått möjlighet att delta i en mängd kostnadsfria 
aktiviteter, träffa nya vänner och skapa minnen för livet. 

Sommarlovet kan se mycket olika ut för barn och unga i Sverige. Denna satsning har 
skapat nya förutsättningar för kommunerna att erbjuda verksamhet för unga som annars 
inte hade fått en upplevelse under lovet. Nyanlända unga, unga med funktionsvariationer 
och unga med ekonomiskt svåra uppväxtvillkor har fått delta i verksamhet som annars 
inte erbjudits dem. 

Det mediala intresset lokalt är ett bevis för det stora intresset för denna satsning. 
Alla barn ska vara med beskriver hur MUCF har genomfört sitt uppdrag under 2016, 

vilka effekter satsningen har fått hittills och de framgångsfaktorer och hinder som 
kommunerna har rapporterat om. 

Lena Nyberg, generaldirektör 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
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1 Sammanfattning 

Under 2016 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
cirka 199 miljoner kronor till 283 av 290 kommuner för att anordna kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6‒15 år. En fördelningsnyckel baserad 
på statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun 
avgjorde bidragets storlek.  

Syftet var att alla barn och unga i åldern 6‒15 år skulle kunna delta kostnadsfritt i olika 
aktiviteter. Aktiviteterna skulle främja integration och skapa nya kontakter mellan 
deltagare med olika social bakgrund. Dåvarande ungdomsminister Aida Hadzialic 
beskrev det som att ”Alla barn, oavsett storleken på föräldrarnas plånbok, ska få en 
riktig Saltkråkesommar”.1  

Kommunernas storlek och förutsättningar har styrt vilka aktiviteteter som har varit 
möjliga att genomföra. Teaterläger, simskolor, natur- och teknikläger, kultur- och 
sportaktiviteter är exempel på några av alla de aktiviteter som har genomförts.  

Kommunernas rapporter vittnar om att satsningen har bidragit till att utveckla utbudet 
av sommarlovsaktiviteter och att de kostnadsfria aktiviteterna tagit bort de ekonomiska 
hindren för att kunna delta. Myndighetens uppfattning är därför att det statliga stödet har 
stärkt den kommunala sommarlovsverksamheten genom att möjliggöra för fler och 
utökade aktiviteter. När kommunerna träffades i ett erfarenhetsutbyte anordnat av MUCF 
framförde de bland annat att samverkan med föreningslivet och intern samverkan i 
kommunen var viktiga framgångsfaktorer.  

Myndigheten har gett forskaren Matts Mattsson i uppdrag att följa upp två kommuners 
sommarlovssatsningar (bilaga 2a, b). Mattsson diskuterar där om 
sommarlovssatsningarna ska ses som tillfälliga eller som ett medel för långsiktiga insatser 
för förändring med socioekonomiska effekter på kommunens verksamhet och invånare.  

Myndigheten har marknadsfört sommarlovsbidraget på olika sätt, bland annat via 
annonsering i Dagens samhälle, genom Facebook, Twitter, i nyhetsbrev samt i riktade e-
postutskick till landets kommuner. Sommarlovsbidraget har varit mycket uppskattat och 
väckt stort intresse och har även genererat stor uppmärksamhet i lokal press.  

Detta första år med sommarlovsbidraget har varit lärorikt för både kommunerna och 
MUCF. Det har stärkt och vidgat myndighetens kontakter med samtliga kommuner i 
Sverige. Satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter förväntas fortsätta till och med 
2019, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. Myndighetens 
målsättning för 2017 är att alla landets kommuner rekvirerar sitt bidrag.  

1 http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23315722.ab, hämtad 10 augusti 2016. 

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23315722.ab
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2 Inledning 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick den 21 januari 2016 i 
uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på cirka 200 miljoner 
kronor årligen för stöd till sommarlovsaktiviteter under 2016–2019. 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i den ungdomspolitiska propositionen Med fokus på unga – 
en politik för goda levnadsvillkor (prop. 2013/14:191) är målet för alla statliga beslut och 
insatser som berör unga mellan 13 och 25 år att de ska ha goda levnadsvillkor, makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Barn och unga har ofta mer 
fritid än den äldre befolkningen och tiden utanför skola och arbete spelar en viktig roll för 
ungas delaktighet, vägar till etablering och sociala tillit. Ungas möjligheter till inflytande, 
tillgång till mötesplatser och deltagande i demokratin är centrala. 

Myndighetens tematiska analys Fokus 14 – om ungas fritid och organisering (2014) 
visar att det finns stora skillnader mellan olika kommuner i hur mycket fritid unga har 
och hur aktiva de är. Rapporten visar på sämre hälsa och livskvalitet och ett tydligt lägre 
deltagande i fritidsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden jämfört med i områden 
med hög medelinkomst. Det är också tydligt hur ekonomiska förutsättningar och 
föräldrars resurser kan begränsa barns och ungas möjligheter på fritiden. Barn i hushåll 
med begränsad ekonomi deltar i lägre grad i organiserade fritidsaktiviteter.  

I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) anger regeringen att alla barn ska ha 
möjlighet till bra aktiviteter på sommarlovet. Mot den bakgrunden föreslog regeringen att 
ett statligt sommarlovsstöd skulle betalas ut till kommuner som satsar på att utveckla och 
genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6–15 år.  

Regeringens syfte med uppdraget 
Det statliga sommarlovsstödet ska göra det möjligt för barn och unga i åldern 6–15 år att 
villkorslöst delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter som 

• ger varje barn stimulans och personlig utveckling
• främjar integration och skapar nya kontaktytor mellan barn med olika social

bakgrund
• möjliggör möten för barn och unga över sociala gränser
• genomförs utan behovsprövning av de barn som deltar i aktiviteter så att alla barn

och unga i åldern 6‒15 år ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Sommarlovsstödet ska också förstärka kommunens ordinarie sommarlovsverksamhet. 
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3 Marknadsföring och administration 

Det statliga sommarlovsstödet ska möjliggöra för barn i gruppen 6–15 år att delta i 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Varje kommun får rekvirera medel upp till det 
belopp som framräknats med stöd av en fördelningsnyckel baserad på statistik över 
antalet barn i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun (bilaga 1). Rekvisition 
av medel ska ske till MUCF senast den 1 juli varje år. 

Marknadsföring av stödet 
När MUCF tog del av regeringsbeslutet i januari 2016 inleddes ett intensivt arbete med 
att marknadsföra stödet (bilaga 3).  

Myndigheten har bland annat genomfört följande insatser: 
• pressmeddelande om bidraget
• artikel på vår webbplats
• annons i Dagens samhälle
• notis i vårt nyhetsbrev
• notis i SKL:s nyhetsbrev
• upprepade kampanjer och inlägg i sociala medier
• ett flertal riktade e-postutskick till alla kommuner
• en tryckt flyer med information om bidraget.

Administration av stödet på MUCF 
Utgångspunkten för administrationen av sommarlovsstödet på MUCF var att göra den så 
lätthanterlig för kommunerna som möjligt. Därför arbetades enkla mallar för rekvisition 
och redovisning fram på myndigheten. Detta möjliggjorde en enkel och snabb hantering 
av bidraget.  

Vi prioriterade att ta fram rekvisitions- och beslutsmallar för att kommunerna skulle 
kunna börja rekvirera stödet och planera sina sommarlovsaktiviteter så tidigt som möjligt. 
Tiden var redan knapp för kommunerna att hinna planera sina sommarlovsaktiviteter för 
sommaren 2016.  

Då uppdraget med sommarlovsstödet har varit helt nytt har vi byggt upp 
administrationen kring stödet från början i vårt ansökningssystem. Handläggningen av 
kommunernas rekvisitioner har skett löpande. Intresset från medierna och allmänheten 
var större än väntat, vilket har inneburit att uppdraget blivit mer tids- och resurskrävande 
än vad myndigheten inledningsvis räknade med. 
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4 Uppföljning  

Myndigheten ska varje år, med utgångspunkt i kommunernas årliga redovisningar, 
rapportera till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet). 
Rapporterna till Regeringskansliet ska lämnas senast den 1 mars 2017, 2018 samt 2019. I 
denna redovisning ska det framgå hur mycket medel som rekvirerats och använts av varje 
kommun. Det ska även framgå hur många tjejer och killar som har deltagit i 
sommarlovsaktiviteterna samt i den mån det är möjligt, vilken effekt 
sommarlovssatsningen har haft för barns och ungas tillgång till sommarlovsaktiviteter, 
och då särskilt för dem från ekonomiskt utsatta familjer. Senast den 15 maj 2020 ska 
MUCF lämna en slutredovisning till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet 
(regeringsbeslut 2016).  

MUCF har under 2016 anlitat en extern forskare, Matts Mattsson, för att komplettera 
myndighetens uppföljning av satsningen. Det har resulterat i en förstudie av de två 
kommunerna Huddinge och Jönköping, som båda rekvirerade det statliga 
sommarlovsstödet 2016. Förstudien ska betraktas som en del av denna rapport och finns i 
sin helhet i bilaga 2a. 
 

Forskarens uppdrag  
Mattsson genomförde uppdraget från juni till oktober 2016. Syftet med förstudien var att 
belysa vilken inverkan sommarlovsverksamheten kan ha på det lokala samhället och dess 
invånare. Tanken var även att få en objektiv bild av kommunernas sommarlovsaktiviteter 
som komplement till kommunernas egna slutrapporter. Mattssons rapport syftar även till 
att genom kvalitativ analys undersöka vilka eventuella långsiktiga socioekonomiska 
effekter på kommunens verksamhet och invånare som sommarlovsaktiviteterna kan ge.  

Som arbetsmetod har Mattsson följt och observerat två pilotkommuner som han också 
har besökt. Han har samtalat med både kommunala tjänstepersoner och ideella 
verksamheter som aktivt har arbetat med sommarlovsaktiviteter i respektive kommun.  
Resultatet är en rapport som beskriver sommarlovsaktiviteter hos de två utvalda 
kommunerna under 2016 med betoning på kvaliteter värda att beakta i kommande 
utvärderingar. 
 

Uppföljning med kommunerna  
Den 8 december 2016 anordnade MUCF ett möte för representanter från alla kommuner 
för att dessa skulle kunna träffa varandra och utbyta erfarenheter om 
sommarlovssatsningen, få information från MUCF samt ta del av resultatet av Mattssons 
studie. Erfarenhetsutbytet för kommunerna ska i det här sammanhanget betraktas som en 
del av MUCF:s uppdrag att följa upp sommarlovssatsningen.  

Såväl de 283 kommuner som rekvirerat sommarlovsbidraget som de sju övriga 
kommunerna, Borgholm, Malung-Sälen, Mellerud, Mönsterås, Nykvarn, Svenljunga och 
Överkalix, var inbjudna. Drygt 110 kommuner fanns representerade vid mötet. 
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Under dagen lyftes flera exempel på kreativa idéer och positiva aspekter fram som även 
framkommit i slutrapporterna. Bollsport, läger, konstnärliga aktiviteter och simning var 
några av de vanligaste aktiviteterna som hade anordnats. Ett brett utbud av innovativa 
aktiviteter som värdegrunds- och glädjeworkshop, gycklarskola, floristskola, såp-
brännboll, skattjakt, drakflygning, eldkonst, dataspelsdesign, fotosafari, läsning med 
hund, superhjälteskola, tornerspel, teater med pensionärer och var-dig-själv-läger hade 
också ordnats i olika kommuner. Myndigheten passade under mötet även på att dela ut 
diplom och tacka kommunerna för ett fint samarbete och ett fantastiskt jobb. 

 

Kommunernas erfarenheter 
Under erfarenhetsutbytet den 8 december 2016 lyftes ett antal erfarenheter upp som 
framgångsfaktorer och utmaningar som kommunerna hade upplevt i samband med 
satsningen. 
 
Framgångsfaktorer: 

• att använda sig av föreningslivet 
• aktiviteter för unga som leds av unga 
• samverkan i olika former, internt mellan kommunens förvaltningar, men även 

med föreningsliv och andra relevanta aktörer 
• möjligheten att anställa mer personal, allt från fritidsledare och bibliotekarier till 

feriearbetare och ungdomsledare 
• möjligheten till flexibilitet och kreativitet i planeringen av 

sommarlovsaktiviteterna 
• möjligheten att kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter. 

 
Utmaningar: 

• att nå alla barn, inklusive barn med funktionsvariationer, nyanlända m.fl.  
• möjliggöra barn- och ungdomsinflytande 
• kommunikation (både transporter och spridning av information) 
• skapa långsiktighet i det strategiska arbetet 
• begränsningen i åldersspannet 6‒15 år 
• begränsningen i att endast inkludera sommarlovet, i stället för alla lov 
• att se till att pengarna hamnar rätt och kunna dokumentera/mäta det. 

 

Uppföljning av kommuner som inte rekvirerat stödet 
Av de sju kommuner som inte rekvirerade bidraget 2016 deltog två vid MUCF:s möte. 
Myndigheten har fört en dialog med resterande fem kommuner och besökte även under 
januari 2017 tre av dessa (Malung-Sälens kommun i västra Dalarna samt Mellerud 
kommun och Svenljunga kommun i Västra Götaland) i syfte att ge dem information och 
uppmuntra dem att rekvirera stödet för sommarlovsaktiviteter 2017. De fick också ta del 
av kunskaperna från erfarenhetsutbytet den 8 december. 

 
 
 



 
10 (22) 

 

 

Tabell 1 Kommuner som inte rekvirerade sommarlovsstödet 2016. Kronor  

Kommun Belopp som inte rekvirerades 

Borgholms kommun 125 250 

Malung-Sälens kommun  235 360 

Melleruds kommun 156 906 

Mönsterås kommun 244 994 

Nykvarns kommun 67 442 

Svenljunga kommun 246 371 

Överkalix kommun 70 195 

Totalt 1 146 518 

 

De flesta av kommunerna i tabell 1 har förklarat att anledningen till varför de inte 
rekvirerade bidraget var bristande tid för att marknadsföra och planera 
sommarlovsaktiviteter och svårigheten att hitta medarbetare som skulle kunna arbeta med 
kommunens sommarlovsaktiviteter. I något fall har anledningen också varit att vår 
information inte har nått fram till rätt person i tid.  

Trots att de av olika anledningar inte rekvirerade bidraget 2016 var samtliga 
ovanstående kommuner positiva till regeringens initiativ och har visat intresse för att 
rekvirera och genomföra sommarlovsaktiviteter under 2017.  
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5 Effekter och redovisning  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska årligen redovisa hur mycket 
medel som har rekvirerats och hur mycket varje kommun har använt. Totalt har 283 
kommuner rekvirerat och tilldelats 197 553 482 kronor av de sammanlagt 198 700 000 
kronor som regeringen fördelade till satsningen under 2016. Av de rekvirerade medlen 
har 168 259 461 kronor använts till sommarlovsaktiviteter under 2016 och kommunerna 
har återbetalat 29 291 857 kronor. Mellanskillnaden består av oförbrukade medel som 
tillfaller kommunerna eftersom de inte har behövt återbetala belopp under 2 000 kronor.  

I vår granskning av kommunernas slutrapporter har vi kontrollerat uppgifterna om hur 
de använt det statliga stödet, kommunens anslag för sommarlovsaktiviteter 2015 och 
2016 och resterande medel att återbetala. 

Det återbetalade statliga stödet ska returneras till regeringen (Finansdepartementet). I 
bilaga 4 redovisar vi de kommuner som rekvirerade stödet 2016, belopp för använda 
medel och återbetalade belopp. 

Totalt har fler än 608 000 barn deltagit i kommunernas kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter som 2016 arrangerades med statligt stöd. Av dem var 322 617 
pojkar (53 procent), 262 692 tjejer (43 procent), 5 003 (0,8 procent) hade annan 
könstillhörighet och för 18 002 (2,9 procent) saknas uppgift om kön (bilaga 5). 

 
Sommarlovssatsningen har genererat stor uppmärksamhet medialt. Det har skrivits om 

sommarlovsbidraget och sommarlovsaktiviteter i hela Sverige och allra flest artiklar 
skrevs i Västra Götaland. Flest artiklar skrevs i augusti, oktober och november. 
Myndigheten saknar idag ett automatiserat system för mätning av nyhetsrapportering i 
press, radio och TV. En uppskattning av antalet artiklar i tidningar, på kommuners 
hemsidor, inslag på radio och i tv är att de är över 200. Nyhetsrapporteringen har varit 
uteslutande positiv: Sommarskoj, förgylla sommarlovet, guldkant är ord som förekommer 
flitigt i de flesta artiklar.  
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Effekter av det statliga stödet  
Av de 283 kommuner som rekvirerade och slutredovisade stödet framgår det tydligt att 
det statliga sommarlovsstödet har påverkat samtliga kommuners verksamhet och haft stor 
inverkan på barn och unga i åldern 6‒15 år. En utförlig beskrivning av genomförda 
aktiviteter och effekterna av det statliga sommarlovsstödet finns i bilaga 6. Nedan följer 
en kort sammanfattning av de effekter som de flesta slutrapporter tog upp.  

 

Effekter av sommarlovsstödet i kommunal verksamhet 
• Kommunerna har kunnat utöka sin sommarlovsverksamhet markant med hjälp av 

stödet i jämförelse med tidigare år. 
• Olika kommunala förvaltningar eller nämnder har kunnat utveckla ett fungerande 

och nära samarbete sinsemellan. 
• Stödet har öppnat för nya möjligheter till samarbete mellan föräldrar, ideella 

föreningar och andra aktörer i samhället som polis, kyrkor med flera.  
• Kommunerna har med större kraft kunna arrangera fler kostnadsfria aktiviteter, 

vilket har lett till att barn och unga som tidigare inte haft råd att delta i aktiviteter 
har kunnat göra det. 

Effekter av sommarlovsstödet hos barn och unga  
• Barn och unga med olika förutsättningar har fått möjligheter att träffas, umgås 

och lära känna varandra över ekonomiska och sociokulturella gränser. Många 
barn och unga har fått nya vänner tack vare sommarlovsaktiviteterna. 

• Barn och unga har fått möjlighet att prova på olika aktiviteter som i sin tur har 
genererat ett nytt intresse, till exempel för en hobby eller för idrott, kultur, språk 
eller föreningsliv. 

• Många barn och unga har lärt sig simma och tagit simborgarmärke. Andra har lärt 
sig rida, fiska eller hur en beter sig i skogen. 

• Sommarlovsstödet har möjliggjort och engagerat aktörer från olika delar av 
samhället inom exempelvis kultur, näringsliv och idrott. 

• Satsningen har skapat möjligheter för kommunerna att erbjuda sommaraktiviteter 
som särskilt riktar sig till nyanlända barn.  

 
Ett exempel på en kommun som lyckats väl är Köpings kommun som liksom många 
andra konstaterar att de har kunnat utöka sin sommarverksamhet markant med hjälp av 
det stöd som de har fått. Fler barn, och särskilt de med stora behov, har kunnat erbjudas 
en meningsfull fritid under sommaren. Möten mellan barn från olika bostadsområden och 
mellan vuxna och föreningar har skett genom aktiviteter som stimulerat till det goda 
mötet. Alla har haft möjlighet att delta oavsett kön och nationalitet. Goda relationer har 
byggts upp som kommunen kan fortsätta att arbeta med under året.2  
  

                                                      
2 Ur Köpings kommun slutrapport om sommarlovsaktiviteter 2016, Resultatet av gratis 
sommarlovsaktiviteter ärendet med dnr 0730/16, MUCF:s ansökningssystem, UAS, s.4 . 
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Kommunen har till exempel ordnat resor till lägergården Prästängen där barn och unga i 
åldern 6‒15 år erbjöds att bada, fiska, paddla kanot, leka och mycket mer. De har även 
ordnat en resa till en hästgård, där deltagarna kunde pyssla om alla djur på gården och 
hjälpa till med gårdssysslor. De erbjöd även gratis bad på Kristinelundsbadet där 
deltagarna kunde bada och ha roliga aktiviteter på området. I samarbete med Köpings 
turistbyrå erbjöds barn och unga att leta och hitta med hjälp av en karta med historiska 
märken som finns runt omkring staden (Köpings kommun 2016). 

Ett annat exempel handlar om Stockholms stad som har haft ett bredare utbud av 
aktiviteter, till exempel "barnhack"/spelprogrammering, språkträning, cykelverkstad och 
båtresor som har inkluderat barn och unga med olika funktionsvariationer.  
Barn och unga har fått prova på nya aktiviteter som annars är kostsamma eller som inte 
finns tillgängliga. De har haft en plats att gå till, möjlighet att träffa vuxna ledare och 
deltagit i verksamheter tillsammans med vuxna ledare, bland annat har de kommit i 
kontakt med kulturaktörer, lärt sig nya ord samt prövat nya sätt att skapa och uttrycka sig 
på.3  

Andra faktorer som har påverkat sommarlovsaktiviteterna 

Tidsfaktorn  
Den knappa tiden kommunerna hade från beslut till aktivitet spelade en viktig roll för 
kommunernas planering av sommarlovsaktiviteterna 2016. Den korta framförhållningen 
försvårade planeringen och även samverkan med andra aktörer, rekrytering och 
verksamhetsplanering. 

De flesta kommuner anser sig därför behöva mer planeringstid nästa gång för att kunna 
väva in uppföljning och utvärdering av aktiviteterna redan i planeringsstadiet, samt för att 
hitta bättre strategier för att nå målgruppen i ännu högre grad. 

Många kommuner har utryckt sig på liknande sätt som Bollnäs kommun:4  

”Sommarlovsaktiviteter kan göras bättre kommande år 
om bidragets beviljande offentliggörs tidigare. Då 

semestrar redan var godkända internt i Kulturenheten 
blev det svårt i förhållande till överlämnande från 

verksamhet till ledare i sommarlovsverksamheten … ”. 5  

Mot bakgrund av ovanstående utmaning gick vi redan under slutet av 2016 ut med 
information om, och uppmuntrade kommunerna att så snart som möjligt börja planera, 
sommarlovsaktiviteter för 2017. Från och med 16 januari 2017 har MUCF:s 
ansökningssystem varit tillgängligt för att rekvirera sommarlovsstöd 2017. Kommunerna 
har därmed fått mer tid att planera för sina sommarlovsaktiviteter 2017. 

 
  

                                                      
3 Ur Stockholms stad slutrapport om sommarlovsaktiviteter 2016, Stödets påverkan på planering, ärendet 
med dnr 0272/16, MUCF:s ansökningssystem, UAS, s.3. 
4 Samlade synpunkter från kommunerna finns i bilaga 7. 
5 Ur Bollnäs kommun, Kulturenhetens slutrapport om sommarlovsaktiviteter 2016, i MUCF:s 
ansökningssystem, UAS, Beskrivning av sommarlovsaktiviteter, hinder och motgångar s. 4. 
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Målgrupp  
Begränsningen i ålder (6‒15 år) har inneburit problem för flera kommuner som beklagat 
att stödet exkluderar målgruppen unga över 15 år. Den målgruppen anses ha ett stort 
behov av att få delta i kommunens aktiviteter under sommarlovet eftersom de kan ha 
svårt att hitta sommarjobb. 

En annan lärdom flera kommuner dragit utifrån erfarenheterna från sommaren 2016 är 
att aktiviteter som barnen var tvungna att anmäla sig till ofta ledde till tomma platser.  

 

Samordningen av aktiviteterna  
Samordningen mellan olika instanser inom varje kommun är ett utvecklingsområde som 
både kommunens verksamheter och civilsamhället kan bli bättre på. Många kommuner 
har arbetat med att sprida ut aktiviteter bättre, både geografiskt och i tid, samt försöka 
hitta nya former för samverkan, men detta kan utvecklas ytterligare. En möjlig förklaring 
till varför antalet redovisade barn i vissa kommuner är högre än kommunens invånare i 
den åldersgruppen, kan vara att en del barn har deltagit i fler än en aktivitet och därför 
räknats flera gånger. 

Ett exempel på en kommun som har lyckats med samordningen mellan olika insatser är 
Eda kommun. Kommunen har samverkat mer än tidigare år och på så sätt fått till ett bra 
resultat.  

”Vi har etablerat ett kontaktnätverk med fritid, kultur, skola, 
socialtjänst, flyktingenheten, familjecentralen och kyrkan för att nå 

ut till alla målgrupper. Genom att dela upp uppgifterna på fler 
personer än tidigare har vi kunnat jobba lugnt och systematiskt … Vi 

har tagit bort deltagaravgifter på gamla arrangemang och kunnat 
skapa nya aktiviteter utan avgift. Vi hyrde in två världsmästare som 
erbjöd en heldag med ett blandat program på cykel och skateboard. 
Barnen har fått lära känna nya kompisar i en miljö där ekonomi och 

status inte har haft någon som helst betydelse.”6 

 

Förslag till förbättringar från kommunerna 
• Det har framkommit ett önskemål från några kommuner om att få tydligare 

riktlinjer för hur stödet får användas.  
• Möjlighet för kommunerna att erbjuda unga över 15 år utan sommarjobb 

aktiviteter under sommarlovet. 
• Möjlighet för kommunerna att använda återstående medel av bidraget till 

höstlovsaktiviteter eller andra lovaktiviteter. 
• Möjlighet för kommunerna till långsiktighet, då de, liksom föräldrar, barn och 

unga, har börjat fundera på hur den kommunala sommarlovsverksamheten 
kan fortsätta att fungera framöver då det statliga stödet har upphört.  

 

                                                      
6 Ur Edas kommun slutrapport, slutrapport om sommarlovsaktiviteter 2016, Beskriver kortfattat hur 
kommunens sommarlovsaktiviteter har utvidgats med hjälp av stödet, och i mån av möjlighet vilken effekt det har 
haft för barn från ekonomiskt utsatta familjer, MUCF:s ansökningssystem, UAS, s. 4. 
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6 Slutsats 

Det första året med uppdraget kring sommarlovsstödet har fungerat bra och varit lärorikt. 
Myndigheten kan konstatera att det statliga stödet har väckt stort intresse hos 
kommunerna, skapat nya möjligheter för både kort- och långsiktigt arbete samt ökat 
samarbetet mellan olika målgrupper, generationer och yrkeskategorier. Det har också 
bidragit till att stimulera, motivera och främja barns och ungas kapacitet och delaktighet i 
samhället. Stödet och hur kommunerna har använt det har uppmärksammats i framförallt 
lokala medier.  

De flesta kommuner har utvidgat sin ordinarie sommarlovsverksamhet med hjälp av 
stödet, medan andra kommuner har fått möjlighet att skapa och bedriva 
sommarlovsverksamhet för första gången. Därför är det svårt att tydligt avgöra vad som 
är effekter av det statliga respektive det kommunala stödet. Vi kan dock konstatera att det 
finns tydliga indikationer på att det statliga stödet har stärkt den kommunala 
verksamheten. Ett exempel är Härryda kommun som skriver:  

”På grund av det utökade sommarlovsprogram som 
stödet gett möjlighet till har planeringen varit mer 

omfattande. Fler aktörer har varit inblandade och fler 
högre chefer än vanligt har varit involverade.”7 

Stödet har också bidragit till många glädjestunder för de barn och ungdomar som har 
deltagit i aktiviteter som har stimulerat dem och berikat deras sommarlov. Stödet har 
också bidragit till att barn och unga har kunnat vidga sina sociala nätverk, stimulerat 
deras intellektuella och fysiska kapacitet samt gett dem oförglömliga sommarminnen. 
Många av de barn och ungdomar som har deltagit i sommarlovsaktiviteter har även fått en 
ny känsla av tillhörighet till sin kommun. I kommunernas slutrapporter framgår att många 
barn och unga till exempel har träffat kommunala tjänstepersoner och andra vuxna under 
sommarlovsaktiviteterna och har deltagit aktivt vid planeringen av sommarlovsaktiviteter.  

”På lägren och utflykterna uppskattade barnen 
samarbetsövningarna och aktiviteterna som gav lika 

förutsättningar oavsett språk, till exempel schack, 
femkamp och brädspel. Dessa aktiviteter bidrog till 

snabb integrering och avsaknad av 
gruppkonstellationer.”8 

Sommarlovssatsningen har även stärkt och vidgat myndighetens kontakt med samtliga 
kommuner i Sverige och har möjliggjort ytterligare samarbete. Trots en del svårigheter 
och utmaningar som nämnts i rapporten är fördelarna många och effekterna av stödet 
mycket positivt. Myndigheten hoppas därför att stödet kommer att fortsätta, även efter 
2019. 
  

                                                      
7 Ur Härryda kommun, sektorn för utbildning och kultur slutrapport om sommarlovsaktiviteter 2016, Stödets 
påverkan på planering, ärendet med dnr 0759/16, MUCF:s ansökningssystem, UAS, s.3. 
8 Ur Härryda kommun, sektorn för utbildning och kultur slutrapport om sommarlovsaktiviteter 2016, Stödets 
påverkan på planering, ärendet med dnr 0759/16, MUCF:s ansökningssystem UAS, s. 4. 
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Barnens Hus håller öppet i sommar 
 
Västgöta-Bladet , reportage av Danilo Mihajlovic. 
 
LEK Extraöppet över sommaren. 
Det kommer Barnens Hus att ha.  
Publicerad 28 jun 2016 11:39 Tidaholm 
 
 

Barnens Hus i Tidaholm, som i våras röstades fram till en tredje plats inom kategorin 

Bästa inomhuslekland av Barnsemesters hemsida, kommer att ha öppet även i sommar. 

Det har kultur- och fritidsnämnden beslutat. Servicen har möjliggjorts efter Tidaholm 

liksom andra kommuner har fått statligt stöd som ska användas till verksamhet för 

sommarlediga barn. 

 

– Vi beslutade att hålla Barnens Hus öppet under vecka 28 till 31. Det kan vi göra tack 

vare extra statliga pengar, strax över 200 000 kronor, som skjuts till för ändamål som 

dessa, säger nämndordföranden Bengt Karlsson (S). 

 

Under den berörda sommarperioden kommer det dock att vara en något förenklad 

verksamhet vid Barnens Hus. 

 

www.vastgotabladet.se/article/barnens-hus-haller-oppet-i-sommar 
 

  

http://www.vastgotabladet.se/article/barnens-hus-haller-oppet-i-sommar
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Bildspecial: Teknik och pyssel på läger för killar 
 
NA Örebro, reportage av Evelina Åström. 
Publicerad 10 augusti 2016 Örebro 
 
 

I tre dagar har ett 50-tal sjunde och åttondeklassare skapat, utmanats och experimenterat 

på ett läger för killar. 

Under onsdagen avslutades lägret och 14-årige Liam Bernström är en av deltagarna som 

varit med under samtliga av lägrets tre dagar. 

 

– Jag håller på med en högtalare, jag stylar så att den ska se bra ut, säger Liam medan 

han limmar fast en del med en limpistol. 

Högtalaren har han gjort från grunden, allt från att svetsa fast komponenterna till 

högtalarkretsen och ytterhöljet. 

 

– Jag tycker det är kul att göra sånt här smått. Sen har jag funderat på att bli elektriker 

och hålla på med sånt här, säger Liam. 

Rasmus Sköld är ansvarig för lägret som arrangeras av Komtek. 

– Vi hade 57 anmälda, antalet har varit lite varierande under dagarna men i snitt har vi 

haft 40-50 om dagen, säger han. 

 

Kommunen har under flera år drivit liknande läger för tjejer. 

– Det är första gången vi har det här killlägret så det är en testomgång, säger Rasmus. 

Bland aktiviteterna har deltagarna fått prova på 3D-printing, gjort sina egna badbomber, 

svetsat kretskort till högtalare och fått skära glas. 

 

– Det är jättebra, väldigt mycket att göra, säger Gabriel K. Persson som hunnit testa på 

det mesta av lägrets utbud. 

 
www.na.se/orebro-lan/orebro/bildspecial-teknik-och-pyssel-pa-lager-for-killar 

 
 
  

http://www.na.se/orebro-lan/orebro/bildspecial-teknik-och-pyssel-pa-lager-for-killar
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Bidrag gav populära sommarnöjen  
 
Mariestads-Tidningen, reportage av Tove Gontran. 
Publicerad 8 september 2016 16:59 och uppdaterad 10 september 2016 19:43 Mariestad 
 
 
MARIESTAD: Kommunen utvärderar sommarlovsaktiviteterna  
Bidragspengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

skapade mycket roligt för barn i somras. Kommunen ska nu utvärdera sommaren 

och förbereda sig för att söka nya pengar.  

 

Inför sommaren fick Mariestads kommun ett bidrag på 293 167 kronor från MUCF. 

Pengarna skulle gå till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6–15 

år. Syftet var också att aktiviteterna skulle vara integrationsfrämjande samt skapa nya 

kontaktytor mellan grupper med olika social bakgrund. 

– Initiativet från MUCF kom lite sent, men vi tycker ändå att vi lyckades mobilisera och 

genomföra ett brett utbud av aktiviteter, trots det korta varslet, säger kommunens 

kulturchef Maria Henriksson. 

 

Utvärderar 
Kultur- och fritidsnämnden håller nu på att sammanställa utfallet av de tio olika 

aktiviteterna, som ska lämnas till MUCF senast i november. I sommar har barn och unga 

bland annat kunnat delta i outdoor-läger, utflykter med Hållbara Vänern, sommarlovsbio 

och Young Ox.  

– De privata aktörer som anordnat aktiviteter har också fått kriterierna klart för sig och ska 

komma in med rapporter, säger Maria Henriksson. 

– Värt att nämna är att sommarlovsbion är ett av de mest delade evenemangen på 

sociala medier någonsin för kommunen. 

 

Kommer igen 
Bidraget från MUCF ska delas ut även de tre kommande åren och Mariestad planerar att 

söka pengarna även inför nästa sommar. 

– Då kommer vi ha mer tid och kunna planera ännu bättre, säger Maria Henriksson. 

Lite över 18 000 kronor av bidraget finns fortfarande kvar att spendera, vilket är något 

kommunen tänker göra under hösten. 

 
http://mariestadstidningen.se/mariestad/2016/09/08/bidrag-gav-populara-sommarnojen   
 
 
 
 
 

http://mariestadstidningen.se/mariestad/2016/09/08/bidrag-gav-populara-sommarnojen
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Barnen fick hopp inför skolstart  
 
Mariestads-Tidningen, reportage av Tove Gontran. 
Publicerad 23 augusti 2016 17:35  Mariestad 

 

MARIESTAD: Sista dagen på sommarlovet  
Runt 20 hoppborgar ställdes upp för hoppsugna barn och unga på Karlsholme dagen 

innan skolstart. Kalaset finansierades av ett statligt bidrag för sommarlovsaktiviteter. 

 

Arrangemanget var nytt för i år. Det arrangerades av Lisa Wallenstein, känd från Barnens 

sommarkalas, och finansierades av pengar som kommunen fått av Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att ordna sommarlovsaktiviteter. 

– Hoppborg är väldigt populärt och det känns lite lyxigt att få hoppa i så många olika 

borgar gratis, säger Lisa Wallenstein. 

Nervöst 
Hoppborgarnas variation var slående, några reste sig mot himlen, som bjöd på sol. Andra 

var formade som en fotboll eller bil. 

I en av borgarna studsade Chanel Ghalandari, 6 år. Hon tog en paus för att kommentera 

skolstarten: 

– Det är nervöst. 

 

Sumobrottning 
Akilles Tropp, 9 år, och Alfred Jansson, 8 år, lämnade hoppandet till förmån för en annan 

aktivitet: sumobrottning. Det gick ut på att klä sig i dräkter formade som en sumobrottare 

och sedan försöka välta varandra. När någon väl blivit omkullknuffad var det svårt att ta 

sig upp och föräldrar fick rycka in. 

– Det var svårt och riktigt jobbigt, säger Akilles efter matchen. 

– Men kul, tillägger Alfred. 

Vinsten i sumomatchen gick till dem båda. 

 

Gratis och gott 
De många hoppborgarna var inhyrda av Håkan Andersson, som driver Hagaland i 

Töreboda. Under dagen serverades även korv med bröd, popcorn och saft. Allt var gratis. 

En möjlighet till en rolig sista sommarlovsdag för alla kommunens barn. 

– Ekhamraskolan hade ju dock skolstart i går fick vi reda på, men de är välkomna på 

eftermiddagen, säger Lisa Wallenstein. 

 
http://mariestadstidningen.se/mariestad/2016/08/23/barnen-fick-hopp-infor-skolstart 
 

http://mariestadstidningen.se/mariestad/2016/08/23/barnen-fick-hopp-infor-skolstart
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Gratis konstkollo för barn i Nässjö i sommar 
 
Smålands Dagblad, reportage av Gunvor Wessling Grahnat. 
Publicerad 22 juni 2016 18:03 Nässjö 
 
 
NÄSSJÖ Gratis konstkollo kan barn gå på i Nässjö i sommar. Fyra olika, för lite 
skiftande åldrar, erbjuds.  
 
Publicerad 22 jun 2016 18:03  

Under fyra veckor i sommar bjuder Nässjö Konsthall in till konstkollo med olika sorters 

konst. Mat, fika och allt material är gratis för deltagarna. 

”Konsthallen har via kommunen fått extrapengar från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor och det gör att vi kan erbjuda kollon helt utan kostnad för barnen. 

Detta gör vi för att alla ska ha möjlighet att delta, oavsett klass eller familjesituation”, 

berättar intendent Lennart Alves i ett mejl. 

Anmälan behöver Konsthallen få in redan de närmaste dagarna. 

Första kollot, 4–8 juli, är för åldrarna 11–15 år och handlar om graffiti. ”På det här kollot 

får du lära dig skära ut stenciler, spraymåla och dokumentera ditt verk”, skriver Alves. 

Ordet stenciler förbryllar kanske en mogen läsare som förknippar det med något helt 

annat. Här används ordet med utgångspunkt från ett engelskt ord, på svenska kan man 

säga schabloner eller spraymallar. 

Den första kolloveckan är konstnären Milu Correch i Nässjö för att göra årets offentliga 

väggmålning, på en gavel vänd mot Kulturhuset Pigalle. 

Bygg din egen stad heter kollot för två grupper 11–12 juli och 13-14 juni, ålder 6–11 år. 

De ska bygga av lera. 

Animation för åldrarna 11–15 blir det 18–22 juli och Skapa din egen värld heter kollot 25–

29 juli, åldern 10-12 år. 

Under den sistnämnda veckan får deltagarna använda sin fantasi  

 

www.smalandsdagblad.se/article/gratis-konstkollo-for-barn-i-nassjo-i-sommar 

 

 

 

http://www.smalandsdagblad.se/article/gratis-konstkollo-for-barn-i-nassjo-i-sommar
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Bilaga 2a: Mattsson, M. (2016). Sommarlovsaktiviteter i 
Huddinge och Jönköping. En pilotstudie genomförd på 
uppdrag av MUCF 
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Kort sammanfattning  
Denna pilotstudie av sommarlovsaktiviteter i Huddinge och Jönköpings kommun upphåller sig 
vid tre frågor (1) Vad kännetecknar kommunernas kultur- och fritidspolitik? (2) Vilka över-
väganden och prioriteringar görs på kultur- och fritidsförvaltningarna? (3) Vad händer på fältet? 
Undersökningen har sin tyngdpunkt på fältet där författaren identifierar olika förändrings-
strategier. Sommarlovsaktiviteterna analyseras som pedagogiska program och inslag i det lokala 
välfärdsarbetet. Tre bostadsområden ingår: Visättra och Masmo i Huddinge och Råslätt i 
Jönköping. Det är tre fattigdomsöar i kommuner som i övrigt är ganska välmående.  

I Masmo genomför en lokal förening, Expose Dance and Music Ensemble, nya typer av sommar-
lovsaktiviteter. Street fotboll, street basket, streetdance och en stor festival bidrar till ökad 
uppmärksamhet på både problem och utvecklingsmöjligheter. Sommarlovsaktiviteterna fungerar 
som en väckarklocka. Medborgare mobiliseras till ökat ansvarstagande för barn, ungdomar och 
bostadsområdet. Företrädare för kommun, bostadsföretag och massmedia inbjuds att medverka 
i en ny talkshow för diskussioner om Masmos framtid. Förändringsstrategin är gräsrots-
orienterad.   

I Visättra genomför en nystartad ungdomsförening, Welcome 2 Second Chance, idrotts- och 
kulturaktiviteter för barn och ungdomar: fotboll, löpning, joggning, måleri och musik. Det 
handlar om åtta korta tillfällen. Ett tiotal ideellt verksamma ungdomsledare organiserar barn- 
och ungdomar med stöd av visionen om ett mer solidariskt samhälle. Sommarlovsaktiviteterna 
fungerar som tomtebloss. Under en kort period lyser man upp tillvaron och tänder ett hopp om 
en bättre framtid i förorten.  

Utflykter i naturen kan fungera som en oas. Man lämnar vardagen och gör nya, annorlunda upp-
levelser. När man återvänder till skolan har man något att berätta. Vid sjön Gömmaren i 
Huddinge erbjuder Sportfiskarna nya erfarenheter av fiske, sjö och natur. Deltagarna får lära sig 
en ny fritidsaktivitet. Under mottot "fiske-barn-integration" träffas barn från olika delar av 
kommunen och får möjlighet att under några dagar överskrida de barriärer som annars finns 
mellan barn från olika socialgrupper.  

Råslätt i Jönköping utmärker sig genom sin historia präglad av olika utvecklingsprojekt. Här 
praktiseras en pärlbandsstrategi. Olika projekt (pärlor) har genomförts av olika grupper i vilka 
det ingått företrädare för kommunala förvaltningar, allmännytta och föreningsliv. Enstaka 
projekt flätas under lång tid samman till ett pärlband. Engagerade personer återkommer i olika 
projekt och står för kontinuitet. Begreppet Råslättsandan betecknar en uppmuntrande hållning 
till olika försök att utveckla bostadsområdet med stöd av de boende. 

Sommaren 2015 drabbades Råslätt av bilbränder och vandalisering. Inför sommaren 2016 ville 
man undvika en upprepning. Därför erbjöds barn och ungdomar ett ovanligt stort utbud av 
aktiviteter: bussutflykter, fotbollsskola, dans, sminkkvällar, äventyrskanot, speedcat och 
fotostudio. Sommarlovsaktiviteterna användes som verktyg för att förstärka en pedagogik för 
integration. Med stöd av tydliga normer, uttalade krav och löften om belöningar socialiseras 
barn och ungdomar in i samhället. Attraktiva bussutflykter används som belöning. Ungdomarna 
får möjlighet att komma ut ur Råslätt till nya, spännande miljöer. Attraktiva sommarprogram i 
området lockar ungdomar från andra delar av Jönköping att komma in i Råslätt som erbjuder en 
spännande miljö.  

Författaren argumenterar avslutningsvis för att sommarlovsaktiviteter bör analyseras som 
pedagogiska program inom ramen för lokalt välfärdsarbete. Kommuner som tar emot statsbidrag 
till sommarlovsaktiviteter bör följa upp insatserna med stöd av återkommande lokala 
levnadsnivåundersökningar i vilka rapporter om barns uppväxtvillkor bör ingå.  
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1. INLEDNING OCH SYFTE 

Ett par gånger i veckan brukar jag spela bordtennis med några jämnåriga män i Täby. Efteråt 

samlas vi för att tala om samhällets och mänsklighetens problem. Vi kallar det för vårt 

"filosofiska café". Gruppens initiativtagare, David, är uppvuxen i en kristen familj i Egypten. 

Han menar att hotet mot västvärldens demokratier kommer från islam och muslimska 

terrorister. Han har bott och arbetat i Sverige under många år och uppskattar verkligen den 

svenska välfärdsmodellen. Men han tycker att vi borde visa större solidaritet med flickor som 

växer upp under förtryck i muslimska familjer. Sten, en annan bordtennisspelare, är en 

gammal vän till mig sedan 1970-talet. Han menar att världens och människors problem 

borde kunna lösas om man bara utvecklar mer kärlek, större solidaritet och ett aktivt 

fredsarbete. Sten är pacifist, miljöpartist och driver små biståndsprojekt i Afrika. Per, en 

annan deltagare, arbetar som egen företagare på halvtid och är pensionär på halvtid. Han 

har inte så starka uppfattningar i politiska, religiösa eller filosofiska frågor. Själv ser han fram 

emot att få mer tid till familj och trädgård. Karl, som är tio år äldre än oss andra, har kört 

lastbil i hela sitt liv. Han är drabbad av en del ålderskrämpor, men deltar gärna i såväl 

bordtennismatcher som samtal. Fler personer har nyligen anslutit sig till såväl bordtennis 

som filosofiskt café. Vår lilla grupp är lyckligt lottad. Det känns som om vi njuter frukterna av 

ett långt yrkesliv och en bra samhällsutveckling. Vem vet hur länge den svenska välfärds-

modellen består?  

Jag brukar säga att världens problem i stor utsträckning beror på människors olika uppväxt-

villkor. De andra håller med. Klyftan mellan rika och fattiga i Sverige och i världen skapar 

problem. Man borde i större utsträckning fokusera på de lokala miljöer som formar barns 

uppväxtvillkor. Så tänker jag också inför uppgiften att utvärdera statens nya bidrag till 

sommarlovsaktiviteter i Sverige.  

I vårt filosofiska café har vi diskuterat årets våldsamma händelser i Mellanöstern, Frankrike, 

Belgien, Tyskland och USA. Massmedia har rapporterat om väpnade konfrontationer mellan 

stater. Alltfler terrordåd tycks vara motiverade av politisk och religiös extremism. Det är 

svårt att avgöra vad som är individuella vansinnesdåd. En ström av flyktingar har sökt sig till 

Europa och sätter en viss press på det svenska välfärdssystemet. Välfärdssystemet utmanas 

samtidigt av bilbränder i Malmö, Göteborg, Norrköping, Södertälje och Stockholm. 

Byggnader som reserverats för nyanlända flyktingar sätts i brand.  

Utvecklingen väcker frågor: Hur kan man hindra våldet och på vilka sätt kan man stödja en 

demokratisk utveckling? Är det svenska välfärdssamhället en historisk parentes eller kan 

man tänka sig en framtid som ger alla människor goda möjligheter att förverkliga sina 

förmågor och ambitioner?  

Den svenska regeringens satsning på sommarlovsaktiviteter kan ses som ett viktigt debatt-

inlägg i detta sammanhang. Det handlar om 200 miljoner kr om året under 2016 - 2019.1 

                                                           
1 Sveriges regering, Regeringskansliet,  Budgetpropositionen 2016: Regeringen satsar 200 miljoner på statligt sommarlovsstöd 
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Satsningen sker mot bakgrund av de stora skillnader som gäller i människors uppväxtvillkor.2 

I regeringens beslut 2016-01-21 sägs:3 

Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i. Varje flicka och pojke ska 

kunna känna sig trygg och ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential, att 

växa som en fritt tänkande människa och kunna delta på egna villkor i samhälls-

utvecklingen. Under 2013 var det cirka 140 000 barn som levde i familjer som någon gång 

under året mottagit ekonomiskt bistånd och 53 000 barn levde i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd. Målet för alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 

13 och 25 år är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 

inflytande över samhällsutvecklingen (s.1 - 2). 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick regeringens uppdrag att 

administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter. För 

alla kommuner som erhåller det statliga bidraget gäller att sommaraktiviteterna ska: 4 

- vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6 -15 år 

- ge barn och unga stimulans och personlig utveckling 

- stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya 

kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund 

- genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför 

ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna. 

Stödet fördelas till ansökande kommuner enligt en fördelningsnyckel baserat på bland annat 

antalet barn i hushåll med försörjningsstöd.5 Bidraget ska vara ett tillskott och utöver det 

kommunerna själva anslår till sommarlovsaktiviteter. Av regeringsbeslutet framgår att det i 

första hand ankommer på kommunerna att följa upp och till MUCF redovisa sådana 

uppgifter som  

... hur kommunens sommarlovsaktiviteter har utvidgats med hjälp av stödet och i den mån 

det är möjligt, vilken effekt sommarlovssatsningen har haft för barns tillgång till 

sommarlovsaktiviteter, särskilt för barn från ekonomiskt utsatta familjer (s.3). 

Till sitt förfogande fick MUCF centralt ett litet anslag till uppföljning. En del av det anslaget 

avsattes för att möjliggöra den undersökning som redovisas här. Så här angavs syftet:6 

Syftet med en begränsad fältstudie sommaren 2016 (juni-oktober) är att identifiera 

särdrag och kvaliteter som kan vara av värde att beakta i kommande utvärderingar av 

sommarlovsaktiviteter.  

 

 

                                                           
2 Sveriges regering, Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 9, s. 174 
3 Sveriges regering, regeringsbeslutet 2016-01-21 (S2016/00439/FST) s.1-2 
4 MUCF:s hemsida, http://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter 
5 Socialdepartementet, (160922) Fördelningsnyckel Huddinge 1095+937+876+773=3681:4=920 
6 MUCF 160504 Kontrakt Dnr 0233/16   
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2. PERSPEKTIV OCH METOD 

2.1 En pilotstudie 

Man kan utvärdera en pedagogisk och social verksamhet på många olika sätt. Det kan ske i 

relation till huvudmannens mål eller i relation till vad som åstadkommits tidigare år. Man 

kan jämföra liknande verksamheter i olika kommuner och säga något om vad som tycks vara 

framgångsrikt. Man kan försöka klargöra de olika idéer som den praktiska verksamheten 

tycks representera. En utvärdering kan vara mer eller mindre beskrivande; mer eller mindre 

teoretiskt förankrad. Den kan vara mer eller mindre kvantitativ; mer eller mindre kvalitativ 

till sin karaktär. Den kan göras i nära samarbete med de involverade aktörerna eller på ett 

distanserat sätt. En utvärdering kan lägga tyngdpunkten på idéer, intentioner och insatser, 

genomförandet av verksamheten eller på utfallet i form av något slags resultat.  

Varje utvärdering görs i ett visst perspektiv. Det är skillnad på vad som framträder i ett långt 

historiskt perspektiv jämfört med det som visar sig under en mycket kort period. Sveriges 

förste professor i socialt arbete, Harald Swedner, definierade välfärd på ett sätt som vunnit 

allmän uppskattning. Välfärd innebär "...att alla människor skall bjudas på en god färd 

genom livet ..." (Swedner, 1996, s. 33). Definitionen bygger på insikten att människors behov 

och förutsättningar är olika under olika faser i livet och att det därför krävs en sammanhållen 

välfärdspolitik. Många omständigheter och insatser är betydelsefulla för människors välfärd 

och barns uppväxtvillkor. Att alla barn får en innehållsrik sommar är en del av det goda 

samhället. Att deras föräldrar är friska och har bostad, arbete och utbildning påverkar också 

uppväxtvillkoren.  

Detta är en mycket begränsad studie. Jag vill främst ge läsaren en inblick i vad som hänt i två 

kommuner och väcka en del reflektioner om de olika aktörernas engagemang. Jag har sökt 

efter särdrag och kvaliteter som kan vara av värde att beakta i kommande utvärderingar av 

sommarlovsaktiviteter. I den bemärkelsen är detta en pilotstudie. 

Det övergripande målet med statens satsning på sommarlovsaktiviteterna handlar om barns 

uppväxtvillkor. I regeringsbeslutet sägs att "Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att 

växa upp i." Vilken roll har barns sommarlovsaktiviteter i det perspektivet?  

Undersökningen fokuserar på två kommuner och tre bostadsområden: Visättra och Masmo i 

Huddinge och Råslätt i Jönköping. Dessutom redovisas ett studiebesök hos Sportfiskarna vid 

sjön Gömmaren i Huddinge. Jag försöker sätta in de olika sommarlovsaktiviteterna i ett 

lokalt sammanhang. Till de olika förutsättningar och omständigheter som berör barns 

uppväxtvillkor hör vad som tidigare gjorts och vad som görs parallellt med de aktuella 

sommarlovssatsningarna. Jag försöker förstå sommarlovsaktiviteterna som en del av 

välfärdsarbetet på lokalplanet.  

Forskningsunderlaget har olika karaktär. (1) Med stöd av dokumentanalys försöker jag förstå 

vad som kännetecknar kommunernas kultur- och fritidspolitik. (2) Genom samtal med 

kommunernas personal försöker jag klargöra vilka överväganden och prioriteringar som görs 

på kultur- och fritidsförvaltningarna inför sommarens insatser. (3) Genom observationer, 
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intervjuer, lokala dokument m.m. försöker jag förstå vad som händer på fältet. Jag försöker 

identifiera de förändringsstrategier som praktiseras av sommarlovsaktiviteternas aktörer. 

2.2 Genomförande 

I början på sommaren 2016 tog jag kontakt med ett tiotal kommuner för att bedöma 

förutsättningarna för den planerade undersökningen. Den information som i maj månad 

fanns tillgänglig på kommunernas hemsidor utgjorde en del av mitt bedömningsunderlag. 

Via hemsidor, telefonsamtal och mailkommunikation fick jag uppfattningen att flera 

kommuner ännu inte hade kommit igång med sin planering. Några kommuner föll bort från 

urvalet eftersom de hade beviljats alltför lite anslag för att kunna åstadkomma något 

påtagligt. Andra kommuner föll bort eftersom det var svårt att få kontakt med de ansvariga 

för verksamheten. Det blev uppenbart att kommunerna i mycket olika utsträckning hade 

informerat sig om och planerat för den nya sommarlovsverksamheten. Flera kommuner var 

fullt upptagna av helt andra uppgifter.  

Att jag slutligen koncentrerade mig på sommarlovsaktiviteter i Huddinge och Jönköping 

berodde på att jag sedan tidigare har positiva erfarenheter av fritidsverksamheten i dessa 

kommuner. Till saken hör att båda kommunerna länge har visat intresse för forskning om 

fritid, båda kommunerna deltar i olika nätverk för att utveckla sin kultur- och fritids-

verksamhet, i båda kommunerna är man van att genomföra och dokumentera olika projekt. I 

Huddinge finns Södertörns högskola och i Jönköping finns Jönköping University. Av olika skäl 

kunde jag förvänta mig att finna värdefulla erfarenheter i dessa kommuner. Urvalet var i den 

bemärkelsen strategiskt. Valet underlättades av att personalen vid kommunernas kultur- och 

fritidsförvaltningar markerade sitt positiva intresse av att delta i undersökningen. 

Huddinge kommun erhöll 1 063 936 kr av det statliga bidraget till sommaraktiviteter och 

Jönköpings kommun 2 525 643 kr. Belopp i den storleksordningen räcker till en hel del 

sommarlovsaktiviteter.  

Under sommaren 2016 har jag samtalat med företrädare för Huddinge och Jönköpings 

kommun, besökt några av sommarlovsaktiviteterna och samlat mängder av lokala 

dokument. Jag har talat med ledare, föräldrar och deltagare och försökt att bilda mig en 

uppfattning om verksamheten. Dokumentation har skett genom fältanteckningar, bandade 

intervjuer och foton. De uppgifter jag fått på fältet har jag följt upp och kompletterat med 

information tillgänglig på kommunernas hemsidor, i lokala tidningar, via internet och i 

relevant litteratur. Jag har besökt båda kommunerna i början av sommaren, under 

sommaren och i slutet då man genomfört lokala utvärderingsträffar. Därefter har jag 

presenterat preliminära manuskript och fått möjlighet att beakta de intervjuades reaktioner. 

I undersökningen har jag varit särskilt uppmärksam på sådana erfarenheter som kan vara av 

värde om staten framöver skulle ta initiativ till en mer omfattande utvärdering. Jag har 

tillämpat en upptäckarorienterad ansats i syfte att hitta något nytt, något särskilt eller vissa 

kvaliteter som kan vara värda att beakta. 
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3. HUDDINGE KOMMUN  

3.1 Omfattningen 

För att få perspektiv på omfattningen av det statliga bidraget till sommarlovsaktiviteter i 

Huddinge kommun kan följande uppgifter vara av värde. 

Huddinge kommun hade på 1970-talet cirka 60 000 invånare7 och har sedan dess ökat till en 

folkmängd om cirka 105 000 (2015).8 Huddinge är den största kommunen i Stockholms län 

efter Stockholms stad och befolkningsökningen beräknas fortsätta. Här finns ganska gott om 

arbetstillfällen; arbetslösheten är lägre riksgenomsnittet.9 

Antalet barn och ungdomar i åldern 6 till 15 år beräknas 2016 uppgå till cirka 15 000.10 Det är 

den åldersgruppen som det statliga bidraget till sommarlovsaktiviteter avser.11 I flera delar 

av kommunen pågår mycken nybyggnation. Många nya förskolor och skolor planeras under 

den kommande 10-årsperioden.12 

Andelen invånare med utländsk bakgrund uppgick år 2015 i Huddinge till cirka 38 %.13 

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat på senare tid och satt en viss press på de 

offentliga resurserna, till exempel på kultur- och fritidsförvaltningen. Antalet hushåll med 

försörjningsstöd (bidragshushåll) uppgick 2014 till 1 910 i Huddinge, vilket var något lägre än 

under föregående år.14 Antal bidragshushåll med barn har minskat under flera år. 

Kommunens erbjudanden om gratis sommarlovsaktiviteter vände sig främst till barn och 

ungdomar. Om det statliga anslaget (1 063 936 kr) skulle fördelas lika till alla kommunens 

barn och ungdomar i åldern 6 – 15 år (ca 15 000) skulle var och en få en resurs motsvarande 

cirka 70 kr. Det är emellertid inte syftet med bidraget. En avsikt med anslaget är att särskilt 

nå barn i familjer med svag ekonomi till exempel barnfamiljer som är beroende av för-

sörjningsstöd (socialbidrag). Kommuner i vilka det finns ett stort antal sådana hushåll får 

större anslag till sommarlovsaktiviteter. Om det statliga anslaget skulle fördelas lika till 

individerna i de cirka 920 barnfamiljer i Huddinge som under senare år erhållit långvarigt 

försörjningsstöd skulle var och en få en resurs motsvarande 1 156 kr.15 Det är heller inte 

syftet med bidraget. Ingen behovsprövning ska göras av de barn som deltar i sommarlovs-

aktiviteterna.  

Bidraget är inte avsett att fördelas generellt till alla barn i nämnda åldersgrupp och inte 

heller till barn och familjer efter behovsprövning. Varje kommun får försöka lösa problemet 

med att åstadkomma en lämplig fördelning av bidraget. Därmed väcks frågan om vad som 

kan vara en lämplig fördelning i Huddinge kommun. 

                                                           
7 Huddinge kommun, årsredovisning 2015, s. 10; Statistik 
8 Huddinge kommun, Huddinges befolkning fortsätter att växa, nov 2014  
9 Huddinge kommun, Mål och Budget 2017 och planeringsramar för 2018–2019, s. 27 
10 Huddinge kommun, Befolkningsprognos 2012 - 2021 Huddinge i siffror s. 17 2011 ålder 6-15  år = 1437+4123+3747+3644= 12 951; 
2016 åldern 6-15 år 1650+4700+4420+4030=14 800 
11 Huddinge kommun, Verksamhetsplan och  budget 2016; Kultur och fritid, Nyckeltalsrapport, 2015-09-11 uppgick antalet till 17 625 ( 7 till 19 år, 2014, vilket var 16,9% av befolkningen; 
Av statens tillfälliga anslag 2015 (flyktingsituationen) fick Huddinge kr 37 162 584. 
12 Huddinge kommun, Mål och budget 2017 och planeringsramar 2018-2019 för Huddinge kommun (KF), Diarienummer KS-2016/261.182, s.40  
13 SCB, Andel personer med utländsk bakgrund, 2015 jämfört med 2014, 38.1%; År 2 000 var motsvarande siffra 35% se Lawson, s. 126  
14 Huddinge kommun, årsredovisning 2015, s. 79. Antal bidragshushåll 
15 Socialdepartementet, (160922) Fördelningsnyckel Huddinge 1095+937+876+773=3681:4=920 Antal barn i hushåll med försörjningsstöd  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utl%C3%A4ndsk_bakgrund
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Topplistor-kommuner/290738/
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Huddinge är indelat i sju kommundelar med ganska olika karaktär. De är utspridda över ett 

ganska stort geografiskt område. Av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelser och 

planer framgår att man prioriterar verksamhet för barn och ungdom och att man gör 

särskilda satsningar på den öppna ungdomsverksamheten. Det ska ske främst vid åtta 

mötesplatser för unga i kommunens olika delar. Med mötesplatser och kommundelar menar 

man Skogås, Trångsund, Centrala Huddinge, Segeltorp, Utsälje, Visättra, Flemingsberg och 

Vårby gård.16 Kommundelarna skiljs åt av stora vägar och vackra naturområden. 

Vissa bostadsområden har särskilda behov och har tidigare varit föremål för särskilda 

satsningar. Kommunen ingick till exempel i Storstadssatsningen, ett statligt åtgärdspaket 

riktat till Sveriges mest utsatta stadsdelar.17 Det bedrevs under åren 1999 - 2004 med stöd 

av ett statligt bidrag om två miljarder kr. Det var en process för segregationsbekämpning 

demokratiutveckling och förvaltningsförnyelse. 

Huddinge ingick i Storstadssatsningen med bostadsområdena Grantorp/Visättra i 

Flemingsberg, Västra Skogås och Vårby gård.18 Huddinge erhöll då ett statligt anslag om  

126 miljoner kr för utvecklingsarbete och band sig för att skjuta till en lika stor resurs. 

Utvecklingsarbetet dokumenterades i olika forskningsrapporter bland annat i Urban, S. 

(2003). Storstadssatsningen i Huddinge: en översikt av insatserna 1999-2003 och Lawson, A. 

(2008). Demokrati på förortska: Storstadssatsningen i Stockholm, Haninge, Huddinge och 

Södertälje: en process för segregationsbekämpning, demokratiutveckling och förvaltnings-

förnyelse. 

Kommunen tecknade senare nya avtal med Statens Ungdomsstyrelse för ytterligare 

perioder. De lokala utvecklingsavtalen avsåg insatser i syfte att främja "social samman-

hållning, demokrati och mänskliga rättigheter" i utsatta bostadsområden (Flemingsberg, 

Skogås och Vårby).19 I sina verksamhetsplaner för 2016 och framåt lyfter både kommun-

styrelsen och kultur- och fritidsnämnden fram Vårby och Flemingsberg som strategiska 

områden.20 Det är där kommunen vill göra extra budgetsatsningar framöver.21 Ibland nämns 

också Skogås.22  

Huddinge kommuns totala budget för 2016 uppgick till mer än sex miljarder kr varav kultur- 

och fritidsnämndens budget utgjorde cirka 220 miljoner dvs. endast ett par procent.23 Till 

saken hör att kultur- och fritidsnämndens budget för lovaktiviteter 2016 (sport-, sommar- 

och vinterlov) endast uppgick till 250 000 kr.24 I relation till det beloppet utgör statens nya 

anslag till sommarlovsaktiviteter ett betydande tillskott.  

I relation till Huddinge kommuns totala budget är det nya statsbidraget till sommarlovs-

aktiviteter som en droppe i havet. Också i relation till de statliga och kommunala medel som 

                                                           
16 Huddinge kommun, Verksamhetsberättelse 2014 för kultur och fritidsnämnden, s. 12-14; Huddinge kommun, Verksamhetsplan 2015 för kultur- och fritidsnämnden, s.13; kontakt med 
Mats Wesslen 160831. 
17 SCB, Brå, Bostadsområden i Storstadssatsningen samt referensområden och LUA  
18 Lawson, 2008, s. 77 
19 Källander, Klint & Hedenström, 2010, Värdefulla möten. s. 20 
20 Huddinge kommun, Verksamhetsplan 2016 för kultur- och fritidsnämnden, s. 6 
21 Huddinge kommun, årsredovisning 2015; Huddinge kommun, Kommunfullmaktige 2016 06 13 arende 12 Verksamhetsplan, budget, 
22 160806 Intervju med Vibeke Bildt; 160609 samtal med Mija Bergman och 160701 med Mats Wesslen 
23 Huddinge kommun, Verksamhetsplan 2015 för Kultur- och fritidsnämnden, okt 2014, s. 22 (209,9); Huddinge kommun, Verksamhetsplan 2016 för Kultur- och fritidsnämnden, s. 22 
(219,8); Huddinge kommun, Kommunfullmaktige 2016 06 13 arende 12 Verksamhetsplan, budget (6 088 500 000) s. 64 
24 160926 Mail från Mats Wesslén 
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tidigare satsats på lokalt utvecklingsarbete är det nya anslaget försumbart. Men jämfört med 

de medel som kommunen vanligtvis avsätter till sommarlovsaktiviteter utgör bidraget ett 

betydande tillskott. Sommarlovsaktiviteterna utgör en mycket liten del av kommunens 

samlade verksamhet, de tar i anspråk en mycket liten del av kommunens resurser och de 

vänder sig till en mycket liten del kommunens invånare. Ändå kan bidraget betraktas som 

betydelsefullt.  

De ledare, föräldrar och deltagare jag talat med har genomgående uppskattat satsningen. 

Sommarlovsverksamheten kunde breddas, verksamhet som tidigare varit avgiftsbelagd 

kunde befrias från deltagaravgifter, en del helt nya satsningar kunde göras. Här betraktar jag 

bidraget till sommarlovsaktiviteter främst som ett inslag i det lokala välfärdsarbetet. 

Satsningarna återspeglar de lokala aktörernas föreställningar om hur Sverige kan bli "...ett av 

de allra bästa länderna att växa upp i"? 

3.2 Lokala förutsättningar och överväganden 

Vilka överväganden har man inom Huddinge kommun gjort inför den nya satsningen?  När 

kultur- och fritidsförvaltningens personal under våren 2016 skulle fördela det nya statliga 

bidraget till sommarlovsverksamhet funderade de särskilt på förutsättningar och behov i 

områdena Visättra, Flemmingsberg, Vårby, Skogås och Segeltorp. Ett viktigt mål med 

sommarlovsverksamheten är, enligt Anna-Maria (Mija) Bergman på kultur- och fritids-

förvaltningen "...att alla barn ska ha något att berätta från sitt sommarlov när man kommer 

tillbaka till skolan."  

Den hållningen tycks prägla kultur- och fritidsförvaltningens satsning. Man har ett rättvise-

perspektiv, det vill säga man är angelägen om att alla medborgare ska få del av de offentliga 

resurserna. För att lyckas med det behöver man satsa på vissa kommundelar, vissa 

målgrupper, vissa projekt och kanske vissa föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen hade 

kort tid till sitt förfogande när man gjorde sina övervägningar. Så var det också för alla andra 

kommuner. Vid de samtal jag haft med Mija Bergman, Katarina Borg, Mirja Timmerlid och 

Mats Wesslén framgick att man inom Huddinge kultur- och fritidsförvaltning vägde in 

följande omständigheter: 

- förutsättningar och behov i olika kommundelar 

- vad som kan göras i föreningsregi och vad som bäst görs i kommunens regi  

- avvägning mellan öppen verksamhet och verksamhet riktad till vissa grupper 

- vilka aktiviteter som vänder sig främst till flickor respektive främst till pojkar 

- vad man sedan tidigare har god erfarenhet av och vad som skulle kunna vara helt nya 

satsningar 

- behov av bredd och variation så att man skulle kunna nå många deltagare med olika 

förutsättningar och intressen 

Under planeringen funderade man också på  

- vad som är (kortsiktiga) upplevelseorienterade aktiviteter och (långsiktiga) 

verksamheter som kan skapa goda fritidsvanor på sikt 
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- betydelsen av att barn- och ungdomar från utsatta områden kommer iväg till helt 

andra miljöer och lär sig att hitta bland Storstockholms alla möjligheter    

Mats Wesslén har arbetat länge vid kultur- och fritidsförvaltningen. Han var en av 

kommunens områdesutvecklare inom ramen för Storstadssatsningen åren 1999 - 2004. Vid 

vårt första möte uttryckte han spontat sin uppskattning över bidraget till sommarlovs-

aktiviteter: 

… det nya statliga bidraget gav kommunen möjlighet att göra några helt nya satsningar 

som skulle kunna ge helt nya erfarenheter.  

Som exempel nämnde han de bidrag som fördelats till de nya föreningarna Expose Dance 

and Music Ensemble (EDME) i Masmo och Second Chance i Visättra. Han nämnde också 

Sportfiskarna, en etablerad förening som inför denna sommar engagerade sig i 

sommarlovsaktiviteter. Andra medarbetare på förvaltningen nämnde samma exempel.  

I mars 2016 informerade kultur- och fritidsförvaltningen cirka 130 föreningar och 

studieförbund att de kunde söka bidrag till sommarlovsaktiviteter. Förvaltningen fick in 16 

ansökningar från 14 föreningar; 14 ansökningar beviljades och de sökande fick sammanlagt  

600 500 kr. Resten (426 000 kr) användes till åtta projekt i egen regi samt till 

marknadsföring.25 I maj fick föreningarna information om beviljade bidrag. Allt detta gick 

väldigt snabbt. 

Sannolikt skulle man fått in fler ansökningar om man haft längre planeringstid till sitt 

förfogande. Då skulle också föreningarna fått längre planeringstid inför genomförandet. Den 

korta planeringstiden förklarar varför en stor del av sommarlovsverksamheten genomfördes 

i kommunen i egen regi. Tanken var, enligt Mats Wesslén, att medel i första hand skulle gå 

till föreningar och att kommunen i egen regi skulle använda de medel som blev över.26 Den 

korta planeringstiden kan också förklara varför en del föreningar inte riktade sina 

inbjudningar på ett mera medvetet sätt till särskilt angelägna grupper. Mats Wesslén: 

Beträffande MUCF-pengarna gäller överlag att vi led av kort förberedelsetid vilket drog 

ansökningar och beslut i riktning mot etablerade tillvägagångssätt med några få nya 

föreningar och verksamheter. 

En omständighet som har påverkat nämndens och förvaltningens tidigare och nya satsningar 

på sommaraktiviteter är de resultat som framkommit i forskningsrapporter från Ung Livsstil i 

Sverige. Huddinge har deltagit i detta forskningsprojekt under många år.27 I rapporterna 

framhålls bland annat betydelsen av öppna mötesplatser och vikten av särskilda satsningar 

på särskilda grupper till exempel flickor och funktionshindrade. Här finns uppgifter om hur 

olika satsningar faller ut bland ungdomar som tillhör olika socioekonomiska grupper.28 När 

                                                           
25 160427 Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningens inbjudan till föreningar; 160627 Alla sommarbidragsansökningarna; Huddinge kommun (160908) Sommarlovspengar 2016 
tabell; 160909; 160926, 161014 Mail från Mats Wesslen 
26 160926 Mail från Mats Wesslen 
27 Ung Livsstil i Huddinge 2015, ung-livsstil-foreningsliv,pdf  
28 Ung Livsstil, 150223 
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jag talade med kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (L) betonade hon att 

nämnden har haft god vägledning av Ung Livsstilsstudierna:29 

Ja, det är ju den empirin vi har. Vi har varit med sedan 1998 så vi ser ju den longitudinella 

utvecklingen väldigt tydligt. Jag vet ju mycket om ungarna här i kommunen och det är ju 

ett oerhört bra verktyg. Det finns två olika typer av verksamheter: öppna och slutna. Den 

slutna verksamheten är skolliknande, så den rekryterar mest det övre skiktet i samhället. 

Och de öppna verksamheterna rekryterar de lägre socioekonomiska grupperna.  

Kultur- och fritidsförvaltningens personal brukar delta i olika professionella nätverk  som 

syftar till kvalitetsutveckling. Fritidsgårdarna har till exempel sedan länge varit engagerade i 

Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar. Medlemskap i professions-

utvecklande nätverk har naturligtvis en påverkan på policy, verksamhet och uppföljning. 

Utformningen av den kommunala organisationen är en annan omständighet som påverkar 

satsningar och prioriteringar. Under 1980- och 1990-talet fanns åtta kommundelsnämnder. 

De upphörde 2003 och ersattes av centrala fackförvaltningar. Därmed bildades kultur- och 

fritidsförvaltningen med en gemensam nämnd.30 Omorganisationer inom kultur- och 

fritidsförvaltningen har medfört att ett delmål i vissa projekt blivit "att förbättra samverkan" 

mellan olika enheter inom förvaltningen.31 Jag kan inte bedöma om upplösningen av 

kommundelsnämnderna har gjort att satsningar på kommundelar, områdesarbete och lokal 

demokrati har minskat eller förändrats. Men jag noterar att de flesta av kommunens 

utannonserade kultur- och fritidsaktiviteter främst har karaktären av generella "utbud" och 

"erbjudanden" som medborgare kan välja att ”konsumera” individuellt eller i grupp. Jag har 

också märkt att det är svårt att hos kultur- och fritidsförvaltningen hitta rapporter om 

genomförda områdesprojekt, det är svårt att få fram uppgifter om vilka lokala föreningar 

som är aktiva i olika kommundelar. Medborgarna tycks mer betraktas som individer i en stor 

kommun än som aktiva deltagare i utvecklingen av sitt bostadsområde. Min iakttagelse 

motsägs av innehållet i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2015:32 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet utgår från ett perspektiv där olika former av 

samverkan, lokal förankring och mobilisering prioriteras. Syftet är att stärka området och 

bygga långsiktig och hållbar verksamhet, med bredd och relevans för många och på så sätt 

skapa ett bra klimat och på så sätt bidra till att stärka närområdet.  

En annan viktig omständighet som påverkat kommunens och förvaltningens satsningar är 

enligt kultur- och fritidsnämndens "den kraftigt tilltagande strömmen av flyktingar, framför 

allt ensamkommande barn."33 Det handlar endast om några hundra individer, men uppgiften 

att ta emot dem och medverka till integration kräver sina förberedelser.34 

Många olika omständigheter, interna och externa, kan påverka beslut om och utformning av 

en kommuns sommarlovsaktiviteter. Ändå är det rimligt att anta att satsningen i stora drag 
                                                           
29 160806 Intervju med Vibeke Bildt  
30 160926 Mail från Mats Wesslen; Lawson, 2008, Demokrati på förortska; Wordpress, Huddinges organisation över tiden  
31 Huddinge kommun, Internt papper "Lovverksamhet i Huddinge" författat av Mats Wesslen och Mirja Timmerlid; se också Verksamhetsplan 2015 för Kultur och fritidsnämnden, s. 9-10.  
32 Huddinge kommun, Verksamhetsplan 2015 för Kultur och fritidsnämnden, okt 2014, s. 13 
33 Huddinge kommun, Verksamhetsberättelse 2014 för kultur och fritidsnämnden, s. 5  
34 Huddinge kommun, Flyktingsituationen i Huddinge, uppdaterad 2016-09-14 
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följer de traditioner, mönster och bedömningar som utvecklats under en längre tid. 

Traditionens makt är stark och i Sverige finns en stark tradition som avgränsar vad som 

brukar räknas som en sommarlovsaktivitet. Det är en ganska kulturspecifik definition. 

3.3 Framgångsrika sommarlovsaktiviteter? 

Satsningarna på sommarlovsaktiviteter är kontextrelaterade, situationsrelaterade och 

personrelaterade. De beror på i vilket sammanhang satsningen görs, hur den aktuella 

beslutssituationen är utformad och vilka personer som är involverade. Därför frågade jag 

personalen på kultur- och fritidsförvaltningen efter deras erfarenheter och bedömningar av 

vad som är framgångsrika sommarlovsaktiviteter. De svarade med både gamla och nya 

exempel: 

Resurserna har tidigare i stor utsträckning gått till ganska etablerade föreningar och 

idrotter till exempel fotboll. Därför är det en poäng att vi detta år kan satsa på nya 

föreningar till exempel Expose Dance och Second Chance och dessutom på Sportfiskarna 

som gör en ny insats.  

Det är en ständig avvägning mellan kvantitet och kvalitet och ett ständigt sökande efter 

rätt målgrupp. Denna sommar har vi till exempel Fullersta Gårds Konstkollo, en 

verksamhet som kanske inte lockar så många, men som kan betyda mycket för en liten 

grupp. Skrivarkurser, teckning och konst lockar i synnerhet flickor. En liknande verksamhet 

är Teaterkollo med Teater Slàva.  

Vi har sedan tidigare år mycket goda erfarenheter av samarbete med Stockholms stad och 

Skärgårdsstiftelsen kring något vi kallar för Sköna dar. Vi brukar erbjuda familjer med barn 

att åka ut ett par veckor i Stockholms skärgård, till Björnö. Deltagarna rekryteras från 

särskilda områden till exempel Visättra och Flemingsberg. I år genomför vi detta som en 

dagverksamhet. Bussar avgår från Visättra med 20 deltagare och fyra ledare. Vi åker till 

Ängsholmen och KFUM:s gård.     

En ovanligt lyckad verksamhet är Rådsparken. Där finns parklek med djur, parkhus med 

sittplatser och micro för den som tar med matsäck, djurklubbar för barn i alla åldrar mm. 

Jag blev riktigt förvånad när Åsnans dag drog så många deltagare och väckte så stor 

uppmärksamhet här om året. Överhuvudtaget är öppna mötesplatser av detta slag viktiga, 

det har vi lärt oss av forskningsrapporterna från Ung Livsstil.  

I samtalen väckte jag provokativt frågan om personalen på kultur- och fritidsförvaltningen 

inte riskerar att fungera som "välfärdsfördelare" vid ett "smörgåsbord". I de kommunala 

verksamhetsplanerna och årsberättelserna mäts framgångar i stor utsträckning med 

"kundenkäter" och uttrycks i antal "aktiviteter, besök, besökare, verksamhetstimmar, 

kulturarrangemang och genomförda program". Att "fler är nöjda med kultur- och 

fritidsutbudet" är ett viktigt mått. Kvantitet är uppenbarligen av vikt. Att utjämna skillnader i 

människors levnadsvillkor är inget framträdande mål. Jag prövade därför tanken:  

Ett genomgående kännetecken på alla olika sommaraktiviteter som ni erbjuder barn- och 

ungdomar tycks vara ett slags kravlöshet dvs. ni erbjuder aktiviteter som kan 
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"konsumeras" individuellt eller kollektivt. De flesta aktiviteter är "upplevelseorienterade". 

Hela utbudet tycks sakna sådana aktiviteter som kräver att deltagare gör något viktigt för 

någon annan?    

I den diskussion som följde framkom flera exempel på motsatsen. De berättade om 

projekten Tillsammans för Vårby som funnits sedan 2013 och Tillsammans för Flemingsberg 

som funnits sedan 2015.35 Denna sommar gäller att alla ungdomar i kommunen som är 

födda 1999 kan söka feriepraktik, men även de som är något yngre kan få plats. Projekten 

genomförs i samarbete mellan Huddinge kommun, Huge Fastigheter och andra fastighets-

bolag i kommunen. De anställer ungdomar under sommaren för att skapa ett tryggare och 

bättre område.36 Ungdomar från centrala Flemingsberg, Visättra och Vårby jobbar i sina 

egna områden för att förbättra miljön. De målar, klipper gräs, krattar, snickrar och planterar. 

De rustar upp lekplatser.37 På så sätt får de arbetslivserfarenhet och tanken är att det i sin 

tur ska sänka trösklarna för ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Projekten vill öka 

identiteten med och stoltheten för det egna området.  

Senare träffade jag några av dessa ungdomar i Masmo (Vårby) och Visättra (Flemingsberg) 

och förstod att de fått uppskattade uppgifter. Projekt av detta slag faller vanligtvis utanför 

den kulturspecifika definitionen av "sommarlovsaktivitet" och åldersgruppen ligger i 

överkant av den gräns som gäller för statens nya bidrag. 

I diskussionen kring krav och kravlöshet framhöll personalen på kultur- och fritids-

förvaltningen betydelsen av att ungdomar skolas in i ledaruppdrag i föreningsregi och att 

flera sommarlovsaktiviteter innehåller en informell ledarutbildning. Jag såg senare exempel 

på det i Masmo, Visättra och vid sjön Gömmaren.  

Ett annat svar på min kritiska fråga om "smörgåsbord" kom från Mija Bergman, 

verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningens enhet Ungdom. Hon framhöll att 

förvaltningen har anställt 12 coacher som utbildats i samarbete med riksorganisationen 

Fritidsforum. Coacherna ska hjälpa ungdomar att forma sina egna fritidsaktiviteter och 

projekt. Den idén är emellertid inte helt enkel att förverkliga. Ett gammalt nummer av 

lokaltidningen Södra Sidan innehåller följande uppgifter i saken:38  

I Huddinge kommuns budget finns sedan 2008 pengar avsatta till ungdomar som till 

exempel vill ordna en konstutställning, arrangera en turnering, en festival, ett disco, ett 

idrottsarrangemang eller ett läger för andra ungdomar i kommunen. Men allt färre 

ansöker om pengarna. 

– Det är en stadigt sjunkande trend. De första åren kom det drygt 20 ansökningar, men 

förra året var antalet ansökningar nere på fyra, säger Mats Wesslén på kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

                                                           
35 Tillsammans för Vårby 
36 Tillsammans för Flemingsberg  
37 Tillsammans för Flemingsberg; Huge Områdesnytt  
38 Tidningen Södra Sidan, Coacher ska hjälpa unga att få bidrag. Publ 27 feb 2015 
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Frågan om hur och vad unga väljer som egna fritidsaktiviteter är principiellt viktig. I vilken 

utsträckning bygger kommunens och föreningarnas kultur- och fritidsaktiviteter på 

deltagarnas egna initiativ och engagemang och i vilken utsträckning tar de del av 

erbjudanden som formulerats av andra? En näraliggande fråga är om barn och ungdomar 

generellt erbjuds ett "smörgåsbord av sommarlovsaktiviteter " och i vilken utsträckning de 

uppmuntras att uträtta något viktigt för någon annan.  

De satsningar en kommun gör på sommarlovsaktiviteter kan betraktas som en del av den 

lokala välfärdspolitiken. Insatserna säger något om synen på hur Sverige ska bli "... ett av de 

allra bästa länderna att växa upp i." För att förstå sommarlovsaktiviteterna bättre gjorde jag 

studiebesök på tre platser. Först besökte jag Masmo, sedan Visättra och därefter strand-

kanten vid sjön Gömmaren.  

3.4 Tre exempel 

3.4.1 Expose Dance and Music Ensemble (EDME) i Masmo 

Masmo - en utmaning  

I Masmo bor det drygt 2 600 personer varav hälften är invandrare i första eller andra 

generationen.39 Området ligger i västra Huddinge, nära Kungens kurva. Det avgränsas av 

Masmoberget på östra sidan, Albysjön och Vårbyfjärden på västra sidan och är omringat av 

stora bilvägar. Masmo ligger i direkt anslutning till motorvägen E4/E20. Där finns en T-

banestation, en förskola, en pizzeria, en hamburgerbar och en liten butik, men inte så 

mycket mer. Under en följd av år har antalet offentliga och kommersiella anläggningar 

minskat i området.40 Även om Masmo i kommunledningens perspektiv hör till kommundelen 

Vårby finns sedan länge en barriär som särskiljer Masmo från Vårby gård. De är två åtskilda 

områden, geografiskt och socialt. 

Den nuvarande bebyggelsen i Masmo tillkom som en del av det stora miljonprogrammet på 

1960- och 1970-talet. Den dominerande huskroppen kallas Ormen Långe på grund av sin 

böjda utformning.41 De flesta bostäderna är hyresrätter.42 Nyligen har kommunen beslutat 

om 100 till 150 nya lägenheter i Masmo, huvudsakligen bostadsrätter. De ska placeras vid 

kanten på Solhagaparken och riskerar därmed att inkräkta på parkens yta.43 Tanken är att få 

en mer blandad sammansättning på befolkningen.  

Enligt kommunens statistik för 2014 uppgick antalet barn i åldern 6 - 15 år till 233. Av alla 

hushåll i Masmo (1 526) var 387 hushåll med barn. Av dessa var 27 hushåll (7 %) beroende av 

försörjningsstöd. De boende i området har lägre genomsnittlig årsinkomst (202 533) än de 

boende i övriga kommundelar.44 Cirka hälften av Masmoborna har förvärvsarbete, cirka 

hälften saknar förvärvsarbete. I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2015 för 

Vårby, i vilket bostadsområdet Masmo ingår, sägs att kommundelen 

                                                           
39 160831 Uppgift per mail från Peter Wikman, statistiker, Huddinge kommun: 2014  var antalet 2 626. 
40 SOCIALDEMOKRATERNA I HUDDINGE, Motion till kommunfullmäktige, Utveckling och dialog i Vårby Haga/Masmo, 2007-03-19 
41 Wikipedia, den fria encyklopedin, Masmo 
42 Huddinge kommun, Masmo och Vårby Haga; Kristdemokraterna i Huddinge, Upp till 150 lägenheter ska byggas i Masmo Vårby-Haga  
43 Hej Huddinge, vecka 40 Video med Malin Danielsson, publicerad på Facebook Shabnam 
44 160831 Uppgift per meil från Peter Wikman, statistiker, Huddinge kommun  
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... har stora utmaningar vad gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, ohälsotal och 

utanförskap. Detta har varit känt länge och olika insatser har genomförts med goda 

resultat på individnivå. För att Vårby ska bli en attraktiv kommundel behöver kommunen 

kraftsamla och fokusera på åtgärder som på lång sikt kan innebära strukturella 

förändringar (s. 13). 

I Solhagaparken i Masmo finns en ny fem-manna konstgräsplan och streetbasketplan. 45 

Olika spontanytor har tillkommit på senare tid i kommunen efter att kultur- och fritids-

nämnden tagit intryck av forskningsrapporter från studien Ung livsstil.46 Diskussioner pågår 

sedan några år om att öppna ett bibliotek i Masmo. 

En enkel fritidslokal 

I en enkel fritidslokal på nedre botten av huset Ormen Långe har föreningen Expose Dance 

and Music Ensemble (EDME) sin verksamhet. Strax utanför lokalen finns Solhagaparken. 

Föreningen har funnits sedan 2010 och har nyligen övertagit fritidslokalen i området, dvs. 

man får använda den utan att betala hyra till hyresvärden Huge.47 Det är ett tillfälligt 

arrangemang.  

Samma lokal var för några år sedan en kommunal ungdomsgård, Solhagagården. När den 

stängdes 2008 motsatte sig personalen och ungdomarna den borgerliga majoritetens beslut 

att lägga ned verksamheten och flytta den till fritidsgården i Vårby.48 Vårby och Masmo är 

två åtskilda områden, geografiskt och socialt. År 2013 kom ett medborgarförslag från 

Shabnam Ziaei Nikpour om att "... en tom, lokal i Vårby Haga skulle fungera bra för kultur- 

och fritidsverksamhet." Shabnam är danspedagog, koreograf och aerobicsinstruktör. Med en 

internationell terminologi är hon en "community worker" dvs. en person som försöker att 

förbättra lokalsamhället med stöd av de boende. I sin argumentation för "ett kulturhus i 

Masmo" framförde Shabnam: 

... det ska vara en mötesplats för alla generationer. Jag känner många här som är bra på 

att laga mat, spelar musikinstrument och dansar. Här skulle Masmoborna kunna dela med 

sig av sina kunskaper till varandra...  

Parallellt kom ett annat medborgarförslag från Per-Erik Fagerberg, ordförande i hyresgäst-

föreningen lokalt, om att öppna en ungdomsgård i Vårby Haga/Masmo för att49  

... möjliggöra möten mellan vuxna och unga, bidra till att öka tryggheten i området, hindra 

gängbildning och motverka utanförskap. 

Till bakgrunden hör att massmedia för några år sedan rapporterade om gängkriminalitet och 

skottlossning i Masmo.50 Efter en ingående diskussion i kultur- och fritidsnämnden 

hänvisades förslaget om en kommunal ungdomsgård till en utredning. Så blev det också med 

                                                           
45 Huddinge kommun, Utveckling av Vårby fram till år 2030, 2015-10-13 KFN-2015/203.319 
46 Huddinge kommun, Verksamhetsplan o budget 2016 s. 98, 2015-10-13 KFN-2015/203.319 
47 Hemsida för Expose Dance Music; tidningen Södra Sidan, Huset kan få Masmo att mötas. Publ 130302-08  
48 Wordpress, Röda linjen 
49 Huddinge kommun, KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-31 KS-2013/946.384; Södra Sidan, Nu vill de öppna ungdomsgården i Solhaga igen (2013)  
50 Sveriges TV, Svt, Man skadad vid skottlossning i Masmo. Publ 8 maj 2007   
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Shabnams medborgarförslag. Men i praktiken fick Shabnam stöd. Den tomma lokalen i 

Masmo ställdes till förfogande för fritids- och kulturverksamhet.51  

Tillsammans med Mats Wesslén, Mirja Timmerlid och Katarina Borg från kultur- och 

fritidsförvaltningen besökte jag lokalen i början av juli. Den var inte alls tom. Inredningen var 

enkel men välkomnande. Shabnam tog emot och visade oss runt. I hallen fanns anslagstavlor 

med information om  vilka sommarlovsaktiviteter föreningen och Huddinge kommun hade 

på gång. I ett hörn fanns ett litet bibliotek. I samlingsrummet pågick en utställning av tavlor 

med fågelmotiv. Konstnären bor i Masmo. I nästa rum fanns ett biljardbord. Shabnam 

berättade att allt som fanns i lokalerna hade kommit dit genom gåvor eller insatser från olika 

personer i Masmo. Ett medelålders par tittade in för att ta en kopp kaffe. Strax utanför, i 

Solhagaparken, på den fint utformade multisportarenan, pågick den sommarlovsaktivitet 

som föreningen fått särskilda medel till. Ett 20-tal barn övade street dance. De var alla i 

åldern 7 - 12 år, något fler flickor än pojkar.  

Vid ett par senare tillfällen i Masmo träffade jag kommunalrådet Malin Danielsson (L) och 

kultur- och fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (L). Jag frågade vad de visste om 

medborgarförslagen och fritidslokalen. Danielsson berättade att hon varit med om att stänga 

den kommunala ungdomsgården: "Det var en dålig gård och en dålig verksamhet. Det är 

mycket bättre nu med lokala ledare." Vibeke Bildt redovisade en liknande uppfattning. Som 

nämndordförande var hon aktiv i beslutsfattandet: 

... det här är ju en lång historia, den ligger sju år bakåt i tiden. Då hade man en 

ungdomsgård där som förvaltningen föreslog att man skulle lägga ned. Det har alltid varit 

politiskt stridbart, men Shabnam har ju haft en lite annan ingång i den här situationen. 

Shabnam är ju en väldigt öppen människa, hon har ju väldigt svårt att se begränsningar. 

Därför tycker hon att den begränsningen vi har haft på våra ungdomsgårdar, mellan 13 

och 19 år, känns lite sunkig kanske. Shabnams stora fördel är ju att hon är extremt 

inkluderande och jag tror att alla verkligen känner sig välkomna. Hon är ju ett väldigt bra 

exempel på det här att civilsamhället verkligen bidrar och månar om sitt närsamhälle.. 

Två sommarlovsaktiviteter 

Föreningens första projekt för sommarlovsaktivitet kallades Take it to the street. Det andra 

projektet var Summer Splash Festival 2016. Bidraget från kommunen uppgick till 48 000 kr 

för båda sommarlovsaktiviteterna.52 På kommunens hemsida annonserades Take it to the 

street så här:53 

Du som bor i Masmo, Vårby gård och Flemingsberg kan vara med på ett dagläger där det 

finns kurser och tävlingar för street fotboll, street basket och streetdance.  

Som arrangörer angavs Expose Dance Music i samarbete med Huddinge kommun. Daglägret 

pågick tre dagar i veckan i juni och början av juli. Take it to the street samlade cirka 40 barn 

                                                           
51 Huddinge kommun, Kommunstyrelsen,  protokollsutdrag 28 april, 2014 § 5; Kultur- och Fritidsnämnden, protokoll 10 dec 2013, § 2; Tidningen Södra Sidan, Publ 14 apr 2016 Ny 
mötesplats i Masmo: Här krossar de åldersgränsen   
52 Expose dance and music ensemble; Huddinge kommun (160908) Sommarlovspengar 2016 tabell 
53 Huddinge kommun, http://unghuddinge.se/kalender/take-it-to-the-street/2016-06-15/; http://exposedancemusic.com/ 
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och ungdomar i åldern 6 - 15 år. Ingen anmälan krävdes, alla var välkomna. I erbjudandet 

ingick gratis lunch varje dag. Lunch och förtäring ordnades av föreningens ideella krafter, 

vuxna och ungdomar. Deltagarna i sommarlovsaktiviteterna rekryterades huvudsakligen från 

Masmo, Vårby och Flemingsberg dvs. från ganska utsatta bostadsområden. Cirka åtta 

ungdomsledare och ett par vuxna ledare höll i programmet och i köket. Den 

sammanhållande personen och eldsjälen var Shabnam Ziaei Nikpour. I juni fanns i 

lokaltidningen Södra Sidan följande rubrik: "Sommar i Masmo: Alla barn ska få ha roligt på 

hemmaplan”.54 I artikeln uttalade sig en av de lokala ungdomsledarna, Linda Alvarez, 19 år: 

När jag växte upp åkte alla härifrån för att hitta på något. Äntligen är Masmo en plats för 

barnen igen. 

En av deltagarna, Mimmi Touray, 12 år, sa i samma tidning: 

Om man inte ska på semester kan man ju vara här istället för att sitta hemma och ha 

tråkigt. Och så får man hänga med vänner...  

Vid sommaraktivitetens avslutningsfest i Masmo, i Solhagaparken, fick alla deltagare 

diplom.55 Flera föräldrar och barnens syskon var på plats liksom grannar och några som bara 

tycktes ha vägarna förbi. Stämningen var god, alla verkade vara nöjda med att något positivt 

hände i Masmo.  

I utkanten av Masmo mötte jag ett par medelålders personer och frågade om de kände till 

sommarlovsaktiviteterna och avslutningsfesten. "Nej", svarade de och pekade, "men det är 

ballonger och musik därborta." Jag frågade eftersom jag ville bilda mig en uppfattning om 

hur informationen spridits. På plats, bland deltagarna, hörde jag en mamma som inte hade 

anmält sitt barn denna sommar till Take it to the street. Hon frågade en av ledarna om 

arrangemanget.  

Synd att jag inte kände till detta i förväg. Hoppas jag får chans att anmäla mitt barn till 

programmet nästa sommar.  

Detta nämner jag för att visa att det är svårt att på kort tid nå ut till berörda föräldrar och 

barn med information om nya sommarlovsaktiviteter.  

Barnen ropades upp med namn vid diplomutdelningen och visade inför publik en del av vad 

de hade lärt sig under sommarveckorna. De ställde sig på kö inför varje framträdande med 

en viss scenvana. Allt filmades och efteråt visades fina sekvenser på Facebook. Shabnam höll 

i programmet och kommunalrådet Malin Danielsson assisterade. Efteråt bytte jag några ord 

med Malin Danielsson. Hon berättade att den nya moderna Glömstaskolan snart skulle vara 

klar. Den ska rymma 720 elever.56 Hon uttryckte förhoppningen att skolan, trots att den 

ligger en bit bort, ska bli en tillgång också för de boende i Masmo. Hon berättade vidare att 

en ny fastighet planeras strax i närheten av Solhagaparken, en plan som skulle bli föremål för 

                                                           
54 Tidningen Södra Sidan, publ 21 juni 2016 
55 160708 Besök i Masmo  
56 Tidningen Vårt Huddinge, 3, 2016, http://www.huddinge.se/glomstaskolan  
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medborgardialog inom kort. Bra, tänkte jag, det är ju viktigt att barn och ungdomar upplever 

att deras föräldrar kan delta aktivt i utformningen av sitt bostadsområde.  

Ett par veckor senare deltog jag i en annan sommarlovsaktivitet i Masmo Summer Splash 

Festival 2016. Det var ett stort arrangemang med verksamhet för både barn och vuxna. 

Deltagarna såg ut att komma från världens alla hörn, några hade ett mer "svenskt" utseende. 

En och annan såg ut att vara alkoholmissbrukare. De flesta av deltagarna var barn, ungdomar 

och barnfamiljer.  

Blandningen av människor var imponerande. Barnen badade i festivalplatsens tillfälliga 

bassänger; de lekte och var glada. Personer utklädda till tigrar gick runt och skämtade med 

folk. Där fanns tält med matservering och försäljning av hantverk. I ett tält fanns 

sjukvårdsupplysning med möjlighet att ta prover på sitt hälsotillstånd. Brandkåren var på 

plats, ett par brandmän dansade. Polisen var också vidtalad. Det ingår i EDME-föreningens 

strategi att ha med myndighetsföreträdare vid olika arrangemang. Tanken är att barn och 

ungdomar I Masmo ska bekanta sig med polis, brandmän och politiker. 

På en stor scen med bra högtalaranläggning framträdde talare och artister. Programmet 

invigdes av Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Flera lokala förmågor 

framförde musik- och dansprogram, några av dem för första gången. Människor dansade 

spontant på en öppen yta och försökte bjuda in de som tagit plats på bänkarna. Flera 

deltagare spelade fotboll och street basket strax intill festivalplatsens centrum. Några av de 

volontärer som rörde sig på området bar T-shirts med texten:  

Vårt Masmo. Föreningen för dig som bor i Masmo. Gemenskap, Dialog, Trygghet, Kärlek, 

Respekt och Områdesutveckling 

Bland flera uppskattande kommentarer på Facebook kunde man efteråt läsa: "Den va 

sommarens roligaste dag i Masmo. Tack att ni är sanna eldsjälar."  

Vad behöver göras? 

Arrangörerna av sommarlovsaktiviteter i Masmo är skickliga på att dokumentera och via 

internet och massmedia informera om verksamheten. På hemsidor och Facebook ser man 

att föreningen Vårt Masmo har förberett flera aktiviteter inför hösten med föreningslokalen 

som utgångspunkt. Det gäller till exempel öppet hus, knytkalas, basket för deltagare i åldern 

7 till 16 år, Masmo Boträffar, konstutställningar och Svenska för alla. Varje torsdag 

genomförs en talkshow, som heter Hej Huddinge med Shabnam. Där medverkar företrädare 

för till exempel kommunen, fastighetsbolaget Huge och massmedia för att tillsammans med 

Shabnam och lokala förmågor diskutera aktuella frågor.57 Programmet publiceras på 

Youtube tillgängligt för var och en. Kostnaderna för de olika aktiviteterna och programmen 

betalas med tillfälliga projektbidrag. Arbetet utförs väsentligen av ideella krafter.58 

Det märks att både föreningslokalen och den upprustade Solhagaparken fungerar som stöd 

för ökat engagemang bland de boende. Föreningen bedriver opinionsbildning för att 

                                                           
57 Facebook, Hej Huddinge med Shabnam Nikpor, https://www.facebook.com/habib.shabnam/videos/10202237913384741/ 
58 160925 mail från Shabnam 
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förbättra bilden av Masmo. I augusti hade föreningen ett uppmärksammat besök av Annie 

Lööf, centerpartiets ledare. Rubriken i lokaltidningen blev:59 "Annie Lööf (C) slogs med 

häpnad av engagemanget i Masmo."  

En annan händelse fick mindre publicitet. Någon vecka efter Annie Lööfs besök var en del 

växter och redskap i Solhagaparken förstörda. Och några personer hade tänt eld på en 

skåpbil på parkeringsplatsen.60 Kanske var det därför som  föreningen Vårt Masmo snabbt 

bjöd in lokalpressen på studiebesök och diskussion. En viktig del av Masmoföreningarnas 

strategi är att försöka skapa och upprätthålla en positiv bild av Masmo. 

Mitt samlade intryck av några korta besök och av lokal dokumentation är att Masmo är ett 

väldigt utsatt område i stort behov av livgivande insatser och social mobilisering. Enligt 

Huddinges senaste områdesstudie söker 47 procent av de boende i Vårby Haga och Masmo 

efter en annan bostad, jämfört med 22 procent i hela kommunen.61 Man söker sig alltså bort 

från Masmo. Konstnären och Masmobon Victor Marx uttryckte sin uppfattning sommaren 

2009 med orden "Masmo är förorten som gud glömde". Det är också rubriken på en artikel i 

bloggtidningen Röda linjen där författaren säger:62 

Masmobor, omringade av motorvägar, berg och vatten måste använda kollektivtrafiken 

för att lämna sina hem. 

Det är i det perspektivet som Expose Dance and Music Ensemble, dess verksamhet och 

sommarlovsaktiviteter bör bedömas. Den sammanhållande personen Shabnam uttryckte 

flera gånger sin stora uppskattning över beviljat bidrag och allt stöd från kommunen. Hon 

markerade att föreningen verkligen vill medverka till att barn och ungdomar i området ska få 

en bättre framtid utan att flytta därifrån:63 "Tillsammans skapar vi en stolthet för Masmo, 

den vackra platsen vi bor på." Vid olika tillfällen markerade hon vikten av att barnen ska 

passa tider inför olika programpunkter, att de ska uppföra sig väl och att de ska bekanta sig 

med olika myndighetspersoner. "Det är viktigt med disciplin, att de passar tider och uppför 

sig väl". Shabnam är ordförande också i föreningen Vårt Masmo.64  

Behövs det en kommunal fritidsgård i Masmo eller finns lösningen i form av ideella 

föreningar och lokala projekt? Hur långt kan civilsamhället och eldsjälars entusiasm räcka i 

försöken att åstadkomma långsiktiga förändringar i eftersatta bostadsområden? Vad är det 

som spelar roll för barns uppväxtvillkor? Malin Danielsson, kommunalråd med stads-

byggnadsfrågor som ansvarsområde, svarade på mina funderingar: 

De ideella insatserna är viktiga och bör uppmuntras, men det är ju ändå den byggda miljön 

och infrastrukturen som utgör förutsättningarna. 

Kommunen har genomfört en kartläggning av friytor i bland annat Masmo. Alla större friytor 

har värderats utifrån sina "sociotopvärden", det vill säga människors möjlighet att använda  

                                                           
59 Tidningen Södra Sidan, Stockholm Direkt, Annie Lööf (C) slogs med häpnad av engagemanget i Masmo 
60 Tidningen Mitt i Stockholm, Anlagd bilbrand i Masmo, 5 sept, https://mitti.se/anlagd-bilbrand-i-masmo/?tag=stockholm 
61 Tidningen Södra Sidan, Så ska fler bo kvar i Vårby, Publ 28 aug 2015. 
62Wordpress.com, https://rodalinjen.wordpress.com/2010/02/04/masmo-fororten-som-gud-glomde/ 
63 Tidningen Södra Sidan, Publ. 1 sep 2016. Annie Lööf (C) slogs med häpnad av engagemanget i Masmo 
64 Informationsblad Vårt Masmo 
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platser för till exempel lek och rekreation. Nästa steg i den kommunala processen är en 

medborgardialog. Kartläggningen i Masmo har ingått som en del i den områdesstudie som 

upprättats för Vårby gård. I Huddinge kommuns årsredovisning för 2015 kan man läsa att65  

Kommunen har haft dialog med olika fastighetsägare om åtgärder för att åstadkomma en 

mer varierad sammansättning av bostäder i Vårby. Dialogen behöver dock utvecklas för 

att kunna nå målet att få en gemensam syn på vad som behöver göras (s.15). 

Exemplet Masmo väcker flera frågor om vad som bör och kan göras för att förbättra 

uppväxtvillkoren för barn och ungdomar i eftersatta miljonprogramområden. Statliga bidrag 

till sommarlovsverksamhet kan, som i detta fall, utgöra ett värdefullt inslag i ett lokalt 

utvecklingsarbete där civilsamhället har ett initiativ. Föreningen Expose Dance and Music 

Ensemble är för närvarande mycket aktiv. Föreningen står för en gräsrotsorganisering. Den 

tycks fungera som en väckarklocka i relation till både Masmoborna och kommunen. Men hur 

länge räcker krafterna? Är det Masmos öde att förbli ett eftersatt område i en kommun som 

i övrigt är ganska rik? 

3.4.2 Welcome 2 Second Chance i Visättra 

Visättra växer  

Nästa besök gjorde jag i Visättra för att informera mig om den nya föreningen Welcome 2 

Second Chance och dess sommarlovsaktiviteter.66 Till Visättra kommer man via den stora 

Huddingevägen som skiljer Visättra från den del av centrala Flemmingsberg där Södertörns 

högskola, Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet expanderar. Tullingevägen, 

järnvägen och den breda dalgången separerar Visättra från övriga Flemingsberg. Avståndet 

till centrum, station och övrig service är långt och nivåskillnaderna avsevärda. När man 

kommer från Stockholm med pendeltåget kan man se skillnad på folk som går till höger 

(Södertörns högskola, Karolinska universitetssjukhuset) och vänster (Polishus, häkte, 

Tingsrätt, åklagarmyndighet och Visättra). Även om Visättra i kommunledningens perspektiv 

hör till kommundelen Flemingsberg finns sedan länge en barriär som särskiljer dessa 

områden åt geografiskt och socialt. Det finns mycket stora planer för Flemingsberg som ett 

regionalt centrum. I de planerna framstår Visättra som ett marginellt fenomen.67  

Mitt omedelbara intryck blev att Visättra nu innehåller många fler bostäder och människor 

än när jag var här första gången i mitten på 1970-talet. Nu finns här både hyresrätter och 

bostadsrätter. Stadsbilden är mer varierad. De flesta fastigheterna är från 1960- och 70-

talen. 2004 blev två fastigheter med nästan 200 studentlägenheter inflyttningsklara.68 Det 

har nyligen byggts fler. I Visättra ängar, dvs. området mellan Visättraskolan och Visättra 

Sportcenter, pågår en utbyggnad av totalt cirka 750 nya bostäder. Cirka 480 av bostäderna 

                                                           
65 Huddinge kommun, Huddinge-kommun-arsredovisning-2015, s.15 
66 160718 Besök i Visättra 
67 Huddinge kommun, Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun, Utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemmingsberg, juni 2007; Huddinge kommun, Botkyrka kommun, 
Flemingsberg Fördjupning av översiktsplaner, 2009; 
Huddinge kommun, Fördjupad översiktsplan för Flemingsberg. Publ 2015-11-20 
68 Huge, bostadsområden, http://www.huge.se/student/bostadsomraden.asp, 187 lgh 
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ska bli student- och ungdomslägenheter.69 Under de senaste 15 åren har befolkningen ökat 

med cirka 1 300 personer.70 

I Visättra bor drygt 5 000 personer.71 Enligt kommunens statistik från 2014 uppgick andelen 

barn i åldern 6 - 15 år till 10 %. Visättraborna var  fördelade på cirka 3 000 hushåll. Av alla 

hushåll med barn (833) var 10 % beroende av försörjningsstöd.72 I det avseende tycks ingen 

väsentlig förändring ha skett under de senaste 15 åren.73 Mindre än hälften av de människor 

jag såg och mötte under mitt korta besök tycktes vara svenskar sedan flera generationer. 

Mer än hälften tycktes vara invandrare i första eller andra generationen. Min observation 

har stöd av kommunens statistik. Där finns också uppgifter om personer med förvärvsarbete 

(2 136), personer utan arbete (1 993) och invånarnas medelinkomst (182 527). Flera väl-

färdsindikatorer antyder att Visättra fortfarande är ett utsatt område i behov av särskilda 

insatser. Liksom Masmo är Visättra en "fattigdomsö" i en kommun som i övrigt är ganska rik.  

Huddinge kommun ingick med bostadsområdet Visättra i Storstadssatsningen som bedrevs 

under åren 1999 - 2004. Där finns en hel del uppgifter om Visättras karaktär.74 I utvärdering-

ar av Storstadssatsningen framhålls ofta att de vidtagna åtgärderna inom projektets ram 

varit otillräckliga för att nå inriktningsmålen dvs. att förändra de socioekonomiska och 

strukturella förhållandena långsiktigt.75 En slutsats som framkom är att det på lokalplanet 

"krävs en betydligt bättre samordning av olika aktörers insatser".76 Den slutsatsen är kanske 

relevant för förändringsarbetet i Visättra. Jag vet inte om och i så fall hur Storstads-

satsningen har följts upp i Visättra. Jag känner inte till om kommunen har en sammanhållen 

utvecklingsstrategi för Visättra. 

Behovet av nya förskoleplatser i området är mycket stort. I Visättra finns idag tre 

kommunala förskolor; en ny förskola ska byggas för 120 platser.77 Sedan 2015 finns ett 

särskilt ungdomsboende, Vårljus, i Visättra med 30 platser för ensamkommande 

flyktingbarn.78 Andelen invandrare kommer antagligen att öka eftersom Huddinge enligt 

planerna under 2016.79 

... ska ta emot och ordna bostad till 321 personer som har fått ett permanent 

uppehållstillstånd, och som själva inte har kunnat ordna en bostad.  

För att klara det uppdraget planeras ett antal genomgångsbostäder på olika platser i 

kommunen. En av dessa ska placeras på Björnkullaringen i Visättra.80 Visättra växer. 

Fritidsgårdar och mötesplatser 

På 1970-talet praktiserade jag som fritidsledare en kort period på Visättra fritidsgård. Det var 

liksom nu en expansiv period. Då var det stora problemet bland ungdomar missbruk av 

                                                           
69 Huddinge kommun, samhällsbyggnadsutskottet, Byggplaner SBU20160601, 2016-05-13 KS-2016/347.218 
70 Lawson, 2008, s. 127  
71 160831 Uppgift per meil från Peter Wikman, statistiker, Huddinge kommun: 5 102 resp 518 
72 160831 Uppgift per meil från Peter Wikman, statistiker, Huddinge kommun 833 resp 81  
73 Lawson, 2008, s. 129  
73 160831 Uppgift per meil från Peter Wikman, statistiker, Huddinge kommun 
74 Lawson, 2008, s. 126-30 
75 Lawson, 2008, s. 7  
76 Sveriges regering, Proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet, s. 30 
77 Huddinge kommun, samhällsbyggnadsutskottet, 2016 Byggplaner SBU20160601, 2016-05-13 KS-2016/347.218 
78 Vårljus ungdomsboende Visättra 
79 Huddinge kommun,http://www.huddinge.se/Kommun-och-politik/flyktingsituationen-i-huddinge/ publ 19 aug 2016 
80 Huddinge kommun, 19 okt 2015 https://www.facebook.com/Huddingekommun/posts/10153688721751941 

https://www.facebook.com/Huddingekommun/?fref=nf


24 
 

 

alkohol och andra droger. Fritidsgården och dess personal deltog aktivt i en rikstäckande 

kampanj för Drogfri Gård. Fritidsgårdsföreståndaren brukade anordna friluftsveckor i fjällen 

på somrarna för ledare och ungdomar. Här fanns också ambitioner att få igång grannskaps-

arbete. Fritidsgården var ansluten till Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar som 

arrangerade veckolånga kurser i grannskapsarbete. Av ren nyfikenhet sökte jag upp lokalen 

som nu visade sig användas till andra ändamål. Där upptäckte jag projektet Tillsammans för 

Flemingsberg. Den gamla fritidsgården var stängd. Verksamheten hade flyttats till 

Panncentralen lite längre in i området. Panncentralen tycks utgöra en mycket bra resurs i 

området. Vid mitt besök där, tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens Mija 

Bergman, var emellertid Panncentralen sommarstängd. Det var en fint utformad mötesplats 

med rum för café, musikstudio, dans, motionsrum, bordtennis och andra fritidsaktiviteter.81  

Jag talade med ett par av de ungdomar som fått sommarjobb i projektet Tillsammans för 

Flemingsberg. Projektet vände sig till ungdomar i åldern 15 - 17 år. De rekryterades via 

Huddinge kommuns feriepraktik.82 Ungdomar som kommer från bidragsberoende familjer 

får företräde.83 De ungdomar jag träffade var nöjda med sina sommarjobb. Jag ville veta hur 

informationen om sommaraktiviteterna Welcome 2 Second Chance var spridd. En av 

sommarjobbarna svarade: "Ja, jag känner en av dem som är ledare i Welcome 2 Second 

Chance."   

I nästa steg försökte jag hitta den lokal nära Visättra Centrum i vilken Huddinge kommun, 

Huge Fastigheter och hyresgästföreningen i början på 1990-talet arrangerade en konferens 

om Visättraprojektet. Projektet drevs några år med syftet att öka medborgarinflytandet och 

engagemanget i det gemensamma bostadsområdet. Jag minns att deltagarna var aktiva och 

fyllda av framtidstro. Därför har jag sökt hos Huge, hyresgästföreningen och kommunen 

efter den avslutande projektrapporten. Den tycks ha försvunnit. De erfarenheter som 

gjordes då tycks ha fallit i glömska. Så kanske det också är med rapporterna från 

Storstadssatsningen?  

Området nära Visättra Centrum verkade vara förfallet och hyresgästföreningens samlings-

lokal var stängd. Av en skylt framgick att hela kvarteret ägs av D Carnegie & Co. På den 

övergivna gårdens lekplats såg jag en mamma med ett barn. En annan mamma med 

barnvagn passerade.  

En av de boende, Bob Stålbo, undrade vad jag sökte efter. Han märkte att jag gick runt och 

fotograferade. Jag berättade att jag varit här i början på 1990-talet och att många av de 

boende då hade starka förhoppningar om förbättringar. De var engagerade i Visättra-

projektet. Bob började berätta spontant. Han har bott här i 14 år och uttryckte sin förtvivlan 

över områdets förfall och hyresgästföreningens maktlöshet:  

                                                           
81 Huddinge kommun, http://unghuddinge.se/visattra/ 
82 Affishen "Tillsammans för Flemingsberg"  
83 Huddinge kommun arsredovisning 2015, s. 16 
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Husen här byter ägare vart och vartannat år och ingen av dem bryr sig om underhållet. Jag 

kan visa dig gamla tapeter i mitt hus, de har nog suttit där sedan husen byggdes för 40 år 

sedan.   

Han sa att man brukar se fler mammor med barn som leker på lekplatsen, men just idag var 

det glest. Bob var inte bara missnöjd. Han berättade också om den vackra naturen i närheten 

och att man nyligen rustat upp en liten naturpark.  

Här finns resurser och möjligheter, men fastighetsägarna, bostadspolitiken och 

bostadsmarknaden är ett problem. Som boende är man numera maktlös.     

En artikel i Dagens Nyheter från 2008 ger stöd för Bobs beskrivning av bostadsmarknaden. 

Den handlar om oansvariga fastighetsägare i Visättra. Tidningsrubriken var "Slummen breder 

ut sig." I artikeln sägs:84 

Fastigheterna med totalt 570 lägenheter ägdes från början av Huddinges kommunala 

bostadsbolag Huge men har sedan början av 2000-talet haft flera privata värdar, senast 

det Stockholmsbaserade företaget Allokton. 

I nästa steg stannade jag till vid Visättra Centrum som öppnades 2009. Det verkar vara en 

ganska nedsliten anläggning i behov av upprustning. Där finns en matbutik, en hårfrisör, en 

pizzeria och ett par små butiker. En butik var semesterstängd. Strax intill fanns en busshåll-

plats. Jag tog mig vidare till Visättra Sportcenter strax i närheten och till föreningen Second 

Chance. Visättra Sportcenter har blivit en viktig resurs i området. Den är en av Stockholms 

läns största ifråga om verksamhet såväl sommar som vinter.85 Den ingår i kommunens idé 

om områdesutveckling. I kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2015 kan 

man läsa:   

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet i Flemingsberg utgår från ett perspektiv där olika 

former av samverkan, lokal förankring och mobilisering prioriteras. Visättra sportcenter är 

en välbesökt och viktig mötesplats i Flemingsberg. Under sommarhalvåret utövades flera 

olika spontanidrotter, bland annat streetbasket och frisbee samt friidrott (s.19). 

Föreningen Second Chance passar kanske in i detta perspektiv? Föreningen tycks utgöra 

fortsättningen på eller utvecklingen av en viss typ av verksamhet. Flera tidigare år har 

Huddinge Idrottsförening fått kommunens stöd för att arrangera fotbollsskola i Visättra. 

Förra året fick Huddinge IF ett anslag om 60 000 kr för att arrangera en sommarfotbollsskola 

under en vecka för barn och ungdomar i åldern 7 till 16 år. Anmälan i förväg och en deltagar-

avgift om 400 kr; gratis för nyanlända invandrare.86  

I år är det nya arrangörer som får kommunens stöd. En ny sommarlovsaktivitet 

utannonserades under rubriken "BMX, Skate, Kickbike - prova på dagar för nybörjare". Den 

                                                           
84 Dagens Nyheter, Slummen breder ut sig, publ 2008-02-07  
85 Huddinge kommun, verksamhetsplan, 2015 för kultur och fritidsnamnden, s. 14 
86 Huddinge kommun, Ansökan om projektbidrag, Sommarfotboll Visättra, TJÄNSTEUTLATANDE  2015-05-08 KFN-2015/141.387;  
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verksamheten fick stöd av statliga sommarlovspengar med 50 000 kr. Den organiserades av 

Capital bikepark Locals och Huddinge kommun och erbjöds deltagarna gratis.87  

En ny ungdomsförening 

Föreningen Second Chance genomförde en öppen verksamhet vid Visättra Sportcenter på 

måndagar och torsdagar under juni och juli 2016. Programmet annonserades på kommunens 

hemsida: 

Drop in, ingen föranmälan krävs. Alla är välkomna och vi har inte satt ut någon max antal 

utan personal finns på plats ifall det kommer många deltagare. 

Bidraget från sommarlovspengarna uppgick till 20 000 kr och avsåg verksamhet under 

sammanlagt åtta dagar.88 Verksamheten bestod av fotboll, löpning, joggning, måleri, musik. 

Det var öppet för alla barn och ungdomar. På Youtube presenterades verksamheten med 

orden "Det började som en idé. Nu vi skriver historia!" 89 

Jag såg ett 40-tal fotbollsspelare på plan, mest pojkar och en mindre grupp flickor på en 

annan plan. Det gick att urskilja ett 10-tal ledare. På några sittplatser i närheten höll de 

mindre barnen till med målningar, teckningar, musik och lekar. En liten pojke rappade med 

stöd av en högtalaranläggning. Han hade kanske hört att flera kända HipHopare kommer 

från Visättra och att ett helt gäng kreativa ungdomar har nått framgångar inom musik, 

media, kultur och idrott.90 En av dem är rapparen George ”Gee” Dixon som blev berömd 

efter sin medverkan i TV-programmet Lyckliga gatan.91 En annan är Tony Irwing som brukar 

vara domare i TV-programmet Let´s Dance. Som tonåring gick han på Visättra fritidsgård.92 

I närheten av "scenen" vid fotbollsplanen fanns barn och även några föräldrar. De flesta på 

och utanför planen tycktes vara invandrare i första eller andra generationen. En ledare på 

plats var Sinnan Na, 21 år. Hon ville inte att jag skulle publicera hennes riktiga namn. Jag 

frågade om hennes engagemang i Welcome 2 Second Chance: 

Jag kom hit för att få de här flyktingarna att känna sig mer hemma, mer välkomna till 

Sverige. För jag förstår lite vad de har gått igenom och jag har vänner som själva har gått 

igenom det. Vi försöker förstå dom och få dom att känna sig välkomna. Jag bor här i 

Visättra, jag är uppväxt här.  

Jag berättade att jag nyss varit förbi lokalerna där Visättra fritidsgård fanns tidigare och 

undrade om Sinnan kände till bakgrunden och vad som hänt: Varför upphörde fritidsgården? 

Brukade du gå där?   

Jag vet faktiskt inte varför den upphörde. När jag var yngre gick jag där. Det är en viss 

ålder, nu är jag för gammal. Jag har gått ut skolan, tagit studenten, nu jobbar jag. Jag 

jobbar i en kulturskola, Visättraskolan, strax här i närheten. Jag jobbar som fritidsledare.  

Så ditt engagemang i Welcome 2 Second Chance ligger i linje med dina yrkesambitioner? 

                                                           
87 Huddinge kommun (160627) Hemsida sommarlov 2016, Huddinge kommun (160908) Sommarlovspengar 2016 tabell  
88 Huddinge kommun (160908) Sommarlovspengar 2016 tabell; Projektbeskrivningen Second Chance i Visättra 
89 YouTube Welcome2 Second Chance, https://www.youtube.com/watch?v=Vqzz9V3I5Cw 
90 Dagens Nyheter, Visättra i vårt hjärta, publ 150116  
91 Tidningen Södra Sidan, Stockholm Direkt, Gee Dixon ger tillbaka till Visättra. Publ 30 jan 2015 
92 Sveriges Radio, Han har lärt Tony allt han kan om uppfostran. Publ 4 april 2014.  
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Ja, men detta är välgörenhet… för min kompis här. Jag känner initiativtagarna här sedan 

ganska länge. Hundessa, han som har blå tröja där, han som leder det här med fotbollen, 

jag har känt han i många år nu. Jag har hand om flickorna. Det är rätt många olika 

aktiviteter. Målning, musik och i slutet brukar vi köra med lekar också, typ skepp och hav-

leken. Känner du till den? 

Sinnan berättade att hennes familj kom hit som flyktingar från Afrika och att hon själv är 

uppvuxen i Visättra. Jag ville veta om Visättra förändrats någonting under hennes uppväxt. 

Ja, mycket. Det har ju blivit lungnare här i Visättra. Förut var det mycket skottlossning och 

så där. Nu känner man sig mera trygg här. 

För ett par år sedan kunde man i massmedia läsa att det i Visättra förekom skottlossning och 

att polisen misstänkte gängkrig.93 Jag berättade att jag nyss träffade någon som sa att 

fastigheten han bodde i hade bytt ägare 14 gånger på 14 år och att det bara blir sämre varje 

år vad gäller bostäderna. Känner du igen den bilden? 

Nej det gör jag inte. Där jag bor har det blivit bättre. Ja, det har blivit mycket bättre, 

mycket bättre, nu när de bygger om så mycket, nya centrumet och allt, det kommer att bli 

bra. Det finns ju fotbollsplaner överallt, lekplatser, parker. Det är så mycket de kommer på 

också. Barn är så aktiva, de har så´n fantasi så de vet vad de kan göra och hitta på. 

Man kan uppleva utvecklingen i Visättra på olika sätt beroende på i vilken del av Visättra 

men bor. Det finns stora skillnader inom området. 

Det handlar om solidaritet 

Sakariya Hirsi, 19 år, är en av ledarna och initiativtagarna till sommarlovsaktiviteterna i 

Visättra. Han bor i Tensta men är kompis med de övriga ledarna i Second Chance, de som 

bor i Visättra. Han berättade vad de ville åstadkomma.  

Föreningen heter alltså Welcome 2 Second Chance och varför just den heter så där är för 

att deltagarna är välkomna till en andra chans. Ungdomarna kan bilda ett samhälle där vi 

alla kan stå för varandra, gemenskap och sammanhållning. Det vi ordnar just nu är 

sommaraktiviteter för ungdomarna här i Visättra där vi har fotboll, basket, brännboll finns 

det också och löpning. Vi har olika femkampsspel som barnen kan köra. 

Han berättade att föreningen har utbildat de ledare som var här och att man försöker få lika 

många tjejer som killar. De påbörjade ledarutbildningen innan de fått information om att 

man kunde söka bidrag till sommarlovsaktiviteter.  

Vi har lärt dem kommunikationsförmåga, hur viktigt det är att vara en bra ledare. För ofta 

har ungdomarna ingen bra förebild, vi försöker skapa de nya förebilderna. Vi försöker få in 

de nyanlända in i samhället. Det gör vi genom sociala aktiviteter. Där ser du en domare, 

han kom till Sverige för ett tag sedan, han i gul dräkt… Ledarna, det är deras uppgift att i 

första hand vara en vän, någon som man kan vända sig till, prata med. Samtidigt är 

ledarna till för att anordna olika aktiviteter och ta ansvar över det här. 

                                                           
93 Tidningen Metro 4 april 2012, Skotten utreds som gängkrig 
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Eftersom alla ledare var ungdomar frågade jag hur länge föreningen funnits. 

Den är nystartad, jag tror vi startade upp den i mars, eller var det april, maj. Så det här är 

första året. Förut var det ett ungdomsföretag, sedan blev det en förening eftersom vi insåg 

hur viktigt det här var för ungdomar, när vi ser hur mycket som sker i förorterna och alla 

andra platser. Vi vill skapa ett samhälle där vi kan stå upp för varandra. 

Sakariya var osäker på hur länge föreningen formellt funnits och på hur stort anslag man 

egentligen fått av kommunen. Hans engagemang gäller verksamheten och den bärande idén. 

Idén handlar om solidaritet. Ledarutbildningen är viktig eftersom ledarna ska fungera som 

förebilder. Initiativtagarna till Second Chance har ett långsiktigt syfte, de vill driva olika 

sociala projekt i framtiden. De vill utveckla ett socialt företag och göra insatser i olika 

kommuner. 

Hur hade föreningen nått ut med informationen, hur hade de som kommit hit fått 

information om programmet? Sakariya berättade att de hade satt upp affischer i Huddinge, 

Flemingsberg och Visättra och att de talat med folk de mött. De hade fått hjälp av en 

medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen, en med bra kännedom om de ensam-

kommande flyktingarna. När de väl kommit igång med verksamheten spreds informationen 

genom att deltagarna berättade för sina kompisar. Det blev fler deltagare var gång, men när 

det regnade kom färre. Ni som leder verksamheten, får ni någon ersättning?   

Vi försöker göra en gemensam avslutning för ledarna. När det inte är så mycket pengar 

försöker man göra det bästa av det man har. Samtidigt vet alla här att ingen gör det för 

pengarna, alla vet att vi bidrar till något.    

Till Second Chance i Visättra kom många fler deltagare än vad pengarna räckte till. 

Föreningen fick köpa mer material, pengarna tog slut och alla ledare fick arbeta utan 

ersättning. Ändå var de nöjda. En av de nya ledarna, Majib, kom från Afghanistan för ett år 

sedan och bor nu i tillfälligt i Rönninge. Han berättade om sin bakgrund och sin insats: 

Jag praktiserar med barnen som kommer från andra länder, jag ska lära mig att vara med 

dom, hjälpa dom. Jag fick kontakt med Second Chance genom en kvinna som bor i 

Huddinge. Hon jobbar också med dom här tror jag, Eliz heter hon tror jag, hon tipsade mig 

om detta. Nu fungerar jag som domare här, jag kan fotboll sedan tidigare. Det är samma 

regler i hela världen. 

Vid ett utvärderingstillfälle som kommunen senare bjöd in till deltog Eliz Lindström, 

fritidskonsulent vid kultur- och fritidsförvaltningen:  

Det är ju konstigt att ensamkommande flyktingbarn ska sitta sysslolösa i särskilda boenden 

när de kan få meningsfulla arbetsuppgifter i sommarlovsaktiviteterna. I den verksamhet 

som Second Chance genomförde deltog sex till sju flyktingar som ideella ledare. 

Eliz Lindström och andra medarbetare på kommunen hade hjälpt Second Chance en hel del, 

inte bara genom att kontakta ensamkommande flyktingbarn. En ny förening behöver hjälp 

på flera sätt för att komma igång. Det nya statsbidraget var värdefullt i det syftet.  
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Second Chance-föreningens insats tycks denna sommar ha fungerat som ett tomtebloss. 

Man har under en kort period lyst upp tillvaron i Visättra, åtminstone för de som deltog i 

verksamheten. Bland dem kunde föreningen väcka visioner och förhoppningar om ett mer 

solidariskt samhälle och en bättre framtid. Second Chance försöker skapa nya förebilder 

bland ungdomarna. Föreningar av detta slag kan ha en viktig roll i en medvetandegörande 

process och i en långsiktig satsning på Visättra. Men det förutsätter sannolikt att kommunen 

tillsammans med andra aktörer har en sammanhållen utvecklingsstrategi för Visättra. Den 

frågan syns ibland i lokaltidningen. Sabrina, Ana-Jele och Dina-Maria är tre barndomsvänner 

som vuxit upp i Flemingsberg och Visättra. I ett nummer av tidningen Södra Sidan 2015 sa 

de:94 

Det behövs en plan för integrationen. Det finns hundratals sidor med planer för den 

fysiska delen. Detaljer hur det ska se ut. Men det finns inget om det sociala. Hur det nya 

inte ska slå ut det gamla. Det handlar om en ömsesidig integration. Det måste finnas plats 

för alla. 

3.4.3 Sportfiskarna vid Gömmaren 

Ut i naturen 

Ett par veckor senare gjorde jag ett studiebesök hos en helt annan typ av förening, 

Sportfiskarna. Den har funnits sedan 1919 och "arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i 

rena vatten med friska fiskbestånd". Denna sommar har Sportfiskarna engagerat sig i 

sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar, de har nått en yngre grupp än de man 

vanligtvis når.95 På en inbjudan i maj månad stod det:96 

Vill du prova på att fiska, eller utveckla ditt fiske och fiskeintresse? Under tre veckor i 

sommar kommer vi lära oss att fiska med flera olika tekniker, med allt från feedermete till 

flugfiske. Vi kommer fiska efter många olika arter, både från land och från båt.   

Inbjudan var undertecknad av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna i 

samarbete med Huddinge kommun och Långsjö-Gömmarens FVF. Långsjö-Gömmarens 

Fiskevårdsförening är organiserad utifrån ett visst geografiskt område.97 Men det är av helt 

annan karaktär än sådana miljonprogramområdena som Masmo och Visättra. För 

Sportfiskarna är fiskarna, fiskevattnet, naturen och människorna det viktiga. Man är 

beroende av klimatet, miljön och av hur människor förhåller sig till naturen. I Sportfiskarnas 

stadgar ingår uppgiften att "genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset 

hos ungdom."98 

Sportfiskarnas sommarlovsaktiviteter vände sig till barn i åldern 9 - 13 år. Bidraget från 

kommunens sommarlovspengar uppgick till 150 000 kr och avsåg sammanlagt 75 barn under 

tre olika veckor.99 Jag var på plats en dag i augusti vid sjön Gömmaren som ligger i ett 

                                                           
94 Tidningen Södra Sidan, Stockholm Direkt, Det behövs en plan för integration. Publ 30 apr 2015 
95 Sportfiskarna, http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Om-oss 
96 Sportfiskarna, FISKELOV MED SPORTFISKARNA - information i maj 2016. 
97 Långsjö Gömmarens Fiskevårdsförening  
98 Sportfiskarna 
99 Huddinge kommun (160908) Sommarlovspengar 2016 tabell; Sportfiskarna, Annons FiskeLov maj 2016 MÄLARDALEN HUDDINGE 
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naturreservat mellan områdena Segeltorp och Glömsta i Huddinge. Cirka 20 barn och 

ungdomar deltog, detta var deras tredje dag tillsammans. De hade stöd av sju ledare, de 

flesta ganska unga. Efter en kort introduktion delades barnen in i fyra grupper med olika 

ledare. En placerade sig vid klipporna nära stranden, två vid två olika bryggor och övriga 

rodde ut med tre båtar mitt i sjön för att fiska på djupt vatten. Efter en timme bytte 

grupperna position så att alla skulle få prova på olika typer av fiske (kräfta, abborre, 

regnbågsfiske) med bur, kastspö och metspö.  

Det var en väldigt vacker sommardag i en mycket vacker natur. Tystnaden var förväntansfull 

och barnen koncentrerade. Väntan på napp var meditativ. Alla barnen, ledarna och 

föräldrarna verkade mycket nöjda. En del barn hade anlänt från Huddinge Centrum i en liten 

hyrd buss. Andra kom från olika delar av kommunen i bil med sina föräldrar. Platsen var 

ganska otillgänglig. På kommunens hemsida beskrivs den så här:100  

Gömmaren är en välbesökt tätortsnära skogssjö, vackert inbäddad i Gömmarens 

naturreservat. Sjön erbjuder härliga bad från klippa och sandstrand. Här finns även 

grillplats och hundbad. Gömmaren är ett mycket populärt utflyktsmål för förskolor och 

skolor. Sommar som vinter är sjön välbesökt av sportfiskare. 

Fiskeintresserade deltagare 

Jag talade med några föräldrar, barn och ledare på plats. En pappa till Elias, 10 år, berättade 

att de tillsammans hade besökt fiske- och jaktmässan i Tullgarn tidigare i vår. Då hade Elias 

blivit intresserad av fiske. Det var därför de hade sökt sig till denna sommarlovsaktivitet. De 

hade alltså letat sig hit på ett målinriktat sätt.  

Lukas, 11 år, som bor i Australien kom hit med Kristin som är en vän till Lukas mamma. De 

kom hit av andra skäl. Kristin berättade att Lukas familj flyttat till Australien för några år 

sedan, men de hade kvar ett hus i Huddinge, ganska nära Gömmaren. De brukar komma hit 

varje sommar:  

Eftersom Lukas inte känner så många svenska barn var det utmärkt att välja fiske som 

sommarlovsaktivitet. Grannen och grannens barn är också här, vilket är en anknytnings-

punkt. Vi bor alltså i närheten. 

Lukas bror Jack, 7 år, var också med, men han var alltför blyg för att delta aktivt. Jag fick veta 

att Lukas fick sin första gädda igår. Det var ett stort ögonblick, Kristin visade mig stolt ett 

foto.      

Vid den inledande morgonsamlingen med barnen berättade Magnus Nylund om dagens 

verksamhet. Magnus är ordförande i den lokala Huddingeföreningen som Sportfiskarna 

samarbetar med kring sommarlovsveckorna. Sportfiskarnas ledare på plats var Victor 

Sandberg. Båda ledarna betonade vikten av allemansrätten och att man ska värna om 

naturen. Magnus hade rekryterat deltagare via skolor och sociala medier.  

                                                           
100 Huddinge kommun, Huddinge Naturguide, http://www.huddinge.se/natur/sjoar-och-vattendrag/heter/ 
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Jir, 12 år, var ute med en av roddbåtarna på Gömmaren. Jag talade med hans mamma. Jir 

har två syskon, en yngre bror, sex år, och en storasyster. Mamman hade sett kommunens 

hemsida för sommarlovsaktiviteter och anmält Jir till fiske. För någon vecka sedan deltog 

hon med barnen på Sköna dagar. Det är en utflykt i Stockholms skärgård arrangerad av 

Huddinge kommun. De hade fått möjlighet till bad, fiske, kanot, segelbåt och lekar. Hon var 

imponerad av att allt var gratis. Familjen kom ursprungligen från Japan.  Pappan hade 

nyligen arbetat två år i irakiska Kurdistan. Men utvecklingen i Mellanöstern hade gjort 

situationen orolig och hotfull. Därför hade familjen återvänt till Sverige.  

Mamman berättade att hon inte tidigare kände till att det fanns ett så stort utbud av 

sommarlovsaktiviteter. Och hon visste inte att det fanns så mycket vacker natur i Huddinge. 

Jag frågade vad hon har gjort och ska göra övriga delen av sommaren.  

Jag ska ta med barnen till bad och utflykter i naturen. Vi väljer platser som man kan ta sig 

till utan bil. Denna sommar har jag upptäckt att det finns mycket vacker natur i hela 

Stockholmsområdet. 

Alma, 12 år, fiskade kräftor från bryggan nedanför klubbhuset. Hon lyckades fånga en kräfta i 

buren, tittade på den och sänkte buren så att kräftan kunde återgå till sin naturliga miljö. Så 

gör de alla; de lämnar tillbaka fisken till vattnet där de hör hemma. Alma berättade att 

hennes mamma kommer från Sydkorea och pappan från Peru. Alma är uppvuxen i Sverige. 

Det är första gången hon deltar i sommarlovsfiske. Förra sommaren tillbringade hon mycken 

tid vid Rådsparken i centrala Huddinge. Där finns parklek med djur, parkhus med sittplatser, 

djurklubbar för barn i alla åldrar mm. Hon blev medlem i en förening och tog hand om 

kaniner. På sommaren brukar hon annars leka med kompisar, mest med kusinerna som 

också bor i Huddinge. Hon har inga kompisar här på sommarlovsfisket, sa hon "... men vi som 

är här talar med varandra". Tidigare i sommar var hon på semester med sin familj på Cypern. 

Annars tycker hon mycket om att spela basketboll. 

När barnen bytte positioner och tog plats vid nya "fiskestationer" hörde jag samtalet från ett 

par pojkar som passerade: "Du, jag fick en ål. Jo, jag svär."  De talade tyst men det var 

uppenbart att de var mycket nöjda med sina nya erfarenheter. Tre flickor gick över bryggan 

och viskade förtroligt till varandra. Det märktes att de var nära kompisar. Två av dem var 

kusiner, den tredje var en nyvunnen vän. 

Fiske-barn-integration 

Jag fortsatte samtalet med Victor Sandberg som är Sportfiskarnas ungdomsansvarige. Han 

har ansvar för ungdomsverksamhet och integration. Han berättade att han har fiskat i hela 

sitt liv. Han tycker om att fiska och att han tycker om att lära barnen att fiska:  

Fiske-barn-integration, det är mitt motto. Intresset för fiske har barnen gemensamt, så det 

är en bra utgångspunkt för integration. Oavsett vilken bakgrund de har kan de ha fisket 

gemensamt.  

Victor är utbildad fritidspedagog och har arbetat många år på en fritidsgård. Han har nyligen 

börjat arbeta hos Sportfiskarna centralt. Där var han med om att utforma en ansökan till det 
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sommarlovsprojekt som sedan fick stöd av Huddinge kommun. Han är mycket nöjd med 

samarbetet med Huddinge kommun och med den lokala fiskeföreningen.  Det märks att han 

är van vid barn: 

Varje pass måste vara kort, viktigt och roligt för att fungera. Det är inte självklart att man 

kan upprätthålla barnens intresse. Första dagen var lite stökig, men sedan flyter det. 

Tredje dan märker man att de skaffat sig kompisar bland de deltagare som de inte kände 

sedan tidigare.  

Inga svårigheter eller konflikter? frågade jag.  

Nej, allt har fungerat bra. Men vi skulle behövt längre planeringstid. Inför nästa sommar 

vill vi försöka göra en mera medveten rekrytering av deltagare. Alla är inte tillgängliga via 

kommunens hemsida. Alla ser inte våra affischer och meddelanden. När anmälningstiden 

hade gått ut för dessa sommarlovsaktiviteter hade vi flera hundra som stod på kö. De som 

är snabba att anmäla sig kommer med. Nästa gång vill vi rekrytera mera målmedvetet från 

prioriterade bostadsområden.  

Hans kommentar förstärkte mitt intryck av att deltagarna som hade anmält sig hit var 

ovanligt målinriktade. De hade valt just fiske. De kom från olika delar av Huddinge. Bland 

deltagarna såg jag endast en pojke som tycktes vara en ensamkommande flykting. Han 

talade inte svenska. Jag såg att en annan deltagare, sannolikt från samma ursprungsland, 

hjälpte honom med språket. Victor kommenterade:  

Ja, denna vecka var det inte så många, förra veckan var det några fler ensamkommande 

flyktingbarn.    

En äldre man, Hans Åberg, rörde sig vant i området. Han höll på att förbereda lunch till alla. 

Hamburgare ingick i programmet. Hans är pensionär, han var med och byggde fiske-

föreningens enkla stuga här för 50 år sedan. Han visade mig lokalen och jag såg diplomet på 

väggen: "Miljöpris 1997 tilldelat Långsjö-Gömmarens Fiskevårdsförening". Det var utdelat av 

Huddinge kommun för värdefulla miljöinsatser. 

Hans bor strax i närheten. Tidigare var han ordförande i Långsjö-Gömmarens fiskevårds-

förening. Nu har Magnus tagit över. Föreningen har cirka 450 medlemmar. De hoppas få in 

fler ungdomar. På senare tid har föreningen gjort det möjligt för intresserade att via mobilen 

teckna fiskekort och medlemskap. På så sätt har föreningen blivit mer tillgänglig för fler. 

Överhuvudtaget har föreningen genom sin hemsida och med stöd av sociala medier lyckats 

nå fler presumtiva medlemmar. Det berättade Hans med stolthet. För några år sedan 

hamnade föreningen i ekonomiska svårigheter eftersom man hade svårt att rekrytera nya 

medlemmar. Kanske är det därför man låter deltagarna i sommarlovsaktiviteterna gratis 

teckna fiskekort som är användbara året ut tillsammans med föräldrarna. Man kan också 

köpa dagkort för 100 kr. Hans är angelägen om att naturen ska hållas ren och skyddas från 

förstörelse. Han berättade att ovälkomna besökare nyligen var här och skräpade ned. Om du 

fick önska något inför framtiden, vad vore då det bästa för föreningen? frågade jag.  
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Det bästa vore om Huddinge kommun kunde ordna så att sommarpraktiserande 

ungdomar fick i uppgift att vara naturvårdare här. Så hade vi det förr om åren, men det 

avtalet försvann i en omorganisation inom kommunen. Det behövs mer naturvård.  

Förslaget är väl värt att föra vidare, tänkte jag. Det vore en utmärkt sommarlovsaktivitet. 

Överutnyttjandet av naturen är en ödesmättad fråga. Fler människor borde få upptäcka allt 

det vackra och lära sig att skydda naturen så att den finns kvar som en tillgång också för 

kommande generationer.  

Sportfiskarnas sommarlovsaktivitet skiljer sig på många sätt från vad som hände i Masmo 

och Visättra. Sportfiskarna är en etablerad riksorganisation med ett bemannat kansli. Där 

hade man i god tid rekryterat och utbildat de ungdomsledare som gjorde en insats denna 

sommar i bland annat Huddinge. Sportfiskarna hade annonserat flera av sina sommarlovs-

aktiviteter innan de fått besked från kommunen om bidrag.  

För de flesta deltagarna vid Gömmaren var "fiskelov med sportfiskarna" en helt ny 

erfarenhet. Värdet ligger i att barn under sommaren erbjuds nya och helt annorlunda 

upplevelser  i en miljö där de kan få kontakt med barn som har olika social bakgrund. Under 

en kort tid lämnar man vardagen för att möta andra människor i en oas. Det finns en 

fortsättning.  

 Victor Sandberg berättade att alla var välkomna att delta i de öppna fisketillfällen som 

arrangeras regelbundet under sommaren och hösten inne vid Reimersholme i Stockholm. På 

så sätt erbjuds barn och ungdomar en möjlighet att upprätthålla ett nyvunnet intresse också 

efter sommarlovet. Han berättade att Sportfiskarna satsar mer än någonsin på ungdoms-

verksamhet. Man försöker bygga en bro mellan tillfälliga sommarlovsaktiviteter och det som 

kan bli ett livslångt engagemang i en meningsfull fritidsverksamhet.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 160930 telefon med Jesper Taube, Sportfiskarna; Sportfiskarna, http://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/5664 
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4. JÖNKÖPINGS KOMMUN  

4.1 Omfattningen 

Jönköpings kommun ligger vid Vätterns södra ände. På 1970-talet uppgick befolkningen till 

cirka 80 000, minskade under några år men ökade sedan igen.102 Med sina cirka 134 000 

invånare är kommunen nu en av de tio största i Sverige.103 Befolkningen beräknas öka också 

framöver. Det beror bland annat på att Jönköping University lockar till sig studenter och att 

det finns många arbetstillfällen. Arbetslösheten är lägre än både läns- och riksgenom-

snittet.104 

Cirka 25 500 av alla invånare är barn i åldern 0 - 15 år. Det ställer stora krav på barnomsorg 

och skola.105 Kommunen planerar 760 nya platser på förskolor inom den närmaste 

femårsperioden.106Antalet barn och ungdomar i åldern 6 - 15 år uppgick vid utgången av 

2015 till cirka 15 000, det vill säga lika många som i Huddinge kommun.107 Det pågår mycken 

nybyggnation i flera delar av kommunen. För de närmaste åren planeras cirka 1 200 nya 

bostäder per år.108  

Andelen utrikes födda invånare i Jönköpings kommun har ökat och uppgick år 2015 till 15,4 

procent av befolkningen.109 Under 2015 kom sammanlagt cirka 600 flyktingar till Jönköping 

varav 338 var ensamkommande flyktingbarn.110 Under 2016 beräknas antalet ensam-

kommande flyktingbarn bli 450.111 Flertalet av de asylsökande kommer från Syrien, 

Afghanistan, Eritrea och Irak. I relation till hela Jönköpings invånarantal är flyktingströmmen 

ganska liten. Men den har medfört nya arbetsuppgifter för bland andra kultur- och fritids-

förvaltningen. Viktiga insatser görs av civilsamhället. Överhuvudtaget finns i Jönköping en 

lång tradition av nära samarbete mellan kommun och civilsamhälle ifråga om integration.  

Av regeringens nya sommarlovspengar fick kommunen 2 525 643 kr. Är det beloppet stort 

eller litet? För att få perspektiv på omfattningen kan följande uppgifter vara av värde.  

Om det statliga anslaget (2 525 643 kr) skulle fördelas lika till alla kommunens barn och 

ungdomar i åldern 6 - 15 år (15 000) skulle var och en få en resurs motsvarande 168 kr.112  

Det är emellertid inte syftet med bidraget. En avsikt med det statliga anslaget är att särskilt 

nå barn i familjer med svag ekonomi till exempel barnfamiljer som är beroende av 

försörjningsstöd. Kommuner i vilka det finns ett stort antal sådana hushåll får större 

anslag.113 Om det statliga anslaget skulle fördelas lika till individerna i de cirka 1 800 

barnfamiljer i Jönköping som under senare år erhållit långvarigt försörjningsstöd skulle var 

                                                           
102 Wikipedia, den fria encyklopedin, Befolkningsutvecklingen i Jönköping,  
103 Jönköpings kommun, verksamhets- och investeringsplan 2016-2018, Budget 2016. anger 132 322; Jönköpings kommun, Befolkningsstatistik, anger 133 769 
104 Jönköpings kommun, verksamhets-och investeringsplan för år 2016-2018, s. 9 
105 Jönköpings kommun, befolkningsprognos 2016-2019, s. 7 
106 Jönköpings kommun, verksamhets-och investeringsplan för år 2016-2018, s.20 och s.140 
107 Jönköpings kommun, Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 s. 10 antal 15 041. 
108 Jönköpings kommun, verksamhets- och investeringsplan 2016-2018 s. 10 
109 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016, s.18; Jönköpings kommun, befolkningsstatistik, s.1 "Cirka 18 000 av Jönköpings invånare är födda 
utomlands"; Verksamhets-och investeringsplan för år 2016-2018, med budget för 2016 
110 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016, s.7 -8.   
111 Sveriges Regering, Finansdepartementet, Regleringsbrev 151217, Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen; Jönköpings kommun, verksamhets-och 
investeringsplan för år 2016-2018, s.9 
112 Jönköpings kommun, verksamhets- och investeringsplan 2016-2018, Budget 2016 s. 94 
113 Socialdepartementet (160922) Fördelningsnyckel Jönköping 1757+1727+1865+1835 = 7104 delat i fyra = 1 796  jmfr Jönköpings kommun, Verksamhets- och investeringsplan 2016-
2018, Budget 2016, s.19, 26. Den typen av hushåll har minskat. 
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och en få en resurs motsvarande 1 400 kr.114 Det är heller inte syftet med bidraget. Ingen 

behovsprövning ska göras av de barn som deltar i sommarlovsaktiviteterna.  

Bidraget är inte avsett att fördelas generellt till alla barn i åldersgruppen och inte heller till 

barn efter behovsprövning. Varje kommun får försöka lösa problemet med att åstadkomma 

en lämplig fördelning av bidraget. Därmed väcks frågan om vad som i Jönköping kan vara en 

lämplig fördelning.  

Olika delar av Jönköping har olika karaktär. De skiljer sig till exempel åt socioekonomiskt och 

ifråga om andelen invandrare. Vissa bostadsområden har särskilda förutsättningar och 

behov och har varit föremål för särskilda satsningar tidigare. Under perioden 1996 - 2005 

pågick till exempel en integrationssatsning med inriktning på bostadsområdena Råslätt, 

Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder.115 Ett viktigt mål i integrationsprogrammet var 

att öka förvärvsfrekvensen bland utrikes födda, särskilt bland kvinnor.116  

Av kommunens verksamhets- och investeringsplan för 2016 - 2018 framgår att integrations-

arbetet fortsätter med gamla och nya mål: 117 "En av vår tids stora utmaningar är en 

fungerande integration." För det ändamålet har man avsatt särskilda resurser, utarbetat 

särskilda riktlinjer och utsett särskilda organ.118 I januari 2015 förfogade kommunen centralt 

över ett anslag om 1 714 000 kr till "integration och delaktighet" och inför 2016 fanns 1 400 

000 kr att fördela.119 En stor del av anslaget har avsatts till projekt i de områden som enligt 

flera välfärdsindikatorer skiljer sig negativt från övriga delar av Jönköpings kommun.120 Det 

centrala integrationsanslaget har ett syfte som liknar syftet med det nya bidraget till 

sommarlovsaktiviteter. Det nya bidraget är ganska stort jämfört med Jönköping kommuns 

centrala anslag till integration och delaktighet. Det är emellertid litet jämfört med de medel 

(66 286 289 kr) som Jönköpings kommun erhållit som tillfälligt statsbidrag med anledning av 

flyktingsituationen.121  

Av Jönköping kommuns totala budget 2016 om cirka sju miljarder utgör kultur- och 

fritidsnämndens andel mindre än fyra procent.122 En liten andel (500 000 kr) av kultur- och 

fritidsnämndens budget 2016 avsattes till sommar- och vinterlovsaktiviteter.123  

I relation till Jönköping kommuns totala budget är anslaget från MUCF som en droppe i 

havet. I relation till kultur- och fritidsnämndens budget är MUCF-pengarna också 

försumbara. Men i relation till det belopp som nämnden vanligtvis avsätter till sommarlov 

och vinterlov utgör statens nya anslag ett betydande tillskott. Det kan göra skillnad. 

Sommarlovsaktiviteterna utgör en mycket liten del av kommunens samlade verksamhet, de 

tar i anspråk en mycket liten del av kommunens resurser och de vänder sig till en mycket 

                                                           
114 Jönköpings kommun, verksamhets- och investeringsplan 2016-2018, Budget 2016 s. 110 antal 850+260 
115 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016, s. 6 
116 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016, s. 10 
117  Jönköpings kommun, verksamhets- och investeringsplan 2016-2018, Budget 2016 s. 35  
118 Jönköpings kommun, riktlinjer, anslaget till integration och delaktighet 
119 Jönköpings kommun Årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016, anslag till integration 1 400; 
120 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016, s.12; JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 2016-04-27, § 
109 Integrationsrapport 2015    
121 Jönköpings kommun, 160429 Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen; Sveriges Regering, Finansdepartementet, Regleringsbrev 151217, Fördelning av 
tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 
122 Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2016, s. 11: 3,8% 
123 160927 Uppgift från Eva Gunnarsson  och Mazar Alijevski 
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liten del kommunens invånare. Ändå kan bidraget betraktas som betydelsefullt. De 

satsningar man gör säger något om hur man tänker sig att Sverige ska bli "... ett av de allra 

bästa länderna att växa upp i." 

4.2 Lokala förutsättningar och överväganden 

Vilka överväganden har man inom Jönköpings kommun gjort inför den nya satsningen? 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2016 säger att "... resurser ska fördelas på 

ett rättvist sätt mellan pojkar, flickor, kvinnor och män." I nämndens beslut (2016-04-06) om 

sommarlovsaktiviteter betonas som övergripande mål "Ökat kultur- och fritidsutbud med 

bredd, mångfald och kvalitet."124 I samtalen med kultur- och fritidsförvaltningens personal 

uppfattade jag att de är drivna av ett rättviseperspektiv. De är angelägna om att alla barn ska 

ha ett bra sommarlov. Inför satsningen på sommarlovsaktiviteter ville man beakta 

- förutsättningar och behov i olika kommundelar med prioritering av Råslätt, 

Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder  

- bredd och variation så att man når många deltagare med olika förutsättningar och 

intressen 

- vad som kan göras i föreningsregi, vad som bör göras i kommunens regi och hur man 

kan samverka med olika aktörer 

- avvägning mellan öppen verksamhet och verksamhet riktad till vissa grupper 

- aktiviteter som vänder sig främst till flickor och främst till pojkar 

- betydelsen av åldersövergripande verksamhet 

- vad man sedan tidigare har god erfarenhet av och vad som skulle kunna vara helt nya 

satsningar (vissa etablerade verksamheter kan förstärkas, utökas och utvecklas) 

-  vad som är (kortsiktiga) upplevelseorienterade aktiviteter och (långsiktiga) 

verksamheter som kan skapa goda fritidsvanor på sikt 

Under planeringen funderade man också på  

- betydelsen av att barn- och ungdomar från utsatta områden kommer iväg till helt 

andra miljöer  

- att vissa satsningar behöver göras förebyggande för att hindra vandalisering och 

kriminalitet 

Deras övervägningar liknar de jag mötte i Huddinge. I båda kommunerna tycks det finnas en 

liknande syn på kultur- och fritidsaktiviteter och på hur man bör prioritera resurser till 

sommarlovsaktiviteter.  

Den rekvisition Jönköpings kommun lämnade till MUCF (2016-03-11) beskrev aktiviteter som 

representerade både bredd, variation och inriktning på vissa områden. Planerna omfattade 

till exempel utflykter, biblioteksprogram, områdesarbete, sommar på Vätterstranden, 

bondesafari, konflikthantering, dansläger, dagläger, teaterföreställningar och nya 

föreningsbidrag.  

                                                           
124 Jönköpings kommun, 160311 Ärende 18 Sommarlovsaktiviteter  
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I ett första steg ingick också projektet Sommarskola och sommarlovsaktiviteter.125 Efter 

samråd med MUCF hamnade den verksamheten emellertid utanför kategorin av projekt som 

statsbidraget avser. Verksamheten betraktades av MUCF som alltför snävt inriktad på 

nyanlända invandrare. Sommarskolan kunde istället finansieras genom att kultur- och 

fritidsnämnden av kommunstyrelsen beviljades 2 500 000 kr av de medel (66 286 289 kr) 

som Jönköpings kommun erhållit som tillfälligt statsbidrag med anledning av flykting-

situationen.126 I kommunens beslut om fördelning av bidraget till sommarlovsaktiviteter 

kunde man alltså väga in alternativa finansieringsmöjligheter. Så var det också med det 

statliga bidraget till Områdesarbete i Råslätt. Alternativa finansieringsmöjligheter fanns. 

Flera av kommunens program för sommarlovsaktiviteter var utformade för att genomföras i 

nära samarbete mellan olika kommunala förvaltningar och lokalt föreningsliv. Det ökade 

också svängrummet för prioriteringar. Om en viss sommarlovsverksamhet inte kunde 

finansieras på planerat sätt fanns antagligen alternativa lösningar. Generellt gällde för 

sommarlovspengarna att verksamheter som kommunen beslutat om tidigare kunde 

förstärkas, utökas och utvecklas. En del nya satsningar blev också möjliga. 

Kultur- och fritidsförvaltningen informerade på våren kommunens cirka 450 föreningar och 

studieförbund om möjligheten att söka bidrag till sommarlovsaktiviteter. Endast sex 

föreningar ansökte; fyra av dem beviljades sammanlagt cirka 150 000 kr.127 Det låga antalet 

sökande föreningar berodde bland annat på att många föreningar redan hade planerat sina 

sommarlovsaktiviteter i samarbete med kommunen. 16 föreningar hade till exempel åtagit 

sig att organisera eftermiddagarnas fritidsaktiviteter i kommunens sommarskola för 

nyanlända.128   

Sannolikt skulle man fått in fler ansökningar från fler föreningar om man haft längre 

planeringstid till sitt förfogande. Då skulle också föreningarna fått längre planeringstid inför 

genomförandet. Den korta planeringstiden förklarar varför en stor del av sommarlovs-

verksamheten genomfördes i kommunens egen regi. Kanske är det också förklaringen till att 

en ganska stor del av bidraget gick till vissa kostnadskrävande projekt, till exempel buss-

utflykter och Sommar på Vätterstranden. 

En annan omständighet som har påverkat tidigare och nya satsningar på sommarlovs-

aktiviteter är de resultat som framkommit i forskningsrapporter från Ung Livsstil i Sverige. 

Jönköping har deltagit i  detta forskningsprojekt under många år och hänvisar ofta till dess 

resultat. I rapporterna framhålls bland annat betydelsen av öppna mötesplatser och vikten 

av särskilda satsningar på särskilda grupper till exempel flickor och funktionshindrade. Här 

finns uppgifter om hur olika satsningar faller ut bland ungdomar som tillhör olika 

socioekonomiska grupper.129 Kultur- och fritidsförvaltningens personal brukar delta i olika 

projekt och professionella nätverk  som syftar till kvalitetsutveckling, till exempel Nacka-

                                                           
125 Jönköpings kommun, 160303 Sommarlovsskola och sommarlovsaktiviteter 2016 
126 Jönköpings kommun, 160429 Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen; Sveriges Regering, Finansdepartementet, Regleringsbrev 151217, Fördelning av 
tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 
127 Jönköpings kommun, 160930 REDOVISNING AV GENOMFÖRDA SOMMARLOVSAKTIVITETER, 160930 Slutlig dokumentation av MUCF medel 2016 
128 160927 Uppgift från Eva Gunnarsson  och Mazar Alijevski 
129 Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan, Nr 18 FEBRUARI 2015 
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nätverket.130 Fritidsgårdarna har sedan länge varit engagerade i riksorganisationen 

Fritidsforum. Medlemskap i professionsutvecklande nätverk har naturligtvis en påverkan på 

policy, verksamhet och uppföljning.  

En annan omständighet som påverkar satsningar på sommarlovsverksamhet är 

utformningen av den kommunala organisationen. Man har nyligen genomfört en samman-

slagning av de tidigare separata kultur- och fritidsförvaltningarna. Det har medfört att ett 

delmål i vissa projekt har blivit att förbättra samverkan mellan enheterna inom den nya 

förvaltningen. En skillnad jämfört med organisationen i Huddinge är de olika samarbetsorgan 

och nätverk som sedan länge finns inom Jönköpings kommun. De är av stor betydelse för 

genomförandet av sommarlovsverksamheten. Det gäller till exempel Samverkansorganet 

Barn och Ungdom (SBU) och Lokala samverkansgrupper (LSG).131 LSG finns för åtta områden i 

kommunen varav Råslätt är ett.132 SBU och LSG underlättar lokalt samarbete mellan 

kommunala förvaltningar för skola, sociala frågor, kultur- och fritidsverksamhet å ena sidan 

och å andra sidan lokalt föreningsliv:133 

Syftet med områdesgrupperna i prioriterade bostadsområden är att främja en positiv 

utveckling för i första hand barn och ungdomar.  

Till de organisatoriska förutsättningarna hör också kommunens indelning i tio "fritids-

områden med mötesplatser" varav Stadsgården i Råslätt är en.134 På så sätt var man väl 

förberedd på att organisera sommarlovsaktiviteter.  

Det ökade antalet flyktingar på senare tid, framför allt ensamkommande barn och 

ungdomar, har påverkat kommunens satsningar på sommarlovsaktiviteter. Så var det i 

Huddinge kommun och så blev det ännu mer i Jönköping. Inför höstterminen 2014 för-

beredde man sig på att ta emot 200 nyanlända barn och elever. Under 2015 kom 338 och 

under 2016 beräknas antalet bli 450.135 Man har sedan tidigare ett ambitiöst integrations-

projekt. Det nya statliga anslaget till sommarlovsaktiviteter innebar en möjlighet att utveckla 

integrationsarbetet.136 Samtidigt uppstod frågan i vilken utsträckning anslaget var använd-

bart till detta ändamål. 

Många olika omständigheter, interna och externa, kan påverka beslut om och utformning av 

en kommuns sommarlovsaktiviteter. Ändå är det rimligt att anta att kommunens satsning i 

stora drag följer de traditioner, mönster och bedömningar som utvecklats under en längre 

tid. Traditionens makt är stark och i Sverige finns en stark tradition som avgränsar vad som 

brukar anses vara en sommarlovsaktivitet. Det är ett ganska kulturspecifikt fenomen med 

betoning på avkoppling, underhållning, utflykter och annorlunda upplevelser. De ensam-

kommande flyktingbarn jag talade med i Jönköping berättade att de aldrig i sitt hemland 

deltagit i fritidsverksamheter liknande de som nu erbjöds. 

                                                           
130 Nackanätverket 
131 Jönköpings kommun, samverkan på flera nivåer, för barn och unga 
132 Jönköpings kommun, samverkansstruktur i Jönköping,   
133 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016, s. 12 
134 Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2016, s.25 
135 Jönköpings kommun, 160429 Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av flyktingsituationen 
136 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016 
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4.3 Framgångsrika sommarlovsaktiviteter? 

Satsningarna på  sommarlovsaktiviteter är kontextrelaterade, situationsrelaterade och 

personrelaterade. De beror på i vilket sammanhang satsningen görs, hur den aktuella 

beslutssituationen är utformad och vilka personer som är involverade i beslut och 

genomförande. Därför frågade jag Mazar Alijevski, Eva Gunnarsson, Mona Jaber och Anders 

Jaldenius på kultur- och fritidsförvaltningen efter deras erfarenheter och bedömningar av 

vad som är ”framgångsrika sommarlovsaktiviteter”. De svarade med både gamla och nya 

exempel: 

Familjeläger i Karlskrona är en form av sommarverksamhet som började för cirka 15 år 

sedan. Tre lägerveckor denna sommar, fem dagar för varje läger, camping. Det är ett 

samarbetsprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och 

skolförvaltningen. Lägret riktar sig till utvalda barnfamiljer med barn upp till 12 år. Det kan 

bli ett 40-tal deltagare; fyra ledare följer med. Rekrytering sker områdesvis med sikte på 

familjer med särskilda behov. Aktiviteterna på plats består av bad, besök i djurparken 

Barnens Gård,  skärgårdsutflykter, promenader, relationsbygge, musikkvällar. Bland 

deltagarna märks ensamma mammor, ensamma pappor, föräldrar med barn som är 

autistiska. Flera små barn brukar delta. "Nu kan vissa extra inslag i programmet finansieras 

med anslaget från MUCF. Hela idén är att visa deltagarna att livet kan innehålla något 

annat än det de är vana vid." De får komma ut i en vacker miljö och njuta av naturen, lära 

känna lite nya människor, få ett annat innehåll i sommarlovet. Deras upplevelser från 

sommarlägret kan medföra att de utvecklar nya vanor, ser nya möjligheter.  

Områdesarbete i Råslätt lyftes fram som ett annat positivt exempel. Förra året var det 

problem i Råslätt med ungdomar som åstadkom skadegörelse. Fritidspersonalen och de 

lokala föreningarna lyckades vända utvecklingen. Inför detta år är satsningen god, det 

beror bl. a på anslaget från MUCF. ”En fritidsledare från Råslätt sa att ingen kan nu skylla 

på att det är brist på fritidsaktiviteter i Råslätt. Stadsgården är den mest öppna 

fritidsgården i hela kommunen. Gratis bad för barn i åldersgruppen 12 - 15 år. Många 

utflykter till Kolmården, Liseberg och  Ghotia cup." 

Try It är namnet på ett samarbete mellan lokala föreningar. Det vänder sig under två 

sommarveckor till åldersgruppen 10 - 15 år och når tjejer som inte brukar vara förenings-

aktiva. De kan pröva på dans och andra aktiviteter som i första hand lockar tjejer. Genom 

Try It ska alla barn få samma chans att kunna få en hobby och en väg in i föreningslivet 

oavsett ålder, bakgrund eller förkunskaper. Projektet kom till som en följd av slutsatser i 

rapporter från Ung Livsstil. Vi satsar på områden med lägst föreningsaktivitet till exempel 

Huskvarna Södra och Öxnehaga. "Nu kan vissa inslag i programmet finansieras med 

anslaget från MUCF, till exempel gratis lunch för 150 barn."  

Sommarläger på Brittebo har genomförts tidigare, men anslaget från MUCF har gjort det 

möjligt att erbjuda vissa av dessa veckor utan att ta betalt av deltagarna. Kommunens 

personal ser till att sommarlägret når de individer och grupper som annars skulle haft 

svårt att komma med. Sommarlägret vänder sig till ett 30-tal deltagare per vecka. En av 
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veckorna vänder sig särskilt till funktionsnedsatta. Programmet genomförs i samarbete 

mellan olika enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. "Detta år kunde vi till exempel 

anlita Cirkus Roman." Även andra förvaltningar finns med i planeringen. 

 Sommarskola med eftermiddagsaktiviteter är ett annat projekt som personalen är stolt 

över. Det vänder sig till cirka 400 nyanlända; de flesta är ensamkommande flyktingbarn. 

Skolan bedrivs på förmiddagar i Sandagymnasiet och Alfred Dalinskolan i Huskvarna. På 

eftermiddagarna erbjuds eleverna olika kultur- och fritidsaktiviteter. Verksamheten 

genomförs i samarbete med flera olika kommunala förvaltningar och med många olika 

föreningar. "Jag tror att vår sommarskola är unik med detta koncept, undervisning på 

förmiddagen och fritidsaktiviteter på eftermiddagen."  

I dessa exempel på framgångsrika sommarlovsaktiviteter ser jag fler likheter än skillnader 

jämfört med de exempel som lyftes fram av kultur- och fritidsförvaltningens personal i 

Huddinge. I båda kommunerna finns liknande föreställningar om vad som är bra  

sommarlovsaktiviteter. De bör riktas till familjer och bostadsområden och samtidigt ge 

deltagarna möjlighet att pröva på något nytt. Utflykter, upplevelser och nya relationer. En 

del verksamhet bör genomföras i kommunen. En del verksamhet bör ge deltagarna 

erfarenhet av helt andra miljöer. 

När jag hade fått en viss överblick över alla sommarlovsaktiviteter i Jönköping väckte jag 

provokativt samma fråga som jag tidigare ställt i Huddinge. Finns det inte en risk att 

personalen på kultur- och fritidsförvaltningen fungerar som "välfärdsfördelare" vid ett 

"smörgåsbord"? Det är ett stort och brett utbud som innehåller dagläger, veckoläger, 

utflykter, simskola, gratis bad, teater, film, dans, biblioteksaktiviteter och olika förenings-

aktiviteter.137 I Jönköpings verksamhetsplaner och årsberättelser mäts framgångar i 

volymmått och anges i antal aktiviteter, besökare, anläggningar, föreningar och genomförda 

program. Kvantitet är uppenbarligen av vikt även om man är angelägen om att följa upp 

resursfördelningen mellan män och kvinnor.138 Liksom i Huddinge tycks medborgarna i 

Jönköping mer betraktas som enskilda individer i en stor kommun än som aktiva deltagare i 

utvecklingen av sitt bostadsområde. Under ett spontant samtal med förvaltningens Mazar 

Alijevski, Anders Jaldenius och Linda Jansson prövade jag därför tanken:  

Ett genomgående kännetecken på alla olika sommaraktiviteter som ni erbjuder barn- och 

ungdomar tycks vara ett slags kravlöshet dvs. ni erbjuder aktiviteter som kan 

"konsumeras" individuellt eller kollektivt. De flesta aktiviteter är "upplevelseorienterade". 

Hela utbudet tycks sakna sådana aktiviteter som kräver att deltagare gör något viktigt för 

någon annan?    

De tvekade inför min fråga; de kände inte igen sig min beskrivning:  

Vi försöker åstadkomma något som ger sommaren ett innehåll och ett sammanhang. Våra 

insatser har ofta karaktären av social fostran. Vi visar deltagarna att det finns helt andra  

                                                           
137 Jönköpings kommun, Sommarlovsaktiviteter - 2016 
138 Jönköpings kommun, verksamhetsberättelse för Fritid Jönköping 2012; Jönköpings kommun, Verksamhetsberättelse 2015 för kultur- och fritidsnämnden; Jönköpings kommun, Kultur- 
och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2016, s. 33; Jönköpings kommun, verksamhets- och investeringsplan 2016-2018, s.53-54. 
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miljöer och aktiviteter än de är vana vid, något annat än vardagen. För många barn och 

ungdomar kan det vara stort att bada i Rocksjön och att ha som förhoppning att en gång 

bada i Rosenlundsbadet. Nej, allt ”serveras” inte. Vi försöker få barn och ungdomar att 

uttrycka vad de vill göra och ge dem möjlighet att organisera verksamhet själva. Det är 

inte aktiviteten i sig som är viktig; det är att ungdomarna träffas, utvecklar sociala 

relationer och att de vidgar sina perspektiv. 

Kommunens verksamhetsplan för 2016 ger stöd för deras reaktion. Där sägs att 

Verksamheten ska organiseras så att ungdomar får möjlighet att påverka och ta ansvar för 

delar av planering, innehåll och genomförande av aktiviteter och program (s.25). 

Under sommaren såg jag i Jönköping exempel på dessa ambitioner. Jag såg också exempel 

på program som mest var av underhållningskaraktär, program som krävde stora 

organisatoriska insatser från arrangörerna. Det ryms inte inom studiens ram att beskriva och 

analysera alla olika sommarlovsaktiviteter. Jag fokuserar därför på Områdesarbete i Råslätt 

som i sig rymmer olika exempel. Först visar jag vad områdesarbete har inneburit under 

tidigare årtionden och sedan vilka konsekvenser tidigare insatser fått för utformningen av 

sommarlovsaktiviteter denna sommar.  

4.4 Områdesarbete i Råslätt  

4.4.1 Många projekt sedan 1970-talet  

Ett väldokumenterat område 

De svenska erfarenheterna av områdesarbete är särskilt väldokumenterade i ett tiotal 

kommuner och bostadsområden. Dit hör Råslätt i Jönköping. Där har olika personer och 

föreningar med stöd av kommunen och det allmännyttiga bostadsbolaget Vätterhem 

praktiserat ett öppet, uppsökande och mobiliserande arbetssätt sedan början av 1970-talet. 

Olika beteckningar har använts till exempel samhällsarbete, grannskapsarbete, hjälp-till-

självhjälp, strukturinriktat socialt arbete, områdesarbete och lokalt utvecklingsarbete.139 

Internationellt används begreppet "community work" som kan innefatta flera olika insatser. 

Fram till mitten av 1960-talet var Råslätts Gård fortfarande ett stycke åkermark en halvmil 

söder om Jönköping. Kring 1970 byggdes här en modern förort med 30 höghus. Bostads-

områdets lokalisering, fysiska utformning och dess funktioner präglades av det stora 

miljonprogrammet. När 12 hus var färdigställda och cirka 3 000 människor hade flyttat in 

fanns i stort sett ingen allmän service. Endast en barnstuga, en skolpaviljong och en 

provisorisk butik.140  

Råslätt blev snabbt Jönköpings mest invandratäta bostadsområde. Det fick från början låg 

status och förknippades med våld, vandalisering och brottslighet. Nästan var fjärde hushåll 

var beroende av socialbidrag. Ett annat kännetecken var det låga valdeltagandet. 

                                                           
139 Mattsson, 1995, Den långa vägen till gemenskap; Öresjö, 1979, Fritiden i bostadsplaneringen - resurs eller räddningsplanka. Området rymde då 2 600 lägenheter för cirka 5 000 
hyresgäster. 
140 Mattsson, 1995, Den långa vägen till gemenskap; Öresjö, 2006, Konsten att dra åt samma håll. 
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En av Sveriges första doktorsavhandlingar om fritid i ett miljonprogramområde handlade om 

Råslätt. Det var  Eva Öresjös Fritiden i bostadsplaneringen - resurs eller räddningsplanka 

(1979). Öresjö visade att fritids- och kulturaktiviteterna i Råslätt utvecklades och förstärktes 

under en period då Råslätt befann sig i en akut kris. 1973 var 24 % av bostäderna outhyrda, 

många som flyttat in flyttade snart ut. Det var ett starkt skäl för både kommunen och det 

allmännyttiga bostadsbolaget Vätterhem att försöka förbättra boendemiljön. Det var inte 

enda motivet. Flera enskilda personer och grupper gick in i arbetet med ett socialpolitiskt 

engagemang. Eva Öresjö, som följt utvecklingen under många år, talar om "Råslätts-

andan".141 I min studie Den långa vägen till gemenskap (Mattsson, 1995) pekar jag på 

fritidsförvaltningens ambitioner att utveckla ett professionellt områdesarbete. Vid olika 

tillfällen under årens lopp har jag märkt att erfarenheter från Råslätt betraktas som mycket 

viktiga för fritidsledares och socialarbetares professionsutveckling.  

De tidiga insatserna på 1970-talet i Råslätt visade att invånarna inte var resurssvaga. Råslätt 

var ett nybyggarsamhälle där många tog starka initiativ. Bostadsbolaget Vätterhem, den 

offentliga sektorn och föreningslivet har under årens lopp genomfört flera projekt för att 

tillsammans med Råslättsborna förbättra tillvaron i allmänhet och barns uppväxtvillkor i 

synnerhet. De olika insatserna och projekten har format den historia som ligger till grund för 

nya insatser dvs. även för sommarlovsaktiviteterna 2016.  

Kontaktcentrum bildades i början på 1970 talet av en speciallärare, en socialinspektör och en 

fältassistent.142 De ordnade en lokal och fick hjälp av några fritidsledare och praktikanter. De 

tog kontakt med föräldrarna till ett gäng bråkiga ungdomar och frågade vad de tillsammans 

skulle kunna göra för att förbättra situationen. Ungdomarna hade portförbjudits på fritids-

gårdarna och föreningslivet hade inte kraft att bedriva tungt socialt arbete. Initiativet att 

kontakta föräldrarna utmynnade i en mängd aktiviteter: trapphusträffar, barnklädes-

bytarbutik, lekstuga, öppen förskola, kulturgrupp. Det blev en avgörande skillnad när 

ungdomarnas föräldrar upplevde att de, med stöd av områdesarbetarna, kunde bidra till en 

bättre uppväxtmiljö för sina barn och ungdomar.143 Med en internationell terminologi kan 

initiativtagarna till Kontaktcentrum benämnas "community workers" dvs. personer som 

försöker att förbättra lokalsamhället med stöd av de boende. 

Ej-till-salu-projektet pågick under perioden 1980 - 1990. Projektets namn anknyter till en 

statlig utredning som kom med förslag om hur uppväxtmiljöer skulle kunna förbättras. 

Utredningen vände sig mot kommersialiseringen av ungdomars fritid. Flera av initiativ-

tagarna till projektet i Råslätt hade sin anställning i Jönköpings fritidsförvaltning.144 

Fritidsförvaltningen hade genomfört en omorganisation. Ett syfte var att fritidsgårdarnas 

fritidsledare skulle få stöd att bedriva områdesarbete. Ej-till-salu-projektet ville främja 

gemenskapen mellan de boende och öka deras gemensamma ansvar för Råslätt. Det 

fungerade som ett paraplyprojekt för en mängd aktiviteter, både gamla och nya. Där ingick 

                                                           
141 Öresjö, 2006, Konsten att dra åt samma håll, s. 5. 
142 Christer Gannsjö, Ulla Esping, Håkan Berggren 
143 Mattsson, 1995, Den långa vägen till gemenskap. s. 245 
144 Till exempel Lennart Håkansson, Hans-Åke Antonsson, Owe Bertling 
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till exempel Råslättskarnevalen, Närleksverksamhet för barn och föräldrar, Radio Råslätt, 

träffar med nyinflyttade. Sex studiecirklar med sammanlagt 60 deltagare genomfördes kring 

frågor om hur man skulle kunna utveckla lokal demokrati. I näste skede anmälde sig cirka 

200 personer till de 15 olika arbetsgrupper som hade bildats. Det rörde sig bland annat om 

Barn- och föräldragruppen, Hantverkstan, Motorgruppen, Ansvarsgruppen för Kärrhöks-

gården, Husdjursgruppen, Tidningen Råslättsfolket och RUFF, Råslätts unga för fred.  Ej-till-

salu-projektet fick efter en tid stöd av Statens Ungdomsråd med ett särskilt anslag om 590 

000 kr.145    

Ombyggnadspaketet Miljö 82 genomfördes under samma period dvs. under 1980-talet. 

Vätterhem, hyresgästföreningen och kommunen var initiativtagare. Hela området blev 

vackrare, entréerna, trappuppgångarna, lägenheterna och utemiljön. Cykelgarage tillkom 

och källarutrymmen renoverades. De fysiska förändringarna genomfördes i samråd med 

olika arbetsgrupper i vilka Råslättbor ingick. Ej-till-salu-projektet och ombyggnadsprojektet 

sammanflätades. Stöd och särskilda anslag kom från bland annat det statliga Boverket. En 

viktig bakgrund till de stora satsningarna på 1980-talet var att många lägenheter stod 

outhyrda.    

Projektgruppen för lokal mobilisering på Råslätt verkade under perioden 1996 - 2005 för "att 

bryta segregation, skapa integration och bygga starka nätverk på Råslätt" Gruppen leddes av 

kommunalrådet Peter Persson och innefattade flera olika arbetsområden och kommunala 

förvaltningar: allmännyttan, skola, barnomsorg, fritid, arbetsförmedlingen, försäkrings-

kassan, tekniska kontoret mm. Under sina tio år förfogade gruppen över ett anslag om 62 

500 000 kr till "åtgärder för integration och delaktighet".146 Vid denna tid fick Jönköping 

också ett tillskott från regeringens storstadsmedel med 6 000 000 kr. Hela satsningen 

utmynnade för Råslätts del i cirka 75 delprojekt. Huvudinriktningen var att ordna arbete, 

utbildning, språkkurser, boinflytande och grannskapsarbete. Stadsgården och den 

kommersiella centrumanläggningen renoverades och förnyades. 

Råslätt ingick i ett internationellt forskningsprojekt under perioden 2002 - 2005.147 Jämfört 

med de övriga 29 bostadsområden i tio europeiska länder som ingick i studien hamnade 

Råslätt i topp. Råslättsborna var till exempel nöjda med skola, lekplatser, grönområden och 

bostadsservicen.148 Professor Eva Öresjö, som var engagerad i den svenska delen av studien, 

framhöll de insatser som kommunen och Vätterhem gjort under årens lopp och att man inte 

begränsat sig till kortvariga projekt. Hon använde begreppet "pärlband". De projekt som 

genomförts förhöll sig till varandra som pärlor på ett band. 

Råslätt är idag ett välutrustat samhälle med förskolor, skolor, barnavårdscentral, student-

bostäder, äldreboende, folktandvård, kyrka, koloniområden, lekplatser, bollplaner, 

föreningslokaler och ett affärscentrum. Av särskild betydelse är Stadsgården som rymmer 

bibliotek, skola, familjecentral, öppen förskola, sporthall, simhall, bordtennisbord, musikrum 

                                                           
145 Mattsson, 1995, Den långa vägen till gemenskap. s. 249-251 
146 Öresjö, 2006, Konsten att dra åt samma håll, s. 18 
147 Cordis, Community Research and Development Information Service, Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable 

Neighbourhoods and Cities. Report 2: Large Housing Estates in Sweden, Overview of developments and problems in Jonkoping and Stockholm. Uppdaterad 2006-02-28. 
148 Öresjö, 2006, Konsten att dra åt samma håll, s. 35, s. 43; Sveriges Radion P4 Jönköping, Råslätt i topp i europeisk undersökning  
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och en fritidsgård. Allt är inte bra och allt har inte gått som på räls. Mycket av det som var 

uppbyggt i form av sociala nätverk sviktade till exempel när kommunledningen och 

Vätterhem, mot de kommunanställdas uttryckliga vilja, placerade ett par flyktingför-

läggningar i området. Sommaren 1993 kulminerade detta med 600 flyktingar.149 Då var 

många eldsjälar på väg att ge upp.  

En pärlbandsstrategi 

Ett intressant exempel på sommaraktivitet är Idélandet som byggdes upp på 1980-talet. Det 

fungerade som ett "Skansen i miniatyr" med husdjur, ridskola, små byggnader och 

odlingslotter som de boende ansvarade för. Det beskrevs ibland som "...en oas för barn och 

ungdomar i Råslätt under sommartiden". Idélandet fungerade också på andra årstider. 

Personal från fritidsförvaltningen ansvarade.150 Verksamheten hade stöd av Vätterhem, 

hyresgästföreningen, fritidsförvaltningen, skolan, socialförvaltningen och den drevs under en 

period i form av en ideell förening. I styrelsen ingick företrädare för skola, fritid, kultur och 

pensionärsorganisationen. Vätterhem bidrog med material och underhåll. Sommar-

praktikanter hjälpte till. Mot slutet finansierades verksamheten med stöd av statliga 

integrationspengar.151 På 2000-talet minskade stödet. När det fanns behov av nya 

investeringar ställdes kommunen inför ett vägval.152 Som ett led i ett besparingsprogram 

beslutade fritidsnämnden 2014 att lägga ned Idélandet. Det hade då funnits i 30 år och 

under en lång period drivits av eldsjälar.  

Idélandet är ett typiskt Råslättsprojekt. Det bars upp av en blandning av ideella insatser, 

kommun och allmännytta. Många olika aktörer samarbetade, finansieringen varierade, i 

vissa perioder hade det öronmärkta statliga projektanslag.  

Även om utvecklingen inte har varit entydigt positiv finns det ett värdefullt kännetecken på 

genomförda projekt.  De ingår i en "pärlbandsstrategi". Under årens lopp har olika projekt 

(pärlor) genomförts av olika grupper av aktörer. I grupperna har det ofta funnits företrädare 

för olika kommunala förvaltningar, allmännytta, hyresgästförening och föreningsliv. Enstaka 

projekt har flätats samman till ett pärlband. Flera av de drivande personerna har återkommit 

i olika projekt och därmed stått för kontinuitet även när nya personer tillkommit. De 

engagerade har utgått från en liknande ideologi och har haft ett liknande förhållningssätt 

oavsett om de varit offentliganställda eller hört till föreningslivet. Man har haft en öppenhet 

för nya projekt.  

Råslätts historia är i stor utsträckning formad av alla sina projekt. Det finns emellertid alltid 

en risk att pärlband brister, att eldsjälar sliter ut sig och att en positiv anda försvinner. Den 

risken aktualiserades inför kommunens satsning 2016 på sommarlovsaktiviteter. 

 

 

                                                           
149Öresjö, 2006, Konsten att dra åt samma håll,  s. 16 
150 Bland dem fanns Jan-Åke Elmkvist, Eva Tallvid och Marit Thirén 
151 Youtube, Jönköpings kommun, Integrationssatsningar i Jönköping, Anna Mårtensson (Fp) håller anförande om Integrationssatsningar i Jönköping. KF 2011-05-26 ärende 11, Laddades 
upp den 29 maj 2011 Anna Mårtensson säger att Idelandet fick 500 000 dvs maximalt! 
152 Youtube, Jönköpings kommun, Ideland Råslätt Jönköping, Kommunfullmäktige 2011-05-26 ärende 8a.Laddades upp den 29 maj 2011; 160927 Uppgift från Mazar Alijevski. 
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Välfärdsindikatorer  

Idag bor det cirka 5 000 personer i Råslätt varav cirka 600 är barn i åldern 6 - 15 år. Det är 

den åldersgrupp som sommarlovsbidraget avser. Hälften av Råslättsborna är födda 

utomlands och ytterligare 1 000 är invandrare i andra generationen. Råslätt har med åren 

blivit mer invandrartätt. Alla lägenheter är upplåtna med hyresrätt. För att få en mer 

varierad sammansättning planerar Vätterhem att bygga 1 000 nya bostadsrätter, radhus och 

små villor på Råslätt: "Blandade bostadsformer ska bidra till ökad integration". Tanken är att 

de nya bostäderna ska bli attraktiva för nya familjer och individer som vill flytta in, men 

också öka valmöjligheterna för de som redan bor i området.153 Det finns också planer på ett 

nytt vårdcentrum och upp till 50 nya hyreslägenheter.154 

Frågan om integration är komplicerad och innehåller flera olika aspekter. Att Råslätt har 

blivit mer "invandrartätt" är inte självklart detsamma som att integrationen har misslyckats. 

Flera välfärdsindikatorer tyder på att livet i Råslätt blivit mycket bättre under de senaste 20 

åren särskilt om man ser till arbete, utbildning, medelinkomst och boendemiljö.  

På flera områden liknar levnadsförhållandena i Råslätt allt mer vad som gäller för Jönköping i 

övrigt.155 Andelen öppet arbetslösa har minskat markant från 1995 (14,2 %) till 2015 (6,6 %) 

dvs. den är nu endast någon procent högre än i kommunen som helhet. Förvärvsfrekvensen 

har ökat från 1994 (31,5 %) till 2014 (51,6 %). Utbildningsnivån har ökat. Medelinkomsten 

har också ökat från 1994 (81 400 kr) till 2014 (155 700 kr per år). Medelinkomsten har ökat 

men är fortfarande låg jämfört med vad som gäller för Jönköping i övrigt.156  

De satsningar som gjorts under många år har på flera sätt varit framgångsrika. Mot den 

bakgrunden är det intressant att se vilka ytterligare satsningar man väljer att göra för att 

förbättra levnadsvillkor och barn- och ungdomsverksamhet. De senaste åren har man till 

exempel avsatt särskilda resurser till folkbildning, idrott, socialt arbete samt barn- och 

ungdomsverksamhet.  

En hel del av "det kommuncentrala anslaget för integration och delaktighet" har tilldelats 

Råslätt. Under 2014 och 2015 fick ABF särskilda anslag till studiecirklar för kvinnor i Råslätt. 

Verksamhetens initierades från början av två väletablerade somaliska kvinnor. Bidraget för 

2015 avsåg nyanlända kvinnor som ville läsa körkortsteori. Flera av dem anställdes sedan via 

välfärdsjobb inom äldreomsorgen.  

Under 2015 fick Råslätts Sportklubb 270 000 kr. Klubben har kontakt med många barn och 

ungdomar. För att förstärka samarbetet med Råslättsskolan anställde Råslätts Sportklubb en 

projektmedarbetare på halvtid.157 

Våren 2016 fick Underground, Råslätts församlingsgemenskap och Unga Örnar ett anslag om 

376 000 kr till ett värdegrundsprojekt i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Dess  

syfte var158   

                                                           
153 Svt Nyheter Jönköping, Råslätt förtätas med 1 000 nya bostäder, Publ 4 oktober 2016 
154 Jnytt, 50 nya lägenheter på gång på Råslätt  
155 Jönköpings kommun, Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 2016-04-27, § 109 Integrationsrapport 2015 
156 Jönköpings kommun, 160906 Råslätt statistik 1995-2015 från Jönköpings kommuns utredningsenhet 
157 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016 s. 13 -14 
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att genom ett gemensamt värdegrundsarbete stärka ledare och personal och grupper av 

ungdomar till ett gemensamt ansvar för bostadsområdets utveckling. 

Kommunen hade alltså redan beslutat om extra resurser till områdesarbete i Råslätt när man 

2016 fick det nya statliga bidraget till sommarlovsaktiviteter.  

4.4.2 Sommar i Råslätt 

Stort utbud  

Under våren 2016 samordnade flera lokala aktörer sina planer för sommaren i Råslätt. En 

sådan gemensam planering hade sannolikt inte varit möjlig utan den historia av samarbete 

som Råslätt har. Planeringen byggde på den områdesorganisation som finns sedan länge. För 

barn och ungdomar innehöll sommarlovsverksamheten bredd och variation:159  

ABF ordnade Sommarlovskul fyra dagar i veckan under fyra veckor för barn (6 - 13 år). De 

målade tavlor på tema ”mitt Råslätt”, hade återvinningspyssel, odling, målade t-shirts, 

pärlade pärlplattor och var i träslöjden. Ungdomar (14 - 19 år) erbjöds bakning, träslöjd, 

överlevnadskurs och musik. 

Jönköpings Islamiska Församling hade öppet kvällstid med möjlighet för ungdomar att till 

exempel spela TV-spel och pingis. 

Pingstkyrkan i Jönköping genomförde Sommarkul under juli och augusti. Man ordnade en 

minifestival med hoppborgar och andra lekredskap.  

På Råslätts bibliotek genomfördes workshop med superhjältetema och deckarskola med 

författaren Åsa Öhnell för barn (6 - 9 år respektive 10 - 12 år). På biblioteket genomfördes 

också programmet Sommarboken med fika, bokprat, mingel med barnbibliotekarier. 

På Råslätts fritidsgård anställdes extra fritidsledare för att bedriva öppen barn- och 

ungdomsverksamhet. Bussutflykter till bland annat Borås djurpark, Skara sommarland, 

Gränna och Visingsö, Kolmårdens djurpark, High Chaparral i Gnosjö, Göteborg/Gothia cup, 

Isaberg. Varje buss rymde cirka 50 barn. Gratis lunch och mellanmål ingick.  

Råslätts Sportklubb organiserade fotbollsskolor under tre veckor. Tolv ungdomar från 

Råslätt hjälpte till som ungdomsledare. Gratis frukost till barnen. 

Underground ordnade dans, tårttävlingar och sminkkvällar. Det fanns möjlighet att delta i 

äventyrskanoting i Tabergsån, rida på hästar, gocart, speedcat, paintball, bumperball. 

Tillgång till musikstudio och fotostudio.  

Vätterhem ordnade, i samarbete med kommunen, sommarjobb till ungdomar. 

Rundvandring 

För att bättre förstå i vilken miljö sommarlovsaktiviteterna genomfördes tog jag ett par 

promenader i området. Jag observerade olika miljöer och talade med de jag mötte. På den 

                                                                                                                                                                                     
158 Jönköpings kommun 160406 Tjänsteskrivelse Underground Ung Fritid och Unga örnar 2016 version 1 
159 160926 samtal i Råslätt; Svt Nyheter Jönköping, Satsning på de unga i Råslätt, Publ 9 juni, 2016 ; Jnytt, De lyfter Råslätt med sommaraktiviteter, Publ 9 juni 2016, Underground, 160929 
Rapport Underground Sommar 11-29 juli 2016 
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stora planen utanför Stadsgården var ett hundratal personer samlade. Många av dem var 

från Råslätt, många kom från andra platser i och utanför kommunen. Flera var klädda i 

vackra högtidsdräkter. De hade nyss kommit ut från sporthallen i Stadsgården där de firat 

Eid. Eid al-Fitr betyder fastebrytandets fest och är en muslimsk högtid vid avslutningen av 

fastemånaden, Ramadan.160 Varje år arrangerar Jönköpings Islamiska Församling Eid fester. 

Vid en fest förra året deltog så många som 120 barn. Dessa aktiviteter har, efter vad jag vet, 

inte haft något statligt eller kommunalt stöd. 

På torget mötte jag två medelålders män från Afghanistan. De har bott flera år i Råslätt, har 

sina familjer här och har kommit in i arbetslivet. Båda var klädda i högtidsdräkter. En av dem 

berättade vad hans barn gör denna sommar. 

I Råslätt finns en hel del barnverksamhet, jag har tre söner i åldern 13 - 16 år. Jag hjälper 

dem med läxor. På sommaren lånar vi böcker på biblioteket för att lära mer svenska.  

Flera av de jag träffade gav mig intrycket att deras sommarlovsaktiviteter är familje-

orienterade. En grupp ungdomar stod strax intill. Några av dem bodde i Råslätt, några på 

andra platser. De var mellan 15 och 18 år; de kom också från Afghanistan. En av dem hade 

varit i Sverige åtta månader och kunde mer svenska än de andra. Han berättade vad de gör 

denna sommar. 

Vi går i kommunens sommarskola för nyanlända. Några av oss går fyra veckor, andra går 

åtta veckor. På eftermiddagarna deltar vi i olika fritidsaktiviteter. Senare i sommar ska vi 

resa till Göteborg för att spela cricket. Vi deltar i en serie.  

Sommarskola för nyanlända är som sagt en stor satsning av Jönköpings kommun. Många av 

deltagarna är ensamkommande flyktingbarn. Sommarskolan innebär undervisning i svenska, 

matematik och samhällskunskap på förmiddagarna i två centralt belägna skolor. På efter-

middagarna genomförs en mängd olika fritidsaktiviteter i olika delar av kommunen. I 

Stadsgårdsbadet bedrevs till exempel simskola. Eftermiddagsaktiviteterna kostade inget för 

deltagarna, de organiserades av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med lokala 

föreningar.161  

Ungdomarna jag mötte i Råslätt talade om cricket. De första organiserade cricket-matcherna 

i Råslätt genomfördes 2010 med prisutdelning till vinnande lag. Därefter har intresset vuxit, 

särskilt bland de som kommer från Afghanistan.162 I Jönköping finns en nystartad cricket-

klubb som har fått del av statliga "integrationspengar". De flesta klubbmedlemmarna är 

nyanlända och asylsökande. De vill få med fler svenska medlemmar i klubben och fler 

flickor.163  

Längre in i bostadsområdet gick jag förbi lekplatser, anlagda bollplaner, bänkar, en scen och 

Tomatens Koloniområde. Vissa delar av koloniträdgården hade förfallit, andra delar var 

mycket välskötta. Någonstans här i närheten byggde man upp Idélandet på 1980-talet. På 

                                                           
160 Jönköpings Islamiska Församling, hemsida; Youtube, Råslätt Somaliska Förenìng EID FEST I JÖNKÖPING, Publ 24 sep. 2015  
161 Jönköpings kommun, Sommar på Vätterstranden 2016  
162 Youtube, Råslätt Cricket Champion Presentation, Publ 1 maj 2010 
163 Svt Nyheter, Jönköping, Nyanlända vill få fler att spela cricket Publ 10 mars 2016 
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strategiskt utplacerade anslagstavlor står det "Välkommen till Råslätts gård". Kartor med 

beskrivningar av hur man hittar till områdets olika delar underlättar orienteringen. Ett par av 

Vätterhems servicebilar for runt med fastighetsskötare som utförde underhållsarbete. 

Vätterhem har fått flera utmärkelser för sin goda service och sitt sätt att sköta fastigheterna. 

Vätterhem har på olika sätt bidragit till att barnen fått en bättre uppväxtmiljö.164  

Huskropparna har olika färger. Det gör det lättare att hitta i området än när jag var här första 

gången på 1970-talet. Omfattande renoveringar och förbättringar på 1980-talet gav området 

ett nytt utseende. Det skedde parallellt med de sociala och kulturella projekt jag beskrivit 

tidigare.165 Både den fysiska och sociala miljön förbättrades väsentligt med stöd av resurser 

från stat, kommun, allmännytta och föreningsliv.  

Jag gick förbi Kärrhöksgatan som på 1970-talet betraktades som den mest problematiska och 

stigmatiserade delen av Råslätt.166 Mycket bråk och vandalisering. I ett tidigt skede fanns här 

en kommunal fritidsgård, Kärrhöksgården.167 Ibland var kommunen tvungen att stänga den 

på grund av för mycket bråk.168 Nu har Kärrhöksgatan en helt annan karaktär. Här finns ett 

serviceboende för äldre, en förskola, studentbostäder och lokaler för Råslätts Somaliska 

Förening och Jönköpings Islamiska Församling. Här har hyresgästföreningen ett kontor och 

strax i närheten finns lokaler för Råslätts Sportklubb. Råslätts Sportklubb har funnits sedan 

1970 och är den förening i Råslätt som har flest ungdomar som medlemmar.169 Denna 

sommar organiserade föreningen gratis fotbollsskola för barn och ungdomar.170  

Allt är inte frid och fröjd. För några år sedan brann det flera gånger i lokaler på 

Kärrhöksgatan, bland annat i studenternas samlingslokal. Polisen rubricerade det som 

mordbrand.171 Massmedia rapporterar emellanåt om brottslighet i olika delar av Råslätt. 

Råslätt är ett av de 53 bostadsområden i Sverige som betecknas som extra utsatt och som 

därför kräver extra polisiära insatser.172  

Jag gick vidare. På en gård längre in i området mötte jag Sama, 10 år, Taqua, 6 år och Nila, 7 

år. De berättade att deras familjer kom från Afghanistan, själva var de uppvuxna här. Barnen 

hade inga problem med svenska språket. Nu var de ute på en liten promenad. Detta var på 

förmiddagen och de hade tydligen ingen anledning att känna sig otrygga. Jag frågade vad de 

brukar göra på sommaren och om de kände till vilka olika barnaktiviteter som finns i Råslätt. 

De förstod inte var jag menade med "organiserade barnaktiviteter". 

Vi bor i Råslätt. Vi brukar vara med familjen. Ibland åker vi och badar. Här finns flera 

lekplatser, vi gungar och leker. Gör utflykter med familjen.  

Många i Råslätt tillbringar huvuddelen av sin sommar i området. Jag vet inte om de är nöjda 

med det eller längtar bort. På nästa gård var fem mammor samlade på en fint utformad 

                                                           
164 Öresjö, 2006, Konsten att dra åt samma håll, s. 29; Fastighetstidningen 2015  
165 Mattsson, 1995, Den långa vägen till gemenskap 
166 Öresjö, 2006, Konsten att dra åt samma håll, s.10 
167 Mattsson, 1995, Den långa vägen till gemenskap, s. 249 
168 Kommunikation med med Lennart Håkansson som länge arbetat på Jönköpings fritidsförvaltning 
169 160919 mail från Peter M; Råslätts Sportklubb, http://idrottonline.se/RaslattSK-Fotboll/Foreningen  
170 Jnytt, De lyfter Råslätt med sommaraktiviteter Publ 9 juni 2016 
171 Sveriges Radio P4 Jönköping, Ny anlagd brand på Råslätt, publ 23 aug, 2010; Youtube, Råslätt Somaliska Förenìng, NATTVANDRING  
172 Jönköpingsposten, Råslätt visar vägen, Publ 25 aug 2016; Polisen, Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten, Utsatta områden -sociala risker, kollektiv förmåga och 
oönskade händelser. December 2015 Dnr: HD 5800-61/2015 
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lekplats där ett tiotal barn lekte med varandra i olika grupper. Kultur-, fritids- och social-

förvaltningarna utformar varje sommar projekt som ger barnfamiljer möjlighet att uppleva 

helt andra delar av kommunen och Sverige. Familjecentralen i Råslätt har en stor kontaktyta 

och bistod i rekryteringen av deltagare till det familjeläger i Karlskrona som tidigare 

nämnts.173 Det vände sig till barnfamiljer med särskilda behov. Liknande familjeläger har 

genomförts länge, de förekom redan på 1980-talet. 

Jag gick vidare. På avstånd såg jag fyra ungdomar, pojkar i åldern 17 till 18 år. Först var de 

misstänksamma och undrade varför jag gick runt och fotograferade och talade med folk. "Jag 

håller på med en undersökning om sommarlovsaktiviteter", svarade jag. "Har du någon 

legitimation som visar det?" frågade en av dem. Jag råkade i fickan ha det visitkort jag 

tidigare fått av Mazar Alijevski, som är chef på kommunens Barn och ungdomsavdelning. 

"Jag gör en undersökning tillsammans med kommunen", sa jag och visade visitkortet. "Jaså, 

Mazar, honom känner vi", sa de, "han var ju här förut, på Stadsgården." Mazar är en av flera 

personer som efter att ha gjort uppskattade insatser på Råslätt fått anställning centralt på 

kultur- och fritidsförvaltningen. Redan på 1980-talet märkte jag att det var en särskild merit 

bland fritidspersonalen att ha tjänstgjort i Råslätt. 

Ungdomarna jag mötte på min promenad berättade lite om sig själva och Råslätt. Deras 

familjer kom från tre olika länder i Mellanöstern; själva var de uppvuxna i Råslätt. De hade 

arbetskläder och en flakmoped. Jag frågade vad som var deras arbetsuppgifter i området. 

Vi tar ner gamla filter i husens trappuppgångar, vi klipper gräs, vi kollar så att brand-

släckarna fungerar, vi städar. Vi har sommarjobb som "bovärdar". Vi fick jobbet genom 

fritidsgården.   

Det allmännyttiga bostadsbolaget Vätterhem har tillsammans med kommunen gjort en extra 

satsning denna sommar på att ge tonåringar sommarpraktik. En bakgrund till denna satsning 

är förra sommarens oroligheter med bilbränder och vandalisering i Råslätt.174 "Vad gör ni 

annars på sommaren?", frågade jag. "Här finns allt", svarade de, "det här är bästa stället, 

skriv det i din rapport." Vad är det som är så bra? undrade jag.  

Vi får åka till Liseberg och Gothia Cup i Göteborg, det finns resor till Kolmården och 

Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Det enda som är dåligt här är att hyrorna är så höga.  

I Jönköping organiseras utflykter, bussresor och sommarkollo till vilka deltagarna rekryteras 

områdesvis. En del resor riktar sig till vissa åldersgrupper av barn och ungdomar; till vissa 

utflykter inbjuds funktionshindrade. En del resor lockar fler flickor än till pojkar. En av 

pojkarna jag mötte berättade att han förra sommaren fick jobba på fritidsgården.175 En 

annan skämtade lite om att han deltog i förra sommarens vandalisering och antydde att tack 

vare det bråket blev satsningarna större denna sommar. Råslätts fritidsgård har haft öppet 

extra mycket denna sommar och har förberett ovanligt många bussutflykter.  

                                                           
173 160927 Uppgift från Eva Gunnarsson och Mazar Alijevski 
174 Jönköpingsposten, De står upp för Råslätt Publ 14 oktober 2015  
175 Stadsgården Råslätts Fritidsgård, Facebook 
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I närheten av Råslätts affärscentrum träffade jag tre flickor: Faiza 15 år, Asma 20 år och Nata, 

15 år. Av deras namn, utseende och kläder drog jag slutsatsen att de var invandrare, 

antagligen ganska nyanlända. De berättade att de bodde i Månsarp, ett litet samhälle en mil 

söder om Jönköping.  

Råslätt är mer spännande. I Månsarp finns inget att göra på sommaren. Vi brukar bada och 

gå på gym. Där finns en fritidsgård för ungdomar, men det är inget för oss.  

Asma berättade att hon, som nyanländ, gick på kommunens sommarskola förra sommaren. 

Hon talade nu svenska utan problem.  

Nära affärscentrum såg jag en skåpbil med texten "Fyndet, Råslätts Secondhand med 

kvalitet". Skåpbilen hade kört fram varor till försäljning i den butik som drivs av Råslätts 

Församlingsgemenskap. Råslätts Församlingsgemenskap presenterar sig så här på sin 

hemsida:176     

Vi kommer från många olika nationaliteter och kulturer. Vi har det gemensamt att vi tror 

på Jesus och vill följa honom. Vi vill vara en gemenskap av kristna som hjälper och stöder 

varandra i det vardagliga livet.  

Överskottet från Fyndet, Råslätts Secondhand går till olika biståndsprojekt i Afghanistan, 

Rumänien och på senare tid Syrien.177 Här finns människor som gör något för andra. Råslätts 

Församlingsgemenskap är en frikyrkoförsamling som ofta lånar lokaler av Svenska Kyrkan. 

Svenska Kyrkan finns i den stora kyrkobyggnaden mitt i Råslätt.  

4.4.3 Stadsgården och Underground 
Nästa station blev Stadsgården och Underground. Först mötte jag Hugo Ranerås, enhetschef, 

och några av hans medarbetare. Hugo var tidigare platschef på ett evakueringsboende för 

ensamkommande flyktingbarn. Det drevs under en akut period i kultur- och fritids-

förvaltningens regi, vilket i sig är en ovanlig lösning.178 Nu har han hand om all verksamhet 

på Stadsgården: Idrottshallar, bad, bibliotek, fritidsgård, föreningslokaler med mera. Hugo 

hade precis börjat sin anställning på Stadsgården. Han berättade att personalen på 

Stadsgården uppgick till 14 tillsvidare anställda och cirka 20 timanställda.179 Råslätts 

fritidsgård i Stadsgården är den mest besökta i Jönköpings kommun. Eftersom jag nyss 

försökt att bilda mig en aktuell uppfattning om området undrade jag hur relationen är 

mellan Stadsgården och bostadsområdet: Vem har ansvaret för livet mellan husen?  

Det finns en stark områdesgrupp som har hand om livet mellan husen. Denna sommar har 

fritidsgården öppet varje dag mellan 14.00 - 17.00 för åldersgruppen 10 - 12 år och 18.00 - 

21.00 för åldern 13 år och uppåt. Fritidsgården är mycket populär, det står en kö utanför 

dörren när det är dags att öppna. 

Jag blev lite förvånad eftersom jag förväntat mig ett annat svar. På 1980-talet var 

Stadsgården en resurs och en stödpunkt för alla boende i Råslätt. Så kanske det fortfarande 

                                                           
176 Råslätts Församlingsgemenskap, http://www.rfg.se/ 
177 Jmini, Jönköpingsnyheter, Second Hand i Jönköping  
178 Jönköpings kommun, årsrapport ang kommunens arbete för ökad integration 2016, s. 7 
179 160705, 160926 samtal med Hugo Ranerås 
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är eller så har verksamheten blivit mera ålderskategoriserad. Hugo Ranerås förklarade att 

åldersuppdelningen gäller just fritidsgården och att det beror på att deltagarna har olika 

intressen. Fritidsgårdsverksamheten anpassas efter olika grupper. På Stadsgården i övrigt 

finns verksamhet för alla åldrar. "Vi har en ny organisation på gång som bygger mer på ett 

medborgarperspektiv", berättade Mazar Alijevski som var med mig vid besöket på 

Stadsgården.  

Områdesgruppen i Råslätt bildades på 1970-talet. I gruppen ingår nu företrädare för 

kommunens olika förvaltningar, men också kyrkan, områdespolisen, allmännyttan, 

hyresgästföreningen, ABF, Råslätts församlingsgemenskap, Råslätts sportklubb och andra 

idéorganisationer. Ibland inbjuds alla hyresgäster till stormöte.180 Områdesgruppen är en 

förklaring till att man har lyckats lösa många problem och driva många projekt under årens 

lopp.  

På en tavla på väggen i fritidsgården kunde jag läsa om den gemensamma värdegrunden. 

Rubrikerna var "Jämliket - Jämställdhet - Möjlighet". Under rubriken "möjlighet" står 

Fritidsledarna har ett öppet förhållningssätt för att kunna utveckla verksamheterna efter 

idéer, tankar och kreativitet som kommer från både ledning, ungdomar och personal. Vi 

ser till förmågor snarare än till oförmågor... (här) ges möjlighet att vara nyfiken, 

experimentera, misslyckas och lyckas.  

Vid ett bord satt tre tonårsflickor och spelade ett sällskapsspel. Detta var på eftermiddagen 

så tydligen var åldersindelningen av verksamheten inte särskilt strikt. En hel del personal var 

samlad för att förbereda olika program. En av dem var Simon "Kruch" Yesil, 20 år. Han är 

uppvuxen i Råslätt och berättade att han nu ska utbilda sig till fritidsledare på Värnamo 

folkhögskola. Hans artisnamn är Kruch. Det fick han av pappans kompisar när han som liten 

följde med dem på fotboll. Han fick de växelpengar (kruch) pappan hade i fickan för att gå 

iväg och köpa godis. Nu jobbar han emellanåt som diskjockey på fritidsgården och har hand 

om musikverkstaden. Musik är hans stora intresse.181 Hugo Ranerås berättade att 

ungdomarna på plats bestod av en blandning av anställda, timanställda, praktikanter och 

deras kompisar: 

När man timanställer en person i Råslätt får man ett par personer "på köpet". Kompisar till 

de man anställer hänger med bara för att de trivs med att vara här.   

Gränserna kan tydligen bli flytande mellan vad som är betald tid och obetald. Så är det också 

på Underground. Gränserna kan bli flytande mellan vad som är den kommunala fritids-

gårdens ansvarsområde och vad som är Undergrounds. Fritidsgården har en kommunal 

huvudman. Underground drivs i ideell regi. Underground och Råslätts fritidsgård finns på 

olika våningsplan i Stadsgården, de vänder sig till samma barn- och ungdomar, de 

samarbetar i flera projekt. Det gjorde de ovanligt mycket denna sommar. 
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181 Stadsgården Råslätts Fritidsgård, Facebook  



52 
 

 

På källarplanet träffade jag Peter Magnusson som leder Underground. Underground är en 

ungdomsverksamhet som har Råslätts Församlingsgemenskap som huvudman. Flertalet av 

de cirka 100 medlemmarna i församlingsgemenskapen bor och verkar inom bostadsområdet 

Råslätt. Underground har funnits i åtta år och har på senare år fått verksamhetsbidrag från 

kultur- och fritidsförvaltningen. På Undergrounds hemsida framgår att man vänder sig till182 

... ungdomar från områdets 60-tal etniska och religiösa grupper och har framgångsrikt 

arbetat med integration, tjejers fritid, nätverksbyggande mm. Vår övergripande 

målsättning för alla program är att ge ungdomar med mycket litet vuxenstöd en positiv 

fritid med vuxna som bryr sig i sitt nätverk. Genom att jobba med hela människan vill vi 

också möta olika behov för att ge hopp och möjligheter inför framtiden. 

Vissa kvällar har man först öppet ett par timmar enbart för tonårsflickor, därefter öppnar 

man också för pojkar. "Tonårsflickorna är viktiga", sa Peter. När han hörde att jag kom från 

en statlig myndighet frågade han: 

Kan du hjälpa mig att hitta ett sätt att finansiera en bilkörskola för flickor i Råslätt? Det gör 

en väldig skillnad när flickor från Mellanöstern och Nordafrika tar körkort. Deras status i 

familj, släkt och bland kamrater växer. Problemet är att de inte har råd att ta körlektioner.  

Peter Magnusson är en av flera personer i Råslätt som försöker att förbättra lokalsamhället 

med stöd av de boende. Till skillnad från flera andra fritidsgårdar håller Underground öppet 

också över helgerna, på kvällarna.183 Under veckorna kan man få  hjälp med läxor, 

stödsamtal, delta i utbytesprogram med andra länder. Nyligen startade man en 

"avhopparverksamhet" för de som vill lämna kriminella gäng. Vidare medverkar 

Underground i ett arbetsmarknadsprogram för att ge ungdomar sommarpraktik. Tanken är 

att göra dem mer anställningsbara. När de visat vad de kan får de ett betyg som kan 

användas när de senare ska söka arbete. På så sätt blir sommarpraktiken en del i ett 

integrationsprogram.   

Underground driver en treårig ledarskola för ungdomar i åldern 16 - 25 år. Tanken är att 

ungdomsledarna ska fungera som förebilder för andra och att de ska ansvara för en stor del 

av ungdomsverksamheten. Jag träffade några av dessa ungdomar och bad dem berätta vad 

man gör som ungdomsledare, vad som hänt  i sommar, vad de tycker om Råslätt och vad de 

menar med integration. Diskussionen som följde präglades av de dramatiska händelser som 

inträffade förra sommaren i Råslätt. Låt mig därför först säga något om det. 

Risk att eldsjälar sliter ut sig 

Tillsammans med Unga Örnar i Råslätt och Jönköpings kultur- och fritidsförvaltning ansökte 

Underground i april 2016 hos kommunstyrelsen om medel till ett värdegrundsprojekt. Man 

ville stärka, stödja och uppmuntra personal och ledare som har särskilt stor betydelse för 

området och som regelbundet möter breda grupper av ungdomar. "Det handlar om ett 

gemensamt värdegrundsarbete" berättade Peter. I motiveringen till projektet framhölls att 
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kultur- och fritidsförvaltningens personal och Undergrounds ledare dragit ett mycket stort 

lass i mer än ett år  

... för att stabilisera såväl enskilda personer och grupper som området som helhet... 

många frivilliga gav upp eller drog ner rejält på sin medverkan i slutet av 2015...Personal 

på Ung Fritid har frågat hur länge man orkar hålla på. Båda grupperna behöver 

motiverande och stärkande insatser...  

Råslätt drabbades förra sommaren av bilbränder, skadegörelse och konfrontationer. 

Räddningstjänsten sammankallade till ett möte med representanter från skola, kultur- och 

fritid, Vätterhem, polisen, Underground, Råslätts Sportklubb och Securitas. Oroligheterna 

hade föregåtts av bråk och misshandel under våren och vissa ungdomar hade dömts att 

betala skadestånd. Peter Magnusson:184  

Vi tog tag i situationen som höll på att spåra ur med aggressiva tendenser. Vi kallade till 

ett gemensamt stormöte på Stadsgården för att reda ut vad som hänt och för att 

tillsammans med hela vuxenvärlden på Råslätt förändra attityderna kring ghetto-tänket 

och den aggression som fanns. Vi bjöd endast in personer som var väl kända i Råslätt. 

Det var i synnerhet Råslätts Sportklubb, Underground och personal från Ung Fritid som tog 

sig an situationen. Ung Fritid är en avdelning inom kultur- och fritidsförvaltningen. Råslätts 

Sportklubb är den största föreningen i området. Initiativtagarna uppmanade polis, väktare, 

kommunala tjänstemän och andra myndighetspersoner att hålla sig i bakgrunden. Tanken 

var att lösa den uppkomna situationen genom områdets föreningsliv och de informella 

nätverk som finns. Peter Magnusson: 

Det var många starka tjejer som ställde sig upp mot de här skadegörelserna. Vi bjöd in till 

en presskonferens för att ge vår bild av situationen. Vi ville motverka de fördomar som 

finns om Råslätt.   

Därefter ordnade de idrottsaktiviteter varje kväll till långt in på nätterna. Fritidsledarna och 

ungdomsledarna samtalade med ungdomar, föräldrar, föreningar och trossamfund. Mazar 

Alijevski, chef på kommunens Barn och ungdomsavdelning, berättade att han var bortrest på 

semester men blev tvungen att ordna en snabb omfördelning av personal så att fritidsledare 

som har vuxit upp i Råslätt kunde lämna sina uppdrag i andra delar av kommunen för att 

komma och hjälpa till med den svåra situationen i Råslätt. "När det blir kris litar dessa 

ungdomar bara på de som de sedan tidigare har förtroende för."  

Fritidsledarna arbetade långt in på nätterna med dessa ungdomar. Mazar berättade att de 

förklarade sitt engagemang med att "det handlar ju om barnen till våra kompisar". 

Problemen löstes på ett tillfredsställande sätt. Ordföranden i områdesgruppen i Råslätt skrev 

en rapport om händelserna sommaren 2015. Några av lärdomarna blev:185  
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- Tidiga insatser när något händer, involvera alltid föräldrarna 

- Förstärk samarbetet mellan lokala aktörer (föreningar och trossamfund), skola och 

socialtjänst (fältgrupp och barn- och ungdom). Ge tid för områdesarbete. 

- Utveckla rutiner för anmälan till socialtjänsten och polisen 

-  Anställ personal med utländsk bakgrund och eller god erfarenhet av arbete i 

mångkulturella miljöer.  

- Förstärk de positiva förebilderna 

- Läxhjälp till alla elever. En av fyra högstadieelever i årskurs 9 från Råslätt hade inte 

behörighet till något nationellt program Vt-15. 

I dessa rekommendationer känner jag igen en del av den så kallade Råslättsandan. De 

involverade personerna och förvaltningarna tar sig an uppgifterna med ett liknande 

förhållningssätt. Man är beroende av både formella och informella nätverk för att lyckas. 

Underground och Råslätts Sportklubb fick 2015 "kommunens pris för särskilt berömliga 

insatser bland barn."186 Inför och under sommaren 2016 behövdes insatser för att stabilisera 

såväl enskilda personer och grupper som området som helhet. Det var därför man 

utformade ett värdegrundsprojekt. "Det finns en risk att eldsjälar sliter ut sig" sa både Peter 

Magnusson och Mazar Alijevski. De syftade på såväl personal anställd av kultur- och 

fritidsförvaltningen som på ideellt verksamma ungdomsledare. 

4.4.4 Pedagogik för integration 

Danial Mardini är verksamhetsansvarig på Råslätts fritidsgård. När jag träffade honom i 

Stadsgården avbröts vårt samtal av en mamma. Hon kom fram till Danial med sin son i 10-

årsåldern och frågade om sonen kunde få delta i verksamheten. Danial kände igen sonen, 

han hade varit där tidigare "Det är en bra grabb, han är naturligtvis välkommen". Mamman 

och Danial talade omväxlande på svenska och arabiska. Mamman anmälde sonen till Örnen 

som är namnet på fritidsgårdsverksamheten för barn i åldern 10 - 12 år, de som brukar 

komma till fritidsgården efter skolan.  

Fritidsgården är öppen för alla, men det finns särskilda tider för olika åldersgrupper. När man 

anmäler sig till Örnen skriver man på ett kontrakt om att respektera de regler som gäller på 

fritidsgården. Man ska respektera varandra. Föräldrarna kallas till ett introduktionsmöte så 

att de kan lära känna personalen och bli informerade om den policy som gäller. Fritids-

ledarna har kontakt med barnen, föräldrarna, skolan, socialtjänsten, Vätterhem och 

föreningslivet. Fritidsgården ingår på så sätt i de nätverk av sociala relationer som är viktiga 

för samarbetet kring barnen. Medlemskap i Örnen är en liten ceremoni som markerar 

tillhörighet och gemenskap.187 Man kan betrakta det som första steget i ett integrations-

program. 

Det finns andra ceremonier som är viktiga för att barn och ungdomar ska integreras i 

samhället. Denna sommar fick upp emot 100 ungdomar praktisk arbetslivsorientering, 

                                                           
186 Jnytt, Åker till badland för prispengar. Publ  27 nov 2015; 161012 Mail från Peter Magnusson 
187 160926 samtal med Hugo Ranerås  



55 
 

 

feriepraktik eller sommarjobb i Råslätt.188 Både Råslätts fritidsgård och Underground 

medverkade i ett arbetsmarknadsprogram. Inom ramen för det programmet fick 

ungdomarna utvecklingssamtal, feed back, betyg och hjälp att utforma en CV. Dessa inslag 

kan betraktas som ceremonier utformade för att underlätta ungdomarnas väg in på arbets-

marknaden. Sköter sig ungdomarna får de goda referenser från Underground och 

fritidsgården. Peter Magnusson berättade att de ungdomar som hör till Underground får 

skriva på ett avtal med följande inledning:189 

Du som skriver på detta har möjlighet att alltid komma till Underground när vi har öppet. 

De som hjälper till extra mycket kommer kunna ha oss som referens för jobb mm och även 

få andra möjligheter. Du lovar att: 

- Alltid vara en bra förebild... 

Ungdomarna som skrev på avtalet fick också lova att  

Inte vara i närheten när dåliga saker händer. Särskilt studentområdet, Fiskgjusegatan och 

Havsörnsgatan 89 ska undvikas (droger och kriminalitet). Räcker inte med att säga att DU 

inte gjort nåt, är du på plats i kriminella och dåliga sammanhang är du en del av 

problemet! 

För att sätta kraft bakom kontraktet lovade Underground  

att kolla upp med Vätterhem, polis och alla andra aktörer att ni följer avtalet även utanför 

Underground 

Avtalet innehöll löften till ungdomarna om att de som skötte sig bra skulle belönas. De 

kunde till exempel bli erbjudna "ett läger med troligen övernattning, paintball ute mm."  

För att bli medlem i Örnen måste barnen ställa upp på vissa krav. Medlemskap i 

Underground ger fördelar men är också förknippat med krav. De ungdomar som sommar-

jobbar i Råslätt måste sköta sig för att få betyg som är användbara på arbetsmarknaden. Det 

finns en särskild pedagogik på Råslätt utformad för att främja integration. Den bygger på 

tydliga normer, uttalade krav och löften om belöningar.  

Allt detta förstod jag bättre när jag i slutet på sommaren besökte Stadsgården och talade 

med Hojin, 13 år, Sabrina, 13 år, Marina, 16 år och Sabrinas mamma. De hade deltagit i 

Undergrounds och fritidsgårdens sommarlovsaktiviteter. Jag bad dem berätta vad man gör 

som ungdomsledare, vad som hänt  i sommar, vad de tycker om Råslätt och vad de menar 

med integration. I samtalet deltog också Danial Mardini, Hugo Ranerås, Peter Magnusson 

och Alessandro Severino. Alessandro är sportchef på Råslätts Sportklubb. Marina förklarade 

vilken roll hon hade som ungdomsledare på Underground:  

Alltså det vi gör som ledare är, vi kollar vad barnen vill göra, typ vill de gå ut och spela 

fotboll så går vi ut och spelar fotboll med dom. Alltså vi ska lyssna på vad barnen vill göra. 

Det är inte vi som ska bestämma. Vi gjorde en resa varje torsdag och allt var ju gratis. Det 
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var det som var bra. Alltså, barnen och ungdomarna blir ju mer aktiva om dom åker med, 

det är många som blir intresserade. Vissa kanske inte kan betala, så det är bättre om det 

är gratis. 

Vad är det de blir intresserade av? undrade jag. 

Av att komma till fritidsgården. För att om de ser att fritidsgården verkligen jobbar med 

barnen och ungdomarna, jag vet inte hur jag ska förklara det, de blir mer intresserade av 

att komma till någonting där verkligen vuxna jobbar för barnen. 

Det som tycks vara attraktivt för ungdomarna är en plats där vuxna verkligen är engagerade. 

Tonåringarna berättade att det fanns många olika verksamheter på gården denna sommar 

såsom dans, musikstudio, fotostudio, tårttävling och sminkkvällar. Det fanns möjlighet att 

göra bussutflykter, paddla i Tabergsån, och rida på hästar. Utflykterna fungerade också som 

belöning dvs. man fick åka med om man skötte sig. Man måste leva upp till vissa krav. 

Sabrinas mamma fyllde: 

Ni hade olika stationer också det är inte bara att komma och hänga. De hade nånting att 

se fram emot. Vissa ungdomar svär och skriker och det är inte accepterat här, så de vet att 

om de missköter sig på det viset kan det hända att de inte får följa med. De blir starka när 

de är i grupp, då tror de har rätt att säga vad de vill och göra vad de vill. Det måste komma 

en ledare och sätta stopp, en ledare som de känner till. 

Ingen hade blivit avvisad denna sommar, men det hade hänt vid något tidigare tillfälle, ett 

annat år. Ungdomarna som deltog i sommarlovsaktiviteterna var medvetna om att det 

kunde få konsekvenser om de uppförde sig illa. Lyssnar de på dig? frågade jag Marina. Tycker 

de inte att du är för ung? 

Nej, dom lyssnar. Alltså, jag känner ju alla här. Alla känner alla här på Råslätt. Är man 

otrevlig mot barnen då är de otrevliga tillbaks, är man vänlig så är de inte otrevliga tillbaks. 

Jag kan säga det är många barn som gillar mig. 

Sabrinas mamma och Peter fyllde i:  

Ibland måste man vara bestämd och det kan du ju också vara. De vet att du jobbar här, de 

visar respekt, de ser upp till dig. De vill ha samma jobb som du har när de själva blir äldre. 

Marina:  

Vi som hade jobbat, vi ledare fick åka till Malmö och Köpenhamn som belöning för att vi 

hade klarat av tre veckor. 

Peter: 

Men där var det lite villkorat. Man skulle ha visat att man ansträngde sig. Sommarpraorna 

fick ju bara 980 kr. När vi pratade om det sa vi att det vore kul att ha en morot till, liksom, 

och att kunna göra någonting. För våra ungdomsledare gör allting för andra, de yngre. Så 

då åkte ju Danial och jag och ett par ledare till med allihopa tillsammas till Malmö och 

Köpenhamn. 
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Alessandro: 

Det är ett bra system tycker jag, som fungerar. Man får dom att skärpa sig. Det är lite så vi 

har haft det i ett annat projekt i Råslätts Sportklubb, med aktiviteter som lockat dom, det 

var en fotbollshelg. Man märker att även dom största busarna, även dom vill vara med och 

skärpa sig. 

Det finns ett mönster i denna pedagogik. Barnen och ungdomarna ser att "det lönar sig" att 

uppföra sig bra. De får komma in i ett sammanhang där mycket händer och där det finns 

vuxna som verkligen bryr sig om dem. Det kan börjar med att de deltar i en sommarlovs-

aktivitet eller med att de kommer till fritidsgårdens öppna verksamhet. Man lär känna andra 

som man trivs ihop med och man blir mer intresserad av gårdsverksamheten. Först är man 

med bara på en kant, sedan börjar man hjälpa till med olika uppgifter. Om man sköter sig 

belönas man med utflykter. Om man blir accepterad som ideell ungdomsledare kan man 

komma med i fritidsgårdens styrgrupp. Där ingår till exempel Marina. Om man sköter sitt 

sommarjobb kan man få bra referenser inför arbetslivet. Pedagogiken fungerar som ett 

program för integration. Alla små steg kan leda till att man väljer att gå en ledarutbildning på 

Underground. Sedan kanske man utbildar sig till fritidsledare på en folkhögskola och börjar 

arbeta i Råslätt. Barnen och ungdomarna socialiseras in i samhället genom att delta aktivt i 

flera olika verksamheter. Ledarna lyssnar på dem och visar dem respekt. "Flickorna är särskilt 

viktiga", sa Peter Magnusson, "när de kommer med blir området lugnare". 

Olika välfärdsindikatorer tyder på att mycket har blivit bättre i Råslätt. Det verka som om alla 

känner alla här. Stämningen är familjär. Alla jag har talat med tycker att Råslätt är väldigt 

bra. Det är ett välutrustat samhälle, folk trivs och det är en trygg miljö. Här finns sedan länge 

en vana att umgås och samarbeta med människor från många olika länder och kulturer. Här 

händer alltid spännande saker. Anslagstavlan på Stadgården är full av program och förslag. 

Det finns emellertid en risk att integrationen begränsas till bostadsområdet Råslätt. 

Man brukar ju med integration mena att folk som bor i väldigt invandratäta områden också 

ska komma in i andra miljöer, att hela Sverige blir skulle bli mer sammanhållet om 

befolkningen inte var så uppdelad efter etniska gränser, socialgrupp och bostadsområde. Här 

får jag intrycket att Råslätt är starkt i sig självt. Därför frågade jag: Är inte det ett problem? 

Ni tycks inte behöva så mycket kontakt med människor utanför Råslätt?  

Svaren bland de som deltog i samtalet på Stadsgården pekade i samma riktning. Ung-

domarna bekräftade att de inte hade så många vänner utanför Råslätt. Alessandro: "På det 

sättet är integrationen inte så stark i Råslätt." Danial: "Så var det på min tid också, jag har 

vuxit upp i Råslätt." Peter var mer framåtblickande i sin analys: 

Men det har alltid varit lite bättre med tjejer än killar. Jag vet inte om det var de här 

sommarlovsaktiviteterna, men i vår verksamhet nu på helgerna, så har vi fler svenska 

tjejer än vad vi någonsin haft. De är färre i området men det kommer svenska tjejer 

utifrån, från hela regionen. 
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Det finns en intressant pedagogik för integration i Råslätt. Men frågan återstår om hur man 

kan bryta barriären mellan Råslätt som ett ovanligt invandrartätt och mångkulturellt 

samhälle och det Sverige som i övrigt är ganska homogent. Att bryta den barriären kan inte 

vara en uppgift endast för Råslätt eller Jönköpings kommun. Människor utanför Råslätt 

måste visa större öppenhet i relation till alla som hamnat i någon av landets fattigdomsöar.  

I det perspektivet förstår jag bättre alla sommarens utflykter till olika delar av Jönköping och 

Sverige. Utflykterna kan i bästa fall fungera som "en väg ut ur området" för barn och 

ungdomar i Råslätt. De kan komma in i helt andra miljöer, träffa andra människor och knyta 

nya kontakter. I det perspektivet förstår jag bättre värdet av alla attraktiva aktiviteter i 

bostadsområdet Råslätt under sommaren. Sommaraktiviteterna kan i bästa fall fungera som 

"en väg in i området" det vill säga att ungdomar från andra delar av kommunen och Sverige i 

ökad utsträckning väljer att besöka Råslätt och att hitta vänner där.  
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5. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER  

En god färd genom livet 

Krig, terrorism, bilbränder. Världens problem beror i stor utsträckning på människors olika 

uppväxtvillkor. Klyftan mellan rika och fattiga i Sverige och i världen skapar problem. Statens 

nya bidrag till sommaraktiviteter riktar uppmärksamheten mot de lokala miljöer som formar 

barns uppväxtvillkor. Den övergripande frågan handlar om hur Sverige kan bli "... ett av de 

allra bästa länderna att växa upp i."  

Sommarlovsaktiviteterna i Huddinge och Jönköping kan betraktas som en del av det lokala  

välfärdsarbetet. En bra definition på välfärd är "...att alla människor skall  bjudas på en god 

färd genom livet ..." (Swedner, 1996, s. 33). Människors behov och förutsättningar är olika 

under olika faser i livet. Att alla barn får en innehållsrik sommar är en del av det goda 

samhället. Att deras äldre syskon får sommarjobb är bra. Att deras föräldrar har god hälsa,  

arbete och utbildning påverkar också uppväxtvillkoren. Att föräldrarnas föräldrar har det bra 

på gamla dar hör också hit. 

Kommunernas sommarlovsaktiviteter utgör en mycket liten del av deras samlade verksam-

het, de tar i anspråk en mycket liten del av resurserna och de vänder sig till en liten del 

kommunens invånare. Ändå kan bidraget betraktas som betydelsefullt. Jämfört med vad de 

två kommunerna brukar satsa utgör det nya statsbidraget ett betydande tillskott. Verksam-

hetens omfattning och bidragets storlek är en sak för sig. Här har jag betraktat sommarlovs-

aktiviteterna som ett inslag i en god färd genom livet. 

Likheter och skillnader? 
De två kommunerna liknar varandra i många avseenden. De är stora och expansiva med 

många arbetstillfällen, mycken nybyggnation och en ganska stor andel invandrare. Antalet 

barn i åldern 6 - 15 år är ungefär lika stort i båda kommunerna. Det är den åldersgruppen 

sommarlovspengarna är avsedda för. 

Kommunerna har en liknande politisk majoritet och en liknande politik i frågan om kultur 

och fritid. Inom de olika kultur- och fritidsförvaltningarna finns en ganska likartad syn på vad 

som är bra sommarlovsaktiviteter. Man satsar på bredd och variation och på prioriterade 

bostadsområden. Medarbetarna i båda kommunerna är drivna av ett rättviseperspektiv. De 

är angelägna om att alla barn ska ha ett bra sommarlov. Inom fritidssektorn finns en stark 

tradition som begränsar innebörden av "sommarlovsaktivitet". För barn ska sommarlovet 

vara lekfullt och spännande, man ska ha något bra att berätta när man återvänder till skolan.  

I båda kommunerna finns en vana att genomföra och dokumentera utvecklingsprojekt. Båda 

kommunerna har deltagit i forskningsprojekt som berör fritidsverksamhet. I båda 

kommunerna finns högskolor med forskare, lärare och studenter som intresserar sig för 

utvecklingen.  

I båda kommunerna finns sedan länge bostadsområden som skiljer sig negativt från 

kommunen i övrigt. I Masmo och Visättra i Huddinge och i Råslätt i Jönköping är förvärvs-

frekvensen lägre, medellönen lägre och arbetslösheten högre än i kommunen i övrigt. 
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Beroendet av försörjningsstöd är större. Föräldrarnas levnadsvillkor påverkar barnens 

uppväxtmiljö.  

Masmo, Visättra och Råslätt uppvisar stora skillnader jämfört med varandra. Satsningarna på 

sommarlovsaktiviteter har olika karaktär och faller ut på mycket olika sätt. Skillnaderna 

beror väsentligen på dessa bostadsområdens olika historia och på vilka insatser som tidigare 

har gjorts där för att skapa goda uppväxtvillkor. Utfallet beror i stor utsträckning på det civila 

samhällets karaktär. I Huddinge satsar man på nya föreningar, i Jönköping utvecklar man den 

verksamhet som man har god erfarenhet av. Låt mig sammanfatta vissa kvaliteter och 

särdrag. 

Masmo tycks vara förorten som Gud glömde. Dess öde tycks vara att förbli en fattigdomsö i 

en i övrigt välmående kommun. Expose Dance and Music Ensemble i Masmo organiserade 

imponerande sommarlovsaktiviteter till glädje för barn, ungdomar och äldre. Man arbetar 

gräsrotsbaserat och åldersövergripande. Området har blivit mycket mer levande och 

spännande, åtminstone sommaren 2016. Flera nya grupper och aktiviteter har kommit 

igång.  

Det är emellertid svårt för ideella krafter att i grunden ändra på de förhållanden som håller 

kvar medborgarna i relativ fattigdom. Den fritidslokal som utgör basen för verksamheten får 

man använda tillfälligt utan att betala hyra. I bästa fall kan sommarens insatser fungera som 

en väckarklocka. Alltmer uppmärksamhet har riktats mot Masmo. Föreningens medlemmar 

har medverkat till ökad publiciteten kring vad som händer. Bilden av Masmo har blivit mer 

positiv. Den tongivande personen, Shabnam Ziaei Nikpour, fick 2016 Huddinge kommuns 

demokratipris.190 De ideella krafterna i Masmo har utvecklat en närmare relation till 

nyckelpersoner i Huddinge kommun. Sannolikt har man, med stöd av sommarlovs-

aktiviteterna, ökat sina möjligheter att få gehör för synpunkter på områdets utveckling. 

Utsikterna att skapa goda uppväxtvillkor i Masmo har antagligen förbättrats.   

Visättra har förändrats mycket sedan 1970-talet. Nu finns här en mer varierad bebyggelse 

och fler olika upplåtelseformer. En del kvarter tycks förfalla, andra tycks erbjuda en bra 

uppväxtmiljö. Allmännyttan har förlorat mark; privata hyresvärda har fått ökat svängrum. 

Den offentliga sektorn erbjuder förskolor, skolor, idrottsanläggningar och fina mötesplatser. 

Men det är svårt att upptäcka en samlad strategi för att minska Visättras karaktär av 

miljonprogramområde. Visättra avviker negativt från kommunen i övrigt om man ser till 

välfärdsindikatorer. Så har det varit länge. De sommarlovsaktiviteter som organiserades av 

Second Chance lyste upp tillvaron tillfälligt, åtminstone för de barn och ungdomar som 

deltog. Aktiviteterna fungerade som tomtebloss. Second Chance drevs av ungdomar för 

ungdomar och allt arbete skedde ideellt. Second Chance försökte skapa nya förebilder bland 

ungdomar i förorten. Sommarlovsbidraget fungerade som ett stöd för att bilda en ny 

förening. Det lovar gott inför framtiden att ungdomar är beredda att göra stora insatser 

baserat på visioner om en annan, mera solidarisk framtid.  

                                                           
190 Huddinge kommun, Grattis till demokratipriset, Shabnam! Publ 6 okt 2016; Dagens Nyheter, Hon fick Huddinges demokratipris: Viktigt att få känna stolthet. Publ 2016-10-19 
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Sportfiskarna anordnade utflykter till sjön Gömmaren i Huddinge för barn och ungdomar. 

Där erbjöds de helt nya erfarenheter av naturen och de fick lära sig en ny fritidsaktivitet. 

Med mottot "fiske-barn-integration" förde Sportfiskarna samman ungdomar från helt olika 

delar av Huddinge; ungdomar från olika uppväxtmiljöer. I den bemärkelsen medverkade 

aktiviteten till integration. Det är möjligt att barnen utvecklade nya och bestående fritids-

vanor. De kanske fick nya vänner. Åtminstone under några dagar överskred man de barriärer 

som annars brukar finnas mellan barn från olika socialgrupper. Under några dagar lämnade 

alla barn sin vardag för att vistas i en oas. De som anmälde sig var många fler än de som fick 

plats. Aktiviteteten var uppenbarligen attraktiv. Sommarutflykter i naturen kan öka 

deltagarnas kunskap och medvetenhet om allemansrätten. Man kan lära sig värdet av att 

värna om naturresurserna också som en tillgång för kommande generationer. Det är 

värdefullt att barn under sommaren erbjuds nya upplevelser och att de har något bra att 

berätta när de återvänder till skolan. 

Råslätt i Jönköping är, liksom Masmo och Visättra i Huddinge, ett miljonprogramområde. 

Råslätt utmärker sig genom att ha en lång och väldokumenterad historia av ett öppet och 

uppsökande arbetssätt. Områdesarbetare tar sin utgångspunkt i vad Råslättsborna vill göra. I 

kommunen finns sedan länge olika samverkansorgan, till exempel Samverkansorganet Barn 

och Ungdom (SBU) och Lokala samverkansgrupper (LSG). LSG finns för åtta områden i 

kommunen varav Råslätt är ett. SBU och LSG underlättar lokalt samarbete mellan 

kommunala förvaltningar för skola, sociala frågor, kultur- och fritidsverksamhet å ena sidan 

och å andra sidan lokalt föreningsliv och andra aktörer. Samtidigt gäller att Råslätt är ett av 

de 53 utsatta bostadsområden i Sverige som kräver extra polisiära insatser. Områdes-

gruppen har en viktig roll både för att motverka våld och kriminalitet och för att bidra till 

goda uppväxtvillkor.  

Till skillnad från vad som är fallet i många andra miljonprogramområden tyder flera 

välfärdsindikatorer på att livet i Råslätt har blivit mycket bättre.191 En förklaring är den långa 

traditionen av samarbete mellan olika aktörer. Man praktiserar en pärlbandsstrategi. En 

följd av det nära samarbetet mellan olika aktörer är att man ökar svängrummet för 

prioriteringar. Det märktes när Jönköping fick de nya sommarlovspengarna. Om ett visst 

projekt inte kunde finansieras med vissa öronmärkta medel fanns andra medel användbara 

till liknande syften. Flexibiliteten var stor. 

Ibland används begreppet Råslättsandan för en uppmuntrande hållning till nya projekt och 

initiativ. I Råslätt finns en utmärkelse som heter "årets eldsjäl". Vid flera tillfällen har denna 

utmärkelse gått till personer som är engagerade i ungdomsverksamhet i Råslätt. Detta år 

gick utmärkelsen till ordföranden i områdesgruppen.192  

På Råslätts fritidsgård, Underground och i Råslätts Sportklubb finns en pedagogik för 

integration. Den bygger på tydliga normer, uttalade krav och löften om belöningar. På så sätt 

socialiseras barn och ungdomar in i samhället. Ungdomarna märker var det finns vuxna som 

                                                           
191 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL 20 2016-04-27, § 109 Integrationsrapport 2015 
192 Jönköpings posten, Folk lockades till Råslätt, Publ 3 sept, 2016; Jnytt, Irena Hanzek årets eldsjäl, Publ 5 sept 2009; Vätterhem, Råslätts eldsjälar prisades, Publ 2015  
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är engagerade. Marina, 16 år, uttryckte det så här när hon skulle förklara varför ungdomar 

gärna kommer till fritidsgården " ... de blir mer intresserade av att komma till någonting där 

verkligen vuxna jobbar för barnen.." Ett viktigt inslag i barns och ungdomars uppväxtvillkor 

är engagerad vuxna som arbetar för barnens bästa.  

Fallet Råslätt aktualiserar en svårlöst fråga. Hur kan man överbrygga barriären mellan ett 

invandratätt miljonprogramområde och ett i övrigt ganska homogent och välmående 

Sverige? Genomtänkta sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar kan fungera som små 

men mycket viktigt steg på vägen.  

Utvärdering av sommarlovsaktiviteter? 
Av regeringsbeslutet om sommarlovsaktiviteter framgår att det i första hand ankommer på 

kommunerna att följa upp och till MUCF redovisa sådana uppgifter som  

... vilken effekt sommarlovssatsningen har haft för barns tillgång till sommarlovs-

aktiviteter, särskilt för barn från ekonomiskt utsatta familjer (s.3). 

Sommarlovspengarna i Huddinge och Jönköping har varit uppskattade. Alla jag talat med har 

uttryckt sin uppskattning över regeringens nya satsning. De genomförda aktiviteterna har 

ofta varit av underhållningskaraktär. Denna rapport handlar emellertid inte om hur många 

deltagare och arrangörer som är nöjda. Här är syftet ett annat.  

Syftet med en begränsad fältstudie sommaren 2016 (juni-oktober) är att identifiera 

särdrag och kvaliteter som kan vara av värde att beakta i kommande utvärderingar av 

sommarlovsaktiviteter.  

Genom att beskriva och analysera vad som hänt i två kommuner har jag försökt att fånga 

sommaraktiviteterna i sitt lokala sammanhang. Samtidigt har jag lyft fram de svårigheter 

som är förknippade med människors försök att utveckla välfärdsarbetet på lokalplanet. 

Kanske har jag  bidragit till en viss perspektivförskjutning i synen på fenomenet 

sommarlovsaktivitet.  

I regeringspropositionen framstår "sommarlovsaktivitet" som en verksamhet som bör 

fördelas rättvist oavsett innehållet i aktiviteten och oavsett i vilket sammanhang aktiviteten 

ingår. Aktiviteter och deltagare kan kvantifieras. I de två kommunernas styrdokument och 

verksamhetsrapporter ser jag ett liknande synsätt. En sommarlovsaktivitet kan 

"konsumeras" individuellt eller kollektivt och den kan kvantifieras. På MUCF:s hemsida står 

"Alla barn har rätt till ett bra sommarlov." Det är lätt att instämma. 

Här har jag emellertid betraktat sommarlovsaktivitet som ett inslag i en strategi för att 

utveckla välfärden på lokalplanet. Jag har försökt att se om sommarlovsaktiviteterna på 

något sätt bidrar till det övergripande målet att Sverige ska bli ett av de allra bästa länderna 

att växa upp i. Därmed väcks frågan om hur man kan eliminera fattigdomsöar i annars 

ganska välmående kommuner. Hur kan man utjämna skillnaderna i barns uppväxtvillkor? Är 

den uppgiften överhuvudtaget möjlig med tidsbegränsade och öronmärkta statliga bidrag?  
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Öronmärkta bidrag till sommarlovsaktiviteter skapar svårigheter för kommunerna att 

planera sin verksamhet med långsiktighet. Å andra sidan, utan dessa bidrag kanske många 

kommuner skulle avstå från att genomföra gratis sommarlovsaktiviteter. Oavsett vilken 

stödform staten använder krävs det både en långsiktig finansiering och en sammanhållen 

strategi för att förbättra barns och ungdomars uppväxtvillkor.  

Det är möjligt att statlig styrning på detta område skulle fungera bättre om den skedde 

genom långsiktiga kontrakt med kommuner som var beredda att bidra till utvecklingen i 

eftersatta bostadsområden. Så fungerade Storstadssatsningen.  

Det vore i vilket fall som helst önskvärt att få till stånd ett transparant system för uppföljning 

av lokala levnadsförhållanden och därmed av barns uppväxtvillkor. Återkommande lokala 

levnadsnivåundersökningar skulle göra det möjligt att över längre tid följa och jämföra 

utvecklingen i till exempel Masmo, Visättra och Råslätt. I sådana undersökningar kan man 

inkludera uppgifter om barns sommarlov. Så borde kommunernas utvärderingar utformas. 

Öppna jämförelser är en metod som prövats i flera andra delar av den offentliga sektorn. För 

att kunna värdera och jämföra barns sommarlovsaktiviteter i olika kommuner och bostads-

områden behöver man, som jag ser det, kunna följa utvecklingen under en lång period.         
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Bilaga 2b: Presentation av pilotstudie 
om sommarlovsaktiviteter 
Power Point-presentation vid erfarenhetsutbytet för kommuner, 8 december 2016 
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Presentationen finns på myndighetens webbplats: 
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter 

 

http://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter


Bilaga 3: Facebook inlägg om sommarlovsaktiviteter 
2016 och påminnelser enligt följande 
 
 
FEBRUARI 
Hej kommun!! Missa inte att vi i mars kommer att 
fördela bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga 6-15 år. Pengarna är öronmärkta till 
kommunernas aktiviteter och syftet är att 
möjliggöra möten över sociala gränser.  

6 668 personer nåddes 
 

APRIL  
Hej kommun!! Missa inte att vi i mars kommer att 
fördela bidrag till sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga 6-15 år. Pengarna är öronmärkta till 
kommunernas aktiviteter och syftet är att 
möjliggöra möten över sociala gränser.  

1 742 personer nåddes 
 

MAJ 
Har din kommun sökt bidrag till 
sommarlovsaktiviteter? 

2 113 personer nåddes 
 

JUNI 
1. Skynda kommuner! 
Missa inte chansen att ge barn och unga ett minne 
för livet. 
Nu är det två veckor kvar till sista ansökningsdag 
och följande kommuner har ännu inte rekvirerat 
sitt bidrag till sommarlovsaktiviteter:  
Borgholm, Danderyd, Gnesta, Gällivare, Hultsfred, 
Härjedalen, Hässelholm, Kiruna, Kungsbacka, 
Kungälv, Laholm, Landskrona, Lidköping, 
Linköping, Malung- Sälen, Mariestad, Mellerud, 
Munkförs, Mönsterås, Norrtälje, Norsjö, Nykvarn, 
Svenljunga, Säffle, Söderköping, Valdermarsvik, 
Västervik, Ydre, Åmål, Ånge, Överkalix, 
Övertorneå.  

3 076 personer nåddes 
 

2. Hultsfreds kommun har missat att söka 
sommarlovsstöd - men än finns det tid!  
Länk till SVT-inslag: 
www.svt.se/…/hultsfreds-kommun-har-missat-att-
soka-s… 
 
Till och med 1 juli går det att ansöka om bidraget - 
missa det inte!... 
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 

789 personer har nåtts 
 

3. Nu brinner det i knutarna! 
På fredag 1 juli är det sista ansökningsdag för 
kommunerna att rekvirera sitt bidrag till 
sommarlovsaktiviteter. Missa inte chansen att ge 
barn och unga ett minne för livet. 
Följande kommuner har ännu inte rekvirerat sitt 
bidrag 
 
Borgholm 125 250 kr, Danderyd 86 711 kr; 
Gällivare 137 637 kr, Kungsbacka 565 689 kr, 
Kungälv 455 579 kr, Linköping 4 427 790 kr, 
Malung-Sälen 235 360 kr, Mellerud 156 906 kr, 
Mönsterås 244 994 kr, Norrtälje 662 035 kr, Norsjö 
63 313 kr, Nykvarn 67 442 kr, Svenljunga 246 371 
kr, Åmål 350 975 kr, Överkalix 70 195 kr  

2 734 personer nåddes 

 
4. Hej Kungälvs kommun! 
Ni vet väl att ni har 455 579 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 

 
Hej Borgholms kommun! 
Ni vet väl att ni har 125 250 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 

 
Hej Danderyds kommun! 
Ni vet väl att ni har 86 711 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 

 
Hej Linköpings kommun! 
Ni vet väl att ni har 4 427 790 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 

 
Hej Melleruds kommun! 
Ni vet väl att ni har 156 906 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
hwww.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter 

 
Hej Fritidskontoret Mönsterås kommun! 
Ni vet väl att ni har 244 994 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 

 
Norrtälje kommun! 
Ni vet väl att ni har 662 035 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 
 
Hej Norsjö kommun! 
Ni vet väl att ni har 63 313 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 

 
Hej Nykvarns kommun! 
Ni vet väl att ni har 67 442 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 
 
Hej Söderköpings kommun! 
Ni vet väl att ni har 101 852 kr att rekvirera för 
sommarlovsaktiviteter till barn och unga? 1 juli är 
sista ansökningsdag.  
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter… 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/hultsfreds-kommun-har-missat-att-soka-sommarlovsstod
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http://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter?utm_source=Facebook&utm_medium=Inl%C3%A4gg-fb&utm_campaign=sommarlovsaktiviteter2016
http://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter?utm_source=Facebook&utm_medium=Inl%C3%A4gg-fb&utm_campaign=sommarlovsaktiviteter2016
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mucf.se%2Fbidrag-till-sommarlovs-aktiviteter%3Futm_source%3DFacebook%26utm_medium%3DInl%25C3%25A4gg-fb%26utm_campaign%3Dsommarlovsaktiviteter2016&h=ATNu6q0368eSkmnw_I6B9QYE9v51ii-aCmIX09kEP-2AjTs7NANJsfNCScKOAjuQSFCCWXgjYJOnubt5gAO__U5xcRN7_uH_hQf-vdbuB1HAgk4RhDK1KPCyJqsbp2W9NZEA&enc=AZPAOtg_oi2swAx55cqtHAq1ZnJtiUcgPhoJv8lGp0-uliLUy3rkLihT10R2sd6ySraSAO6Um-_S1GY0_TnBBoRxBN7xIPggOw9HAFGuAK5ZMKQWNmKMOIgR5sT5_OiFAbIOZQd59vFUovWxA19Isirm6Cu4pLTDf75lQdmFFRw0TAczbu1zT9FU0mfheuwN1tD7ybq7YiCvpJfpLjuTUst9&s=1
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JULI 
283 av landets 290 kommuner har sökt bidraget till 
sommarlovsaktiviteter. Totalt har kommunerna fått 
drygt 197,5 miljoner kronor till gratis 
sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. 

2 152 personer nåddes 
 

 

AUGUSTI 
Gratis sommarkul för unga! En massa roligt har 
hänt tack vare att kommunerna har fått extra 
pengar genom sommarlovsbidraget. Ett axplock:  
 
Natur- och teknikläger för killar i Örebro 
http://na.se/…/1.4153862-bildspecial-teknik-och-
pyssel-pa-l…  
 
Teaterläger i Torsby www.svt.se/…/miljoner-i-
bidrag-till-sommarlovsaktivi…  
 
Camp Grosvad med sport, brädspel och drakbygge 
i Finspång www.nt.se/…/succ-for-camp-grosvad-
ovisst-nasta-ar-om…  
 
Om bidraget 
www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter 
2 060 personer nåddes 

 
DECEMBER 
Erfarenhetsutbyte om sommarlovsaktiviteter 
mellan kommunerna.  
Det finns ingen siffra på hur många som nåtts.  

 
SUCCÉ FÖR GRATIS SOMMARLOVSAKTIVITETER - 
SNART DAGS ATT SÖKA BIDRAG FÖR AKTIVITETER 
SOMMAREN 2017! 
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) fördelade bidrag till landets kommuner för 
gratis sommarlovsaktiviteter under sommarlovet 
2016 för barn och unga i åldern 6-15 år. 
Sommarlovsbidraget var populärt - 283 av landets 
290 kommuner fick nyligen diplom för sina 
insatser.  
 
Snart är det dags att söka för 2017, så gör er redo 
alla kommuner i Sverige. I slutet av januari kan ni 
återigen rekvirera bidraget för att utveckla och 
genomföra sommarlovsaktiviteter och vi räknar 
med att alla landets kommuner kan börja söka 
bidrag från och med 16 januari 2017. Ett hett tips 
från oss är att ni redan nu börjar förbereda era 
sommarlovsaktiviteter för att vara ute i god tid. 
Glöm inte att bidrag till sommarlovsaktiviteter ska 
möjliggöra möten över sociala gränser. 
 
SOMMARLOVSAKTIVITETERNA SKA: 
- vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-
15 år 
- ge barn och unga stimulans och personlig 
utveckling 
- stimulera både flickors och pojkars deltagande, 
främja integration och 

- skapa nya kontaktytor mellan barn med olika 
sociala bakgrund 
 
- genomföras så att alla barn behandlas lika vad 
gäller tillgång och deltagande (därför ska heller 
ingen behovsprövning göras av de barn som deltar 
i aktiviteterna) 
 
Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett 
tillskott och utöver det kommunerna själva anslår 
för sina sommarlovsaktiviteter 2017. 
 
BIDRAGETS STORLEK 
2016 fördelade MUCF cirka 199 miljoner kronor till 
landets kommuner. Varje kommun får rekvirera 
bidrag upp till det belopp som räknats fram i en så 
kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är 
baserad på statistik över antalet barn i hushåll med 
försörjningsstöd. 
 
Satsningen gjorde stor succé 2016. 
 
– Barn i hela landet har fått möjlighet att göra 
något utöver det vanliga. Allt för många barn i 
Sverige kommer tillbaka efter sommarlovet och har 
inte haft möjlighet att göra något utanför den egna 
stadsdelen. Sommarlovsstödet har skapat 
förutsättningar för barn att få med sig ett extra 
minne från sommaren, säger Lena Nyberg, 
generaldirektör på MUCF. 
 
Sommarlovet 2016 fick ett lyft tack vare 
sommarlovsbidraget som resulterade i att 
kommunerna anordnade ett stort utbud av gratis 
sommarlovsaktiviteter. Exempel på gratis 
sommarlovsaktiviteter var; bussutflykter, 
odlingskurser, teaterskolor, längre öppettider på 
fritidsgårdar, simskola, matlagning, bokfest, 
sportaktiviteter, pysselkvällar, konstlabb, parkour, 
konserter, aktiviteter för nyanlända, samt 
möjligheter att ta simborgarmärken och mycket 
annat. Allt var gratis och tanken med 
sommarlovsbidraget var enligt regeringen att ”alla 
barn oavsett storleken på föräldrarnas plånbok ska 
få en riktig Saltkråkesommar”.  
 
– Vi ser att kommunerna erbjudit unga ett brett 
utbud, samt lockat många att delta. Alla barn 
behöver få en bra aktivitet och en upplevelse att ta 
med sig från sitt sommarlov. Snart kan 
kommunerna återigen få bidrag till gratis 
sommarlovsaktiviteter för 2017, avslutar Lena 
Nyberg, generaldirektör MUCF.  
 
Du kan ta del av det senaste från oss genom att 
prenumerera på nyhetsbrev från MUCF: 
www.mucf.se/nyhetsbrev 
 
Du kan också prenumerera på pressmeddelanden 
från MUCF: 
www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-
pressmeddelanden 
 
Kom ihåg att ALLA barn har rätt till ett bra 
sommarlov! Visa mer 

7 605 personer nåddes 
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Facebook inlägg om sommarlovsaktiviteter 2016 och 
påminnelser enligt följande 
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Bilaga 4: Rekvirerat, använt och återbetalat statligt stöd 2016 
 

Kommun Ort Rekvirerat 
belopp 

Använt 
belopp 

Återbetalat 
belopp 

Ale kommun ALAFORS 265 640 223 118 42 522 

Alingsås kommun ALINGSÅS 445 945 301 900 144 045 

Alvesta kommun ALVESTA 896 018 896 018   

Aneby kommun FUA ANEBY 144 519 144 519   

Arboga kommun ARBOGA 269 769 241 454 28 315 

Arjeplogs kommun ARJEPLOG 55 055 55 055   

Arvidsjaurs kommun ARVIDSJAUR 161 036 161 036   

Arvika kommun ARVIKA 517 516 517 516   

Askersunds kommun / KLF ASKERSUND 144 519 144 519   

Avesta Kommun AVESTA 443 192 320 555 122 637 

Barn- och utbildningsförvaltningen Falkenberg FALKENBERG 729 477 510 090 219 387 

Barn-Utbildning och Kultur GÄLLIVARE 137 637 137 637   

Bengtsfors kommun BENGTSFORS 189 939 126 221 63 718 

Bergs kommun SVENSTAVIK 122 497 117 861 4 636 

Bjurholms kommun BJURHOLM 79 830 79 830   

Bjuvs kommun-sommarlovsaktiviteter BJUV 372 997 125 356 247 641 

Bollebygds Kommun BOLLEBYGD 101 852 101 852   

Bollnäs Kommun, Kulturenheten BOLLNÄS 655 153 629 687 25 466 

Borlänge kommun BORLÄNGE 3 014 256 2 168 944 845 312 

Borås Stad/sommarlovsaktiviteter 2016 BORÅS 2 087 957 2 000 091 87 866 

Boxholms kommun/Sommarlovsaktiviteter 2016 BOXHOLM 129 379 123 516 5 863 

Bromölla kommun BROMÖLLA 280 780 131 595 149 185 

Bräcke kommun BRÄCKE 150 025 150 025   

Burlövs kommun ARLÖV 419 794 419 794   

Båstads kommun BÅSTAD 198 198 197 698   

Dals-Eds kommun ED 96 346 96 346   

Danderyd DJURSHOLM 86 711 7 200 79 511 

Degerfors kommun DEGERFORS 229 854 72 100 157 754 

Eda Kommun CHARLOTTENBERG 169 294 163 934 5 360 

Ekerö kommun EKERÖ 236 736 236 736   

Eksjö kommun EKSJÖ 350 975 230 519 120 456 

Emmaboda kommun EMMABODA 139 014 111 547 27 466 

Enköpings Kommun ENKÖPING 692 315 542 315 150 000 

Eskilstuna kommun - kultur- och fritidsförvaltningen ESKILSTUNA 5 359 594 5 359 594   

Eslövs kommun ESLÖV 619 368 464 000 155 368 

Essunga kommun NOSSEBRO 88 088 88 088   

Fagersta kommun FAGERSTA 344 093 317 789 26 304 

Falu kommun sommarlovsaktiviteter FALUN 1 430 051 1 022 590 407 461 

Filipstads kommun FILIPSTAD 553 302 471 295 82 007 

Finspångs kommun FINSPÅNG 521 645 512 749 8 896 
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Flens kommun Sommarlovsaktiviteter FLEN 681 304 230 761 450 543 

Forshaga kommun FORSHAGA 128 003 128 003   

Fritidsenhet Dorotea kommun DOROTEA 24 775 24 775   

Fritidsgårdarna Mörbylånga kommun MÖRBYLÅNGA 82 582 82 582   

Fritidsgårdarna Strängnäs Kommun STRÄNGNÄS 752 876 749 361 3 515 

Färgelanda kommun/sommarlovsaktiviteter 2016 FÄRGELANDA 217 467 209 000 8 467 

Gagnefs kommun GAGNEF 147 272 68 392 78 880 

Gislaveds kommun GISLAVED 755 628 600 007 155 621 

Gnesta Kommun GNESTA 121 121 121 121   

Gnosjö kommun GNOSJÖ 338 588 214 603 123 985 

Grums kommun GRUMS 180 305 180 305   

Grästorps kommun GRÄSTORP 72 948 72 948   

Gullspångs kommun, kommunledningskontoret HOVA 156 906 42 000 114 906 

Göteborgs Stad GÖTEBORG 17 632 698 15 617 924 2 014 774 

Götene Kommun GÖTENE 224 349 162 297 62 052 

Habo Kommun HABO 105 981 101 741 4 240 

Hagfors kommun sommarlov HAGFORS 238 112 238 112 0 

Hallsbergs Kommun HALLSBERG 202 327 170 890 31 437 

Hallstahammars kommun HALLSTAHAMMAR 417 041 417 041   

Halmstads kommun/Stadskontoret HALMSTAD 1 081 829 776 556 305 273 

Hammarö kommun SKOGHALL 133 508 133 508   

Haninge kommun HANINGE 996 494 989 371 7 123 

Haparanda kommun/sommarlovsaktiviteter 2016 HAPARANDA 137 637 137 637   

Heby kommun HEBY 244 994 244 994   

Hedemora kommun HEDEMORA 258 758 258 758   
Helsingborgs stad, Skol-och fritidsförvaltningen, Fritid 
Helsingborg HELSINGBORG 3 966 705 2 618 750 1 347 955 

Herrljunga Kommun HERRLJUNGA 220 220 153 234 66 986 

Hjo kommun HJO 94 970 74 817 20 153 

Hofors kommun HOFORS 316 566 268 712 47 854 

Huddinge kommun/sommarlovsaktiviteter HUDDINGE 1 063 936 883 500 180 436 

Hudiksvalls kommun KoF HUDIKSVALL 1 091 463 964 491 126 972 

Hultsfreds kommun HULTSFRED 289 038 271 400 17 638 

Hylte kommun sommarlov HYLTEBRUK 339 964 339 964   

Hällefors kommun kultur och fritid HÄLLEFORS 235 360 235 360   

Härjedalens Kommun SVEG 150 025 150 025   

Härryda kommun, sektorn för utbildning och kultur MÖLNLYCKE 319 318 319 318   

Hässleholms kommun HÄSSLEHOLM 817 565 817 565   

Håbo Kommun BÅLSTA 187 187 187 187   

Höganäs Kommun HÖGANÄS 188 563 188 563   

Högsby kommun HÖGSBY 136 261 54 136 82 125 

Hörby kommun HÖRBY 287 662 237 788 49 874 

Höörs Kommun HÖÖR 214 714 214 714   

Jokkmokks Kommun JOKKMOKK 64 690 34 054 30 636 

Kalix Kommun/Sommarlovsaktiviteter 2016 KALIX 320 695 316 344 4 351 

Kalmar kommun KALMAR 1 096 969 919 516 177 453 
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Karlsborgs kommun KARLSBORG 77 077 77 077   

Karlskoga KARLSKOGA 851 975 736 792 115 183 

Karlskrona kommun KARLSKRONA 1 529 150 1 053 619 475 531 

Katrineholms kommun sommarlovsaktiviteter KATRINEHOLM 1 636 507 1 171 112 465 395 

Kils kommun KIL 239 489 239 489   

Kinda kommun KISA 240 865 59 450 181 415 

Kiruna kommun KIRUNA 137 637 137 637   

Klippans kommun KLIPPAN 221 596 221 596   

Knivsta Kommun KNIVSTA 170 670 144 968 25 702 

Kommun/Värmdö kommun GUSTAVSBERG 359 233 332 462 26 771 

Kommunledningsförvaltningen/Bodens kommun BODEN 473 472 401 705 71 767 

Kramfors kommun KRAMFORS 374 373 333 131 41 242 

Kristianstad kommun KRISTIANSTAD 2 516 009 2 212 458 303 551 

Kristinehamns kommun KRISTINEHAMN 524 398 448 900 75 498 

Krokoms kommun KROKOM 194 069 183 266 10 803 

Kultur & fritid, Gävle Kommun GÄVLE 2 829 822 2 829 822   

Kultur och fritid Uppvidinge kommun ÅSEDA 260 134 171 951 88 183 

Kultur och fritidsförvaltningen Botkyrka Kommun TUMBA 1 427 298 1 348 076 79 222 

Kultur&Fritid, Sundsvalls Kommun SUNDSVALL 2 027 397 1 757 250 270 147 

Kultur- och fritidsförvaltning Karlstads kommun KARLSTAD 1 603 474 1 603 474   

Kultur- och fritidsförvaltningen FALKÖPING 1 085 958 1 085 958   

Kultur- och fritidsförvaltningen Sundbybergs stad SUNDBYBERG 741 865 741 865   

Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun HUSKVARNA 2 525 643 1 639 370 886 273 
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen/Järfälla 
kommun JÄRFÄLLA 1 235 982 820 993 414 989 

Kumla kommun KUMLA 389 513 277 344 112 169 

Kungsbacka kommun/Kultur och fritid KUNGSBACKA 565 689 294 292 271 397 

Kungsörs kommun / sommarlovsaktiviteter 2016 KUNGSÖR 177 552 177 552   

Kungälvs Kommun, Trygga Ungdomsmiljöer KUNGÄLV 455 579 33 064 422 515 

Kävlinge Kommun / Sommarlovsaktiviteter 2016 KÄVLINGE 243 618 243 618   

Köpings kommun KÖPING 904 277 904 277   

Laholms kommun LAHOLM 487 236 487 236   

Landskrona stad sommarlov2016 LANDSKRONA 1 699 820 829 533 870 287 

Laxå kommun LAXÅ 19 269 19 269   

Lekebergs kommun/sommarlovsaktiviteter2016 FJUGESTA 92 217 81 154 11 063 

Leksands kommun/sommarlovsaktiviteter LEKSAND 183 058 87 824 95 234 

Lerums kommun LERUM 455 579 455 579   

Lessebo kommun LESSEBO 375 750 339 530 36 220 

Lidingö Stad LIDINGÖ 217 467 217 467   

Lidköpings kommun LIDKÖPING 443 192 380 000 63 192 

Lilla Edets Kommun LILLA EDET 289 038 289 038   

Lindesbergs kommun LINDESBERG 817 565 817 565   

Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen LINKÖPING 4 427 790 3 472 538 955 252 

Ljungby Kommun LJUNGBY 403 277 403 277   

Ljusdals Kommun LJUSDAL 564 313 472 197 92 116 

Ljusnarbergs kommun/sommarlovsaktviteter 2016 KOPPARBERG 110 110 104 430 5 680 



4 
 

Lomma kommun LOMMA 74 324 68 433 5 891 

Ludvika kommun, kultur- och fritidsförvaltningen LUDVIKA 946 944 946 944   

Luleå kommun, fritidsförvaltningen LULEÅ 937 310 937 310   

Lund kommun LUND 1 442 438 244 103 1 198 335 

Lycksele fritid LYCKSELE 392 266 392 266   

Lysekils kommun LYSEKIL 295 920 241 151 54 769 

Malmö stad stadskontoret MALMÖ 14 900 607 13 525 392 1 375 215 

Malå kommun MALÅ 78 453 78 453   

Mariestads kommun MARIESTAD 293 167 280 486 12 681 

Markaryds kommun MARKARYD 163 788 163 788   

Marks kommun, Kultur och fritidsförvaltningen KINNA 546 420 334 500 211 920 

Mjölby kommun-Kultur- och fritidsförvaltningen MJÖLBY 591 840 591 840   

Mora kommun Tekniska förvaltningen MORA 183 058 120 111 62 947 

Motala kommun MOTALA 834 082 598 918 235 163 

Mullsjö Kommun MULLSJÖ 103 228 103 228   

Munkedals kommun MUNKEDAL 128 003 116 404 11 599 

Munkfors kommun MUNKFORS 92 217 92 217   

Mölndal stad MÖLNDAL 652 401 413 954 238 447 

Nacka kommun/sommarlov 2016 NACKA 682 681 682 681   

Nora kommun NORA 269 769 269 769   

Norbergs kommun NORBERG 161 036 161 036   

Nordanstigs kommun BERGSJÖ 194 069 191 437 2 632 

Nordmalings kommun NORDMALING 167 917 163 038 4 879 

Norrköpings kommun, utbildningskontoret NORRKÖPING 5 533 017 5 179 287 353 730 

Norrtälje Kommun NORRTÄLJE 662 035 662 035   

Norsjö Kommun NORSJÖ 63 313 63 313   

Nybro kommun MALMÖ 320 695 320 695   

Nyköpings kommun/Nyköpings Arenor NYKÖPING 1 095 592 327 568 768 024 

Nynäshamn kommun NYNÄSHAMN 531 280 489 412 41 868 

Nässjö kommun/sommarlovsaktiviter 2016 NÄSSJÖ 1 237 359 421 721 815 638 

Ockelbo kommun OCKELBO 177 552 177 552   

Olofströms kommun/sommarlovsaktiviteter 2016 OLOFSTRÖM 132 132 70 732 61 400 

Orsa kommun/Sommarlovsbidrag2016 ORSA 200 950 200 950   

Orust Kommun HENÅN 143 143 132 121 11 022 

Osby Kommun / sommarlovsaktiviter 2016 OSBY 328 953 328 953   

Oskarshamns Kommun OSKARSHAMN 346 846 327 324 19 504 

Ovanåkers kommun EDSBYN 233 983 228 647 5 336 

Oxelösunds kommun OXELÖSUND 211 961 132 907 79 054 

Pajala kommun PAJALA 96 346 96 346   

Partille Kommun PARTILLE 386 761 386 761   

Perstorps kommun PERSTORP 242 242 242 242   

Piteå kommun Sommarlovsaktiviteter2016 PITEÅ 364 739 198 562 166 177 

Ragunda kommun HAMMARSTRAND 119 744 110 202 9 542 

Region Gotland VISBY 973 095 862 655 110 440 

Robertsfors kommun ROBERTSFORS 128 003 109 714 18 289 
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Ronneby kommun Kultur och Fritid RONNEBY 744 617 365 422 379 195 

Rättviks kommun RÄTTVIK 136 261 78 050 58 211 

Sala kommun SALA 421 170 313 400 107 770 

Salems kommun sommaraktiviteter RÖNNINGE 214 714 95 488 119 226 

Samhällsförvaltningen HÄRNÖSAND 606 980 455 673 151 307 

Sandvikens kommun SANDVIKEN 1 061 183 968 240 92 943 

Sigtuna Kommun/Sommarlovsbidrag MÄRSTA 780 403 759 853 20 550 

Simrishamns kommun SIMRISHAMN 289 038 289 038   

Sjöbo kommun SJÖBO 231 231 136 974 94 257 

Skara kommun, Kultur- och fritidsförvaltning SKARA 524 398 524 398   

Skellefteå kommun SKELLEFTEÅ 1 154 776 1 153 134   

Skinnskattebergs kommun SKINNSKATTEBERG 137 637 125 000 12 637 

Skurups Kommun SKURUP 173 423 108 398 65 025 

Skövde kommun SKÖVDE 450 074 358 322 91 752 

Smedjebackens kommun SMEDJEBACKEN 233 983 233 983   

Sollefteå kommun SOLLEFTEÅ 524 398 524 398   

Sollentuna kommun SOLLENTUNA 591 840 406 865 184 975 

Solna Stad SOLNA 323 448 323 448   

Sorsele kommun SORSELE 126 626 126 626   

Sotenäs Kommun, Utbildningsförvaltningen KUNGSHAMN 53 679 53 679   

Staffanstorps kommun STAFFANSTORP 214 714 214 714   

Stenungsunds kommun STENUNGSUND 291 791 252 446 39 345 

Stockholms stad STOCKHOLM 11 283 501 9 266 017 2 017 484 

Storfors kommun STORFORS 123 874 117 623 6 251 

Storuman Fritid STORUMAN 108 733 108 733   
Strömstads kommun Barn och 
utbildningsförvaltningen STRÖMSTAD 72 948 45 246 27 702 

Strömsunds Kommun STRÖMSUND 426 675 402 850 23 825 

Sunne kommun, individ och familjeomsorgen SUNNE 159 659 75 953 83 706 

Surahammar kommun SURAHAMMAR 229 854 229 854   

Svalöv Kommun Fritid SVALÖV 247 747 236 890 10 857 

Säffle kommun/sommarlovsaktiviteter SÄFFLE 293 167 134 087 159 080 

Säters kommun SÄTER 115 615 102 058 13 557 

Sävsjö Kommun SÄVSJÖ 513 387 456 770 56 617 
Söderhamns kommun, Kultur- och 
samhällsserviceförvaltningen SÖDERHAMN 744 617 705 377 39 240 

Söderköpings Kommun SÖDERKÖPING 101 852 44 500 57 352 

Södertälje kommun/sommarlovsaktiviteter SÖDERTÄLJE 2 634 377 2 634 377   

Sölvesborgs kommun/sommarlovsaktiviteter 2016 SÖLVESBORG 304 178 283 722 20 456 

Tanums Kommun, Kultur & Fritid TANUMSHEDE 200 950 200 950   

Tibro kommun TIBRO 233 983 233 983   

Tidaholms kommun TIDAHOLM 214 714 214 714   

Tierps kommun/sommarlovsaktiviteter TIERP 572 571 572 571   

Timrå kommun TIMRÅ 447 321 447 321   

Tingsryds kommun sommarlovsaktiviteter TINGSRYD 295 920 229 752 66 168 

Tjörns kommun - sommaraktiviteter SKÄRHAMN 136 261 136 261   
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Tomelilla kommun TOMELILLA 206 456 194 152 12 304 

Torsby kommun TORSBY 224 349 210 300 14 049 

Torsås kommun TORSÅS 118 368 118 368   

Tranemo Kommun TRANEMO 265 640 265 640   

Tranås Kommun TRANÅS 622 120 505 782 116 338 

Trelleborgs kommun, kultur- och fritidsförvaltningen TRELLEBORG 681 304 681 304   

Trollhättans Stad TROLLHÄTTAN 2 575 193 2 297 268 277 925 

Trosa kommun/sommarlovsaktivitet TROSA 151 401 52 654 98 747 

Tyresö kommun TYRESÖ 386 761 386 761   

täby kommun TÄBY 272 522 249 756 22 766 

Töreboda Kommun TÖREBODA 267 016 91 285 175 731 

Uddevalla kommun UDDEVALLA 1 152 024 954 753 197 271 

Ulricehamns kommun/Sommalovsaktiviteter 2016 ULRICEHAMN 428 052 254 501 173 551 

Umeå kommun, Umeå fritid UMEÅ 1 355 727 1 190 768 164 958 

Ungas fritid, Svedala Kommun SVEDALA 170 670 142 044 28 626 

Upplands Väsby kommun UPPLANDS VÄSBY 323 448 276 074 47 374 

Upplands-Bro kommun KUNGSÄNGEN 434 934 434 934   

Uppsala kommun Sommarlov UPPSALA 3 383 123 2 650 763 732 360 

Utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun KARLSHAMN 565 689 432 875 132 814 

Vadstena kommun VADSTENA 110 110 110 110   

Vaggeryd kommun SKILLINGARYD 254 629 254 629   

Valdemarsviks kommun VALDEMARSVIK 56 431 56 431   

Vallentuna kommun VALLENTUNA 195 445 105 953 89 492 

Vansbro kommun VANSBRO 70 195 70 195   

Vara kommun VARA 271 145 227 687 43 458 

Varbergs Kommun/Sommarlovsaktiviteter 2016 VARBERG 367 491 367 491   

Vaxholms stad VAXHOLM 63 313 55 581 7 732 

Vellinge kommun VELLINGE 83 959 83 959   

Vetlanda kommun VETLANDA 560 184 442 232 117 952 

Vilhelmina Kommun/sommarlovsaktiviteter 2016 VILHELMINA 152 777 141 045 11 732 

Vimmerby kommun VIMMERBY 224 349 169 674 54 675 

Vindelns kommun VINDELN 75 700 75 700   

Vingåkers kommun VINGÅKER 355 104 355 104   

Vänersborgs kommnun VÄNERSBORG 813 436 813 436   

Vännäs kommun VÄNNÄS 132 132 107 249 24 883 

Värnamo kommun/sommar2016 VÄRNAMO 681 304 594 079 87 225 

Västerviks kommun VÄSTERVIK 744 617 434 557 310 060 

Västerås Stad VÄSTERÅS 3 670 785 3 300 000 370 785 

Växjö kommun Ungdomslotsen VÄXJÖ 2 521 514 2 521 514   

Vårgårda kommun VÅRGÅRDA 216 090 216 090   

Ydre Kommun ÖSTERBYMO 88 088 12 540 75 548 

Ystads kommun YSTAD 229 854 229 854   

Älmhults kommun ÄLMHULT 249 123 172 968 76 155 

Älvdalens Kommun ÄLVDALEN 66 066 66 066   

Älvkarleby kommun/sommarlovsaktiviteter SKUTSKÄR 268 393 146 550 121 843 
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Älvsbyns kommun ÄLVSBYN 180 305 180 305   

Ängelholms kommun ÄNGELHOLM 352 351 352 351   

Åmåls Kommun/Sommarlovsaktiviteter ÅMÅL 350 975 318 183 32 792 

Ånge Kommun/Sommarlovsaktiviteter 2016 ÅNGE 161 036 102 213 58 823 

Åre kommun JÄRPEN 170 670 124 458 46 212 

Årjängs kommun/sommarlovsaktiviteter2016 ÅRJÄNG 166 541 156 890 9 651 

Åsele kommun ÅSELE 72 948 72 948   

Åstorps kommun ÅSTORP 346 846 346 846   

Åtvidabergs kommun ÅTVIDABERG 192 692 192 692   

Öckero kommun ÖCKERÖ 94 970 50 735 44 235 

Ödeshögs kommun ÖDESHÖG 165 165 165 165   

Örebro kommun, kommunledningskontoret ÖREBRO 3 509 750 3 425 677 84 073 

Örkelljunga kommun ÖRKELLJUNGA 158 283 147 173 11 110 

Örnsköldsviks kommun ÖRNSKÖLDSVIK 763 887 701 878 62 009 

Östersunds kommun ÖSTERSUND 1 059 807 917 694 142 112 

Österåkers kommun 3 ÅKERSBERGA 338 588 338 588   

Östhammars kommun ÖSTHAMMAR 214 714 199 154 15 560 

Östra Göinge kommun/Sommarlovsaktiviteter 2016 BROBY 372 997 235 283 137 714 

Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ 92 217 92 217   

Totalsumman 197 553 482 168 259 
461 29 291 857 

Totalsumman av resterande statligt sommarlovsstöd 2016 upp till 2000 kronor som några kommuner har behållit 

Totalsumman av stödet som inte rekvirerades 1 146 518 
   Totalsumman av använt bidrag och återbetalat stöd 197 551 318 
    

Alla kommuner som har behållit  stödet mindre eller upp till 2000 redovisades som har använt hela rekvirerat stödet därför är det 
svårt att faställa korrekta beloppet som har behållits 
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Bilaga 5: Antal barn och unga i sommarlovsaktiviteter 2016, 
efter tjejer, killar och annat, 6-15 år 

 

Kommun 
Totalt 
antal  

flickor 

Totalt 
antal  

pojkar 

Annan/eller svårt 
att hitta den exakta 

fördelningen 
baserad på kön 

Uppgift 
saknas 

Totalt 
antal barn 
och unga 
6-15 år 

Ale kommun 405 496     901 

Alingsås kommun 406 398     804 

Alvesta kommun 242 295     537 

Aneby kommun FUA 67 57     124 

Arboga kommun 667 761     1 428 

Arjeplogs kommun 202 149     351 

Arvidsjaurs kommun 186 140     326 

Arvika kommun 1215 1 182     2 397 

Askersunds kommun / KLF 82 116     198 

Avesta Kommun 137 408 152   697 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Falkenberg 267 613     880 

Barn-Utbildning och Kultur/Gällivare 18 70 400   488 

Bengtsfors kommun 54 36     90 

Bergs kommun 205 200     405 

Bjurholms kommun 357 319     676 

Bjuvs kommun     1 855   1 855 

Bollebygds Kommun 210 209     419 

Bollnäs Kommun, Kulturenheten 822 724     1 546 

Borlänge kommun 3738 4 569     8 307 

Borås Stad 4046 5 924     9 970 

Boxholms kommun 250 270     520 

Bromölla kommun 61 31     92 

Bräcke kommun 243 299     542 

Burlövs kommun 283 209     492 

Båstads kommun 744 837     1 581 

Dals-Eds kommun 95 55 517   667 

Danderyds kommun   2     2 

Degerfors kommun 20 66     86 

Eda Kommun 174 171     345 

Ekerö kommun 212 268     480 

Eksjö kommun 802 782     1 584 

Emmaboda kommun 354 386     740 

Enköpings Kommun 1266 1 472     2 738 

Eskilstuna kommun - kultur- och 
fritidsförvaltningen 10293 12 832     23 125 

Eslövs kommun 171 396     567 

Essunga kommun 76 50     126 

Fagersta kommun 746 895     1 641 
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Falu kommun 1616 1 631     3 247 

Filipstads kommun 553 819     1 372 

Finspångs kommun 116 136 1   253 

Flens kommun 449 850     1 299 

Forshaga kommun 37 39     76 

Fritidsenhet Dorotea kommun 7 21     28 

Fritidsgårdarna Mörbylånga kommun 369 503     872 

Fritidsgårdarna Strängnäs Kommun 161 198 1 850   2 209 

Färgelanda kommun 90 150     240 

Gagnefs kommun 160 185     345 

Gislaveds kommun 1555 1 720     3 275 

Gnesta Kommun 43 77 55   175 

Gnosjö kommun 84 120     204 

Grums kommun 107 141     248 

Grästorps kommun 1251 1 850     3 101 

Gullspångs kommun, 
kommunledningskontoret 14 25 45   84 

Göteborgs Stad 26712 31 184 121 54 58 071 

Götene Kommun 626 673     1 299 

Habo Kommun 124 117     241 

Hagfors kommun 54 88     142 

Hallsbergs Kommun 567 485     1 052 

Hallstahammars kommun 646 5 757   435 6 838 

Halmstads kommun/Stadskontoret 371 402     773 

Hammarö kommun 96 124     220 

Haninge kommun 1200 1 600     2 800 

Haparanda kommun 24 40     64 

Heby kommun 117 137     254 

Hedemora kommun 721 900     1 621 

Helsingborgs stad, Skol-och 
fritidsförvaltningen, Fritid Helsingborg 5925 7 567     13 492 

Herrljunga Kommun 562 626     1 188 

Hjo kommun 144 157     301 

Hofors kommun 683 614     1 297 

Huddinge kommun 407 729     1 136 

Hudiksvalls kommun KoF 368 459     827 

Hultsfreds kommun 88 127     215 

Hylte kommun 210 450     660 

Håbo Kommun 39 45     84 

Hällefors kommun kultur och fritid 192 122     314 

Härjedalens Kommun 566 770     1 336 

Härryda kommun, sektorn för utbildning 
och kultur 178 342     520 

Hässleholms kommun 11352 14 552     25 904 

Höganäs Kommun 863 2 118     2 981 

Högsby kommun 18 19     37 

Hörby kommun 10 40     50 

Höörs Kommun 93 74   2 610 2 777 
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Jokkmokks Kommun 234 574     808 

Kalix Kommun 1765 1 668     3 433 

Kalmar kommun 1066 1 191     2 257 

Karlsborgs kommun 96 57     153 

Karlskoga 163 210   1 088 1 461 

Karlskrona kommun 2125 2 328     4 453 

Katrineholms kommun 1029 1 911     2 940 

Kils kommun 367 313     680 

Kinda kommun 131 142     273 

Kiruna kommun 210 295     505 

Klippans kommun 147 223     370 

Knivsta Kommun 298 534     832 

kommun/Värmdö kommun 1143 2 613   1 050 4 806 

Kommunledningsförvaltningen 1348 1 706     3 054 

Kramfors kommun 515 580     1 095 

Kristianstad kommun 1636 2 492     4 128 

Kristinehamns kommun 373 318     691 

Krokoms kommun 503 516     1 019 

Kultur & fritid, Gävle Kommun 4106 4 028   3 286 11 420 

Kultur och fritid Uppvidinge kommun 36 28     64 

Kultur- och fritidsförvaltning Karlstads 
kommun 2828 3 980     6 808 

Kultur- och fritidsförvaltningen 1314 1 886     3 200 

Kultur och fritidsförvaltningen Botkyrka 
Kommun 1420 1 595     3 015 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Sundbybergs stad 969 1 455     2 424 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Jönköpings kommun 3406 4 098     7 504 

Kultur&Fritid, Sundsvalls Kommun 585 894     1 479 

Kultur-, demokrati- och 
fritidsförvaltningen 2323 3 928     6 251 

Kumla kommun 954 996     1 950 

Kungsbacka kommun/Kultur och fritid 2012 1 893     3 905 

Kungsörs kommun 93 147     240 

Kungälvs Kommun, Trygga 
Ungdomsmiljöer 61 82     143 

Kävlinge Kommun 1434 1 937     3 371 

Köpings kommun 2083 2 831     4 914 

Laholms kommun 75 105     180 

Landskrona stad 1720 1 585   842 4 147 

Laxå kommun 25 24     49 

Lekebergs kommun 45 38     83 

Leksands kommun 19 81     100 

Lerums kommun 1034 860     1 894 

Lessebo kommun 174 219     393 

Lidingö Stad 1559 1 661     3 220 

Lidköpings kommun 4595 4 100     8 695 

Lilla Edets Kommun 145 232     377 

Lindesbergs kommun 221 195     416 

Linköpings kommun, 
Utbildningsförvaltningen 2821 3 904 1 323 7 049 
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Ljungby Kommun 1578 1 826     3 404 

Ljusdals Kommun 655 612     1 267 

Ljusnarbergs kommun 63 134     197 

Lomma kommun 152 147     299 

Ludvika kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen 879 883   1 000 2 762 

Luleå kommun, fritidsförvaltningen 1137 903     2 040 

Lund kommun 428 1 050     1 478 

Lycksele fritid 346 413     759 

Lysekils kommun 272 248     520 

Malmö stad stadskontoret 21000 23 000     44 000 

Malå kommun 117 83     200 

Mariestads kommun 582 603     1 185 

Markaryds kommun 93 67     160 

Marks kommun, Kultur och 
fritidsförvaltningen 501 558     1 059 

Mjölby kommun-Kultur- och 
fritidsförvaltningen 1038 864     1 902 

Mora kommun Tekniska förvaltningen 27 5   49 81 

Motala kommun 80 212     292 

Mullsjö Kommun 117 119     236 

Munkedals kommun 77 67     144 

Munkfors kommun 58 90     148 

Mölndal stad 1133 1 103     2 236 

Nacka kommun 426 542   340 1 308 

Nora kommun 180 275     455 

Norbergs kommun 32 39     71 

Nordanstigs kommun 130 123     253 

Nordmalings kommun 291 327     618 

Norrköpings kommun, utbildningskontoret 2852 3 114     5 966 

Norrtälje Kommun 525 473     998 

Norsjö Kommun 197 243     440 

Nybro kommun 578 1 480     2 058 

Nyköpings kommun/Nyköpings Arenor 640 780     1 420 

Nynäshamn kommun 356 415     771 

Nässjö kommun 314 455     769 

Ockelbo kommun 212 242     454 

Olofströms kommun 283 565     848 

Orsa kommun 683 626     1 309 

Orust Kommun 182 199     381 

Osby Kommun 648 913     1 561 

Oskarshamns Kommun 1101 2 001     3 102 

Ovanåkers kommun 1200 1 700 2   2 902 

Oxelösunds kommun 231 236     467 

Pajala kommun 72 108     180 

Partille Kommun 220 374     594 

Perstorps kommun 597 606     1 203 

Piteå kommun 257 252     509 
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Ragunda kommun 81 66     147 

Region Gotland 1407 2 852 10   4 269 

Robertsfors kommun 109 115     224 

Ronneby kommun Kultur och Fritid 812 915     1 727 

Rättviks kommun 81 119     200 

Sala kommun 177 480   200 857 

Salems kommun 87 69     156 

Samhällsförvaltningen 273 290     563 

Sandvikens kommun 3456 3 586   157 7 199 

Sigtuna Kommun 1091 2 185     3 276 

Simrishamns kommun 140 95     235 

Sjöbo kommun 263 332     595 

Skara kommun, Kultur- och 
fritidsförvaltning 255 249   337 841 

Skellefteå kommun 326 256     582 

Skinnskattebergs kommun 10 12     22 

Skurups Kommun 29 32     61 

Skövde kommun 1951 1 782     3 733 

Smedjebackens kommun 532 551     1 083 

Sollefteå kommun 230 260     490 

Sollentuna kommun 977 2 188     3 165 

Solna Stad 1669 1 686     3 355 

Sorsele kommun 140 140     280 

Sotenäs Kommun, 
Utbildningsförvaltningen 30 32     62 

Staffanstorps kommun 133 155 1   289 

Stenungsunds kommun 855 1 295     2 150 

Stockholms stad 13005 13 990     26 995 

Storfors kommun 54 77     131 

Storuman Fritid 128 124   166 418 

Strömstads kommun Barn och 
utbildningsförvaltningen 7 15     22 

Strömsunds Kommun 518 543     1 061 

Sunne kommun, individ och 
familjeomsorgen 64 56     120 

Surahammar kommun 129 179     308 

Svalöv Kommun Fritid 2241 2 339     4 580 

Säffle kommun 177 205     382 

Säters kommun 436 475     911 

Sävsjö Kommun 741 1 393     2 134 

Söderhamns kommun, Kultur- och 
samhällsserviceförvaltningen 637 619     1 256 

Söderköpings Kommun 18 35   30 83 

Södertälje kommun 2925 3 204     6 129 

Sölvesborgs kommun 164 174     338 

Tanums Kommun, Kultur & Fritid 200 225     425 

Tibro kommun 322 329     651 

Tidaholms kommun 628 597     1 225 

Tierps kommun 295 342   500 1 137 

Timrå kommun 288 324 21 37 670 



6 
 

Tingsryds kommun 158 384     542 

Tjörns kommun 235 198 1   434 

Tomelilla kommun 6 33     39 

Torsby kommun 276 273     549 

Torsås kommun 106 90     196 

Tranemo Kommun 84 128     212 

Tranås Kommun 1717 1 991     3 708 

Trelleborgs kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen 779 722     1 501 

Trollhättans Stad 972 1 591   420 2 983 

Trosa kommun 200 189     389 

Tyresö kommun 717 2 755     3 472 

täby kommun 286 243     529 

Töreboda Kommun 112 163     275 

Uddevalla kommun       4 365 4 365 

Ulricehamns kommun 224 276     500 

Umeå kommun, Umeå fritid 8509 8 768     17 277 

Ungas fritid, Svedala Kommun 107 123     230 

Upplands Väsby kommun 81 145     226 

Upplands-Bro kommun 618 978     1 596 

Uppsala kommun 710 1 207   3 1 920 

Utbildningsförvaltningen i Karlshamns 
kommun 1927 3 613     5 540 

Vadstena kommun 295 247     542 

Vaggeryd kommun 116 145     261 

Valdemarsviks kommun 92 82     174 

Vallentuna kommun 55 82     137 

Vansbro kommun 15 31     46 

Vara kommun 548 553     1 101 

Varbergs Kommun 329 596     925 

Vaxholms stad       60 60 

Vellinge kommun 28 18     46 

Vetlanda kommun 687 728     1 415 

Vilhelmina Kommun 626 661     1 287 

Vimmerby kommun 1778 1 887     3 665 

Vindelns kommun 36 36     72 

Vingåkers kommun 567 485     1 052 

Vårgårda kommun 109 96   332 537 

Vänersborgs kommnun 270 370     640 

Vännäs kommun 159 138     297 

Värnamo kommun 415 522     937 

Västerviks kommun 434 641 1   1 076 

Västerås Stad 3966 4 467     8 433 

Växjö kommun Ungdomslotsen 3372 5 410     8 782 

Ydre Kommun 11       11 

Ystads kommun 405 359     764 

Åmåls Kommun 712 626     1 338 



7 
 

Ånge Kommun 190 158     348 

Åre kommun 131 303     434 

Årjängs kommun 82 96     178 

Åsele kommun 195 261     456 

Åstorps kommun 1300 1 000     2 300 

Åtvidabergs kommun 573 429     1 002 

Älmhults kommun 228 182     410 

Älvdalens Kommun 65 85     150 

Älvkarleby kommun 12 21     33 

Älvsbyns kommun 720 1 200     1 920 

Ängelholms kommun 914 974     1 888 

Öckero kommun 45 62     107 

Ödeshögs kommun 209 170     379 

Örebro kommun, 
kommunledningskontoret 3686 3 084   1 012 7 782 

Örkelljunga kommun 472 686     1 158 

Örnsköldsviks kommun 866 568     1 434 

Östersunds kommun 675 1 265     1 940 

Österåkers kommun 3 58 40     98 

Östhammars kommun 148 138     286 

Östra Göinge kommun 685 809     1 494 

Övertorneå kommun 68 51     119 

Totalt antal 262 692 322 617 5 033 18 002 609 038 
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Bilaga 6: Genomförda aktiviteter och effekter av statligt 
sommarlovsstöd 2016 
1138/16 
1. Ale kommun
ALAFORS 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
pyssel, utflykt, berättelser på stranden, minigolf, golf, laser 
Dome, parkour, skytte, utomhusbio, cirkusskola, dj-skola, 
parklek, friidrottsläger, grillning, volleyboll, Liseberg, 
trampolinhoppning. 

Effekter: vi har kunnat planera flera sommarlovsaktiviteter 
av flera olika slag än tidigare år. Enligt utvärderingen 
upplever ledarna att aktiviteterna har gett barnen personlig 
utveckling och stimulans. Barn och unga i Ale kommun har 
fått fler aktiviteter att välja på under sommaren, en del har 
fått chans att göra något under sommarlovet som de 
kanske inte brukar. Andra har fått chansen att göras något 
överhuvudtaget. Barn har kunnat prova på olika aktiviteter 
gratis, i olika delar av kommunen. 

Mycket bra: Vi har blandat att erbjuda färdiga koncept till 
att de unga själva fick bestämma vad som skulle hända 
med pengarna. En majoritet av aktiviteterna har 
genomförts i den ort där flest barn från ekonomiskt utsatta 
familjer bor 

0805/16 
1. Alingsås kommun
ALINGSÅS 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig 
spela instrument, pyssel, utflykt, fågelholksbygge, 
musikworkshop, jonglering, bygge av insektshotell, 
djurvård, skattjakt, polis och brandkårsbesök, gipsgjutning, 
graffitti, parcour. 

Effekter Att har parklek i juli under semesterperioden 
innebar att de barn som inte hade möjlighet av ekonomisk 
själ åka på ferie fick vara med om roliga och nya aktiviteter 
på hemmaplan. De öppna workshopsen under UKM visade 
sig vara en hit då flera av Alingsåsungdomarna som deltog 
har fortsatt i sitt kulturutövande. 

Mycket bra: För de äldre barnen valde vi att förstärka en 
planerad tillfällig verksamhet med öppna workshoppars, 
vilket gav möjlighet till inkludering på ett bredare och nytt 
sätt. Information var på två språk. 

1092/16 
2. Alvesta kommun
ALVESTA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, 
Alvestakarnevalen (förberedelser för karnevalståg med 
vagnar, musik, dans mm för tätortens två grundskolor). 

Effekter: Åldersgruppen har tidigare haft få riktade 
aktiviteter. I år har metoder kunnat testas och utvecklas - 
eller avvecklas. Öppettider på fritidsgårdar har utökats, 
innehåll har kunnat vidgas och förbättras. Om förra året 
runt 180 barn kunde erbjudas någon gratis 
sommarlovsaktivitet har under sommaren fler än 500 barn 
deltagit i fler aktiviteter. 

Mycket bra: Alvestakarnevalen engagerade nästan alla 
grundskolebarn i tätorten som även tågade tillsammans 
genom staden till gemensamt firande i stadsparken. Glädje! 
betydligt högre - och ihållande - deltagande av barn i 
ekonomiskt utsatta familjer. 

0314/16 
3. Aneby kommun FUA
ANEBY 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
orientering, pyssel, sommarläger, utflykt, Ridning, äventyr, 
samarbetsövningar. 

Effekter: Flera barn som normalt inte har möjlighet till den 
här typen av aktiviteter har nu kunnat erbjudas detta och 
det har rönt stor uppskattning. Det här gav helt andra 
förutsättningar. Som nämnts ovan har barn från 
ekonomiskt utsatta miljöer nu kunnat delta på samma 
villkor som övriga barn i kommunen. 

Mycket bra: Normalt har vi inte kunnat erbjuda mer än 
någon enstaka sommaraktivitet. Det här gav helt andra 
förutsättningar. Som nämnts ovan har barn från 
ekonomiskt utsatta miljöer nu kunnat delta på samma 
villkor som övriga barn i kommunen. Utflykterna, där 
äventyrsridning och polkagrisbakning tillhörde 
höjdpunkterna. Aktiviteterna spände över stort område och 
erbjöd därför stor variation för ungdomarna och lockade 
därmed olika målgrupper. 

1018/16 
4. Arboga kommun
ARBOGA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske,  fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, simning, 
sommarläger, utflykt, skrivarverkstad och bokcirkel, 
breakdance och hiphop 

Effekter: Vi har kunnat erbjuda alla barn och unga ett 
varierat utbud av olika aktiviteter, oberoende av familjernas 
ekonomiska situation, eftersom alla aktiviteter varit 
kostnadsfria. Utvärderingen av gratis bad till alla barn och 
unga har varit mycket positiv. Det har bl a varit en 
möjlighet att ge grundläggande simkunskaper hos elever 
som annars inte haft förutsättningar att kunna tillgodogöra 
sig simundervisning. 

Mycket bra: Våga va´dig själv lägret har stärkt deltagande 
ungdomar. Fokus har varit att lära känna både sig själv och 
andra, och med detta stärka sitt självförtroende. 

0279/16 
5. Arjeplogs kommun
ARJEPLOG 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, backstappling och 
armbrytning och slöjd och hantverk. 

Effekter: Årets sommaraktiviteter utökades med fler 
aktiviteter än motsvarande år. Sommarlovsstödet gör att 
fler barn och unga får tillgång till aktiviteter. Kommunen 
ges möjlighet att anställa extern personal och köpa in 
material till olika aktiviteter. Föreningar kan få ta del av 
medel för att hålla i aktiviteter. Allt är lättare att planera 
när det finns tillgång till extra medel. 

Mycket bra: Bibliotekets öppna verkstäder har varit 
välbesökta tack vare att man har haft tillgång till bra 
material. Workshop med ullverkstad på olika platser är 
också ett roligt och annorlunda inslag som barn och unga 
har uppskattat. Backstappling och armbrytning samlade 
även unga i 11-15 år som är svårare att nå än de yngre. 
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0282/16 
6. Arvidsjaurs kommun  
ARVIDSJAUR 
Genomförda aktiviteter: Fiske, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära sig spela 
instrument, pyssel, simning, sommarläger, utflykt, ridning, 
flottbygge, djur- och naturvård, segling, film, golf, lek, 
skrivarkurs, vävning och slöjd. 
 
Effekter: För första gången så har vi kostnadsfria, många 
och vitt skilda aktiviteter för barn och ungdomar 
sommartid. Framförallt har ortens föreningar varit aktiva 
sommartid på ett sätt som aldrig tidigare har skett. 
Dessutom har många unga varit delaktiga i både planering 
och genomförande av aktiviteter på ett eller annat sätt. 
 
Mycket bra: många nya kontakytor har förmedlats mellan 
barn med olika social bakgrund. Eftersom föreningar, 
studieförbund och församlingar har ordnat många av 
aktiviteterna har vi också lyckats att få med civila samhället 
i planering och genomförande. Barn från ekonomiskt 
utsatta familjer har inkluderats på ett bra sätt i de olika 
aktiviteterna. 
 
0986/16 
7. Arvika kommun 
ARVIKA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, 
tv-spel/datorer, utflykt, ponnyridning, filma med i-pad, 
barnteaterföreställning, musikföreställning, magiworkshop, 
musikföreställning. fiske 
 
Effekter : Att det varit gratis medför dessutom att man 
inte utesluts p.g.a. ekonomi. Villkoren har jämnats ut något 
för barnen kan man säga. Utbudet av olika typer av 
aktiviteter har varit större och kommit fler barn till del. Vi 
har också kunnat möjliggöra fler aktviteter runt om i 
kommunen vilket gör att barn som inte har möjlighet att ta 
sig in till centralorten Arvika haft möjlighet till meningsfulla 
roliga aktiviteter på hemmaplan. Föreningslivet som fått del 
av stödet via kommunen har alla varit oerhört postitiva och 
kunnat planera fler aktiviteter. Kommunen har via stödet 
haft möjlighet att erbjuda gratis aktiviteter ex 
simundervisning och speldagar. Detta har tillsammans 
bidragit till möten över sociala gränser och integration. Vi 
har kunnat öka variation och utbud samt mängd av 
aktiviteter under hela sommarlovet med hjälp av stödet 
vilket vi haft svårt för utifrån enbart den egna budgeten. På 
så sätt har det funnits möjlighet att delta i både idrott, 
kultur och skapade verksamhet. Syftet var att 
verksamheten skulle vara på en ”neutral plats” och inte i 
föreningens egna lokaler för att på så sätt förhoppningsvis 
nå barn/unga som av någon anledning inte vågar sig till 
spelföreningen. Föreningen har fått flera nya medlemmar 
efter detta och flertalet ungdomar som nu vågar sig till 
deras lokaler och deltar i deras övriga verksamhet. Vi har 
varit angelägna om att barn på asylboenden också skulle ha 
möjlighet att delta vilket vi fått respons på att det har varit 
lyckat. Mötet mellan asylboende barn och barn på ”bygden” 
har ökat. 
 
Mycket bra: Vi förlade exempelvis Speldagar på biblioteket 
i samarbete med en spelförening. Syftet var att 
verksamheten skulle vara på en ”neutral plats” och inte i 
föreningens egna lokaler för att på så sätt förhoppningsvis 
nå barn/unga som av någon anledning inte vågar sig till 
spelföreningen. Föreningen har fått flera nya medlemmar 
efter detta och flertalet ungdomar som nu vågar sig till 
deras lokaler och deltar i deras övriga verksamhet. Flera av 
de ”nya” är dessutom flickor. Vi valde att gå ut till 
föreningar om stödet runt om i vår glesbygdskommun för 
att på så sätt få till aktiviteter inte bara i tätorten Arvika 
utan i hela kommunen. 
 
 

1114/16 
8. Askersunds kommun/KLF 
ASKERSUND 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, andra bollsporter, 
pyssel, olika lekar från olika kulturer 
 
Effekter: bl.a. Språkkompetensen, att ungdomar i utsluss 
kunde bli förebilder för andra ungdomar - det lönar sig att 
lära sig svenska, det kan generera sommarjobb. Omvänt 
stärkte det ungdomarna som arbetade med detta i deras 
självbild och i kontakter mellan både deltagande barn och 
övriga ledare. Barnen har haft en meningsfull sommar 
under 5 veckor. Varje plats besöktes mellan 3-1 gång i 
veckan beroende på hur många barn som fanns i 
närområdet. För de asylsökande barnen blev det ett avbrott 
i vardagen på anläggningsboendet, för fritidshemsbarnen 
blev det ett möte med ungdomar från andra länder (i de 
mindre orterna bor inga utrikes födda), på 
samlingsplatserna i tätorterna blev det ett verkligt möte 
mellan barn från olika bakgrund både socialt och etniskt. Se 
reportage på svt 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/ordnar-aktiviteter-
for alla? cmpid=del % 
3Apd%3Any%3A20160627%3Aordnar-aktiviteter-for-
alla%3Anyh.  
 
0725/16 
9. Avesta Kommun 
AVESTA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
sig spela instrument, pyssel, simning, skateboard, 
sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt.. 
 
Effekter: Att vi erbjudit större vuxennärvaro än tidigare år 
för barn i sommarverksamheterna. Vi har startat upp en 
helt ny kulturkolloverksamhet där det visade sig att en klar 
majoritet av deltagarna var flickor. Samtliga aktiviteter har 
varit avgiftsfria och information har presenterats på olika 
språk vilket innebar att flera målgrupper deltog i 
verksamheterna, så även barn från ekonomiskt utsatta 
familjer. 
 
0675/16  
10. Barn- och utbildningsförvaltningen 
Falkenberg 
FALKENBERG 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, utflykt, tv-
spel/datorspel, simning, pyssel, matlagning, konstnärliga 
aktiviteter, fotboll eller andra bollsporter, pedagogiska 
temalådor med tillhörande aktiviteter, teknikaktiviteter, 
språkliga aktiviteter, skapande verksamhet med inslag av 
inbjudna konstnärer och workshops, after beach på 
biblioteket med boktips, skapande verksamhet, uppsökande 
verksamhet med mobila biblioteket: bibilioteket körde till en 
plats med stor lekplats, skateboard och parkour park och 
sökte aktivt upp barn och ungdomar för att prata litteratur 
och läsning, utökat öppethållande av ungdomsgård, 
bussresa till science center navet i Borås, bussresa till 
Halmstad aktivitetscenter, minigolf. 
 
Effekter: Att få barnen och ungdomarna att känna att de 
har kunskaper och kan utveckla dem i olika sammanhang 
och med olika uttryckssätt. Deltagande flickor och pojkar 
har fått möjlighet att se sig själva och sin tillvaro i ett större 
sammanhang. De har fått uppleva inkludering där olikhet 
ses som tillgång och resurs för lärande och utveckling. 
Stödet har inneburit mötesplatser och upplevelser som varit 
fullt tillgänglig för unga från ekonomiskt utsatta familjer 
genom att vara helt kostnadsfria. Integration och 
inkludering har varit omfattande. 
 
Mycket bra: Det finns ytterligare uppladdade filer i 
kommunens slutrapport t.ex. Fbs Matris över 
sommarlovsaktiviteter 2016 sidan.5 som finns på MUCF. 
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1195/16 
11. Barn-Utbildning och 
Kultur/Gällivare kommun 
GÄLLIVARE 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, sommarläger, kajak/paddling, bio i samband 
med sommarläger, sommargympa gratis för barn mellan 6-
8 år i samband med vuxengympa. Fritidsledare arbetat 
under rasterna i samband med kommunens lovskola och 
fungerat som länk mellan nyanlända elever och resterande 
lovskoldeltagare. Utdelning av godispåsar till barn i 
samband med andra kulturaktiviteter/arrangemang i 
kommunen. 
 
Effekter: Stödet möjliggjorde att sommargympa kunde 
anordnas vid 12 tillfällen (á 1 timme) gratis under 
sommarlovet och flera nyanlända barn deltog. Under de 
veckor kommunens lovskola pågick under sommarlovet 
visstidsanställdes två fritidsledare med språkkompetens 
som under rasterna aktiverade ungdomarna fysiskt (13-16 
år) och fungerade som en språklig länk mellan nyanlända 
elever och övriga elever. Personalkostnader för 
fritidsledarna ingår i redovisningen. Utan stödet hade inte 
fritidsledarna kunnat visstidsanställas, den gratis 
sommargympan hade inte arrangerats och ett av 
sommarlägren hade inte blivit av. Det andra lägret hade 
haft en viss kostnad per deltagare. 
 
Mycket bra: Sommarlägren hade inte genomförts, utan 
ungdomsverksamheten hade genomfört dagsutflykter på 
orten på samma sätt som tidigare år. Stödet möjliggjorde 
för barn och elever utan ekonomiska medel att delta på lika 
villkor. Alla aktiviteterna medförde möten över sociala 
gränser. Sommargympan som anordnades har bidragit till 
tidig integration då deltagande barn var mellan 6 -8 år. Vid 
lovskolan var 77 % av deltagarna nyanlända elever, och 
fritidsledarna bidrog till att vara en länk till de som inte var 
nyanlända. Lunken var både språklig (fritidsledarna som 
anställdes kunde tala de språk som de nyanlända eleverna 
talade) och socialt genom att aktivera och skapa 
deltagande på ett jämlikt sätt. 
 
1117/16 
12. Bengtsfors kommun 
BENGTSFORS 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, utflykt, 
utomhuslekar och spel, teaterföreställning, kulturvandring, 
repslagning. 
 
Effekter: Med hjälp av det statliga sommarlovsstödet har 
vi åstadkommit ett brett integrationsarbete. Vi har haft en 
blandning av nysvenska och svenska barn i samtliga 
barngrupper. Många barn kommer från ekonomiskt utsatta 
familjer och stödet har för dessa barn förgyllt sommaren. 
Den främsta effekten är att barn från ekonomiskt utsatta 
familjer har haft möjlighet att få ett bra sommarlov med 
nya erfarenheter och nya kamrater. 
 
Mycket bra: Tillverka sin egen superhjältedräkt var mest 
populärt bland barnen 
 
0829/16 
13. Bergs kommun 
SVENSTAVIK 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
sig spela instrument, sommarläger, utflykt, våra två 
minigolfbanor hade gratis spel hela sommaren, gratis 
bowling varje onsdag, brännbollsturnering, lantgårdsdagar, 
motorcrossläger, dressyrhundkurs, sommarmusikal, 
gymnastikläger. 
 
Effekter: Vi har lyckats med att skapa otroliga 
arrangemang med aktiviteter vi bara kunnat drömma om 

tack vare samarbete med föreningslivet som är vana att 
ställa upp på saker gratis! Det har lett till större kontaktnät 
och en vilja att göra mer saker tillsammans hos både barn 
och vuxna. 
 
Mycket bra: Vi har även spridit aktiviteterna geografiskt så 
att barn inte ska vara beroende av sina föräldrar för att 
kunna delta.  Alla barn har fått ett programblad med alla 
aktiviteter hemskickade. Dessutom har vi informerat 
personal inom socialtjänsten om aktiviteterna.  
 
0268/16 
14. Bjurholms kommun 
BJURHOLM 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, orientering, pyssel, 
simning, sommarläger, teater, clown, hoppborg, 
hundaktiviteter. 
 
Effekter: Utbudet har ökat väsentligt. Alla barn har fått 
möjlighet att vara med kostnadsfritt, Inget arrangemang 
har varit specifikt för något kön. 
 
Mycket bra: Eftersom utbudet varit större har många fler 
barn aktiverats. En av aktiviteterna fick barnen ta hand om 
hundar, vilket kanske inte alla har haft möjlighet till annars. 
 
1076/16 
15. Bjuvs kommun 
BJUV 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
skateboard, cirkusskola, gatuteater, golf, prova-på, 
läsprojekt, museiguidningar för barn. 
 
Effekter: Att kunna erbjuda cirkusskola var efterlängtat 
och populärt. Samarbete med fritidshemmen i kommunen 
har varit uppskattat för att nå ut till barn både där och på 
fritiden. 
 
Mycket bra: Att kunna erbjuda cirkusskola var efterlängtat 
och populärt. Samarbete med fritidshemmen i kommunen 
har varit uppskattat för att nå ut till barn både där och på 
fritiden. 
 
0283/16 
16. Bollebygds Kommun 
BOLLEBYGD  
Genomförda aktiviteter: Geocoaching, konstnärliga 
aktiviteter, matlagning, pyssel, simning, sommarläger, 
utflykt 
 
Effekter: Det har gett oss möjlighet till att tänka lite 
”utanför boxen” gett aktiviteter ytterligare en dimension 
som tidigare var otänkbart. Det har även skapat en bredare 
diskussion om barn och ungas lovaktiviteter. 
 
Mycket bra: Stödet har på olika sätt berikat barnens 
möjlighet till utveckling och aktiviteter som annars inte 
hade varit genomförbara, i form av utflykter, 
kulturaktiviteter och simundervisning. 
 
0806/16 
17. Bollnäs Kommun, Kulturenheten 
BOLLNÄS 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, sommarläger, 
musik/lära spela instrument, skateboard, tv-spel/datorer, 
utflykt. kulturenheten valde att förstärka 3 stycken 
befintliga mötesplatser i Bollnäs kommun. 
 
Effekter : 3 stycken platser i Bollnäs som redan utgör 
mötesplatser i större eller mindre omfattning. 2 stycken 
med fokus på parklek och en badplats som utgör 
mötesplats för ungdomar. Verksamheten på de olika 
platserna byggdes upp genom analys och behov. Se bilaga 
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3. Genom att skapa 3 punkter har barn kunnat välja plats 
och utbud samt deltagit vid alla då de hade verksamhet 
under en längre period. Barn och ungdomar har fått 
möjliget att i en salutogen miljö bygga nätverk med andra 
barn och ungdomar vilket i forskning visat sig vara en av de 
starkaste säkerhetsfaktorer inför vuxenlivet. Viktigt är även 
att lyfta fram att vi haft ledare vilka haft huvudansvaret i 
verksamheterna. Vikten av att ha ledare/unga vuxna i 
sammanhang av öppna mötesplatser skapar trygghet för 
barn och unga och därigenom kan även nätverk och 
kreativitet skapas med positiva verktyg. Mötesplatser vilka 
inte är ledarledda kan snabbt skapa destruktiva kulturer 
och kreativitet vilka får fäste då det inte finns 
ledarfunktioner som i tid ge andra verktyg och verka som 
ett stöd, inspiration, kunskapsförmedlare samt som en 
förebild. Genom att föräldrar fått bekräftelse av personalen 
har även detta påverkat barn och unga, ledarna har fått 
tydliga instruktioner att se till alla besökare av platsen med 
mål i att skapa deltagande för barnen i verksamheten. 
 
Mycket bra: Bilaga 1 Utvärdering av verksamhet.docx, 
Bilaga 2 Kultursommarlov.docx, Bilaga 3 
Kultursommarlov.docx, A3 Barnens allsång-Arabic-001.pdf, 
Allsång bild 1 (2).jpg som finns i offentliga handlingen, 
slutrapport om kommunens sommarlovsaktiviteter 2016. 
 
1026/16 
18. Borlänge kommun 
BORLÄNGE 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, skateboard, sommarläger, tv-spel/datorspel, 
utflykt, gårdslek, tennis, dj och teater. 
 
Effekter: Satsningen har gett flera unga möjligheter att 
prova nya aktiviteter och finna nya intressen i en helt 
annan omfattning än vad som varit möjligt utan det statliga 
stödet. Det är svårt att skapa möten mellan unga från olika 
sociala bakgrunder men t.ex. tennisklubbens aktiviteter har 
varit framgångsrika. Aktiviteterna har i huvudsak nått unga 
från ekonomiskt utsatta familjer som inte har någon 
planerad verksamhet över sommaren. 
 
Mycket bra: Det har varit en framgångsfaktor att unga har 
kunnat få ett sommarjobb eller en anställning som ledare 
vid aktiviteter. Detta har också inneburit att unga ledare 
som bor i områdena med barn från ekonomiskt utsatta 
familjer har stärkts. Sommaraktiviteterna bidrar även till 
social sammanhållning och motverkar oro i 
bostadsområdena. 
 
0731/16 
19. Borås Stad 
BORÅS 
Genomförda aktiviteter: fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlaggning, pyssel, simning, sommarläger, aktivitetsdagar 
i bostadsområden, gokart, Pokemon jakt, miniors, besök på 
navet, museibesök, midsommarfirande, eID firande, 
samarbetsövningar, dryftning, skytte, teaterbesök, design 
av dataspel, cirkus, olika idrotter, brandman för en dag, 
fotosafari  
 
Effekter: Aktiviteterna har varit kostnadsfria, med 
anledning av de breda utbudet har både pojkar och flickor 
attraherats av verksamheten samtidigt som vi nått nya 
målgrupper. Upplägget har bidragit till ökad integration när 
det gäller kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. 
Planeringen av aktiviteterna har tagit hänsyn till att inga 
extra kostnader ska tillkomma för besökarna till exempel 
har mat ingått vid utflykter. Bidraget har inneburit att vi 
kunnat ha en mängd olika verksamheter i gång under hela 
sommaren. Både på hemmaplan men också i form av 
utflykter och upplevelser. Många föräldrar har varit 

tacksamma då de kanske arbetar eller inte har ekonomiska 
förutsättningar att ge barnen dessa upplevelser.  
 
0709/16 
20. Boxholms kommun 
BOXHOLM 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, 
familjedag med hoppborgar, seg Ways, mulleridning, prova 
på cirkuskonster, inomhusbio, utomhusbio, dansvecka. 
 
Effekter: Från att ha haft väldigt lite sommarlovsaktiviteter 
till ett program där aktiviteter fördelades över hela 
sommaren. Det har deltagit barn och ungdomar med olika 
kulturella och socioekonomiska bakgrunder. De barn som 
varit i störst behov av dessa aktiviteter faktiskt har 
medverkat. Det har även varit en god blandning mellan 
deltagande flickor och pojkar. 
 
Mycket bra: Dansveckan var otroligt populär, 
Familjedagen i parken med hoppborgar var mycket 
uppskattad, Cirkusartisten som uppträdde och hade 
cirkusskola under 2 dagar var också väldigt bra. 
 
1108/16 
21. Bromölla kommun 
BROMÖLLA 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, 
musik/lära spela instrument, pyssel. Inom de här tre 
val/områden har tio olika aktiviteter genomförts genom 
biblioteket. Under ”annat” har en sorts 
sommarläger/sommarskola genomförts för nyanlända 
ungdomar som under halvdagar i två veckor har genomfört 
olika aktiviteter för att lära känna det svenska samhället, 
språket och för att umgås med andra ungdomar. 
 
Effekter: Enstaka fall har nyanlända barn deltagit i 
bibliotekets aktiviteter och förhoppningen är att de har fått 
en ökad kontakt med biblioteket. Ett antal barn som har 
deltagit i aktiviteterna har senare kommit tillbaka till 
biblioteket för att bl.a. låna material. På de flesta av 
bibliotekets aktiviteter har det deltagit fler flickor än pojkar 
men vid animationsworkshop och miniluftballongs-skapande 
har könsfördelningen varit relativt jämn. 
Sommarskolan/lägret som har hållits av fritidsgården i 
samarbete med sommarskolan har riktats mot nyanlända 
ungdomar. I detta har endast nyanlända pojkar deltagit. 
Fritidsgården har efter sommarlovsaktiviteten fått nya 
besökare och flera ungdomar har engagerat sig i 
idrottsföreningar. Biblioteket hoppas på att fler barn och 
unga har upptäckt bibliotekets aktiviteter men ännu är det 
för tidigt att utläsa någon effekt. Positiva kommentarer har 
dock kommit från både deltagare och andra medborgare.
 Till nya anlända barn har t.ex. lärt sig om 
Bad/kubb/vikten av att kunna simma, Maria Ungdom pratar 
om effekterna av missbruk/lagar och regler i Sverige, 
Vikten av att engagera sig i en förening – 
drogförebyggande, Innebandyföreningen, Fritidsgården 
Tunnan, Sjukvård/läkarstationen/tandläkare/prata med 
underskötare/ungdomsmottagningen Lilla Hjärtat, 
larmcentralen, räddningstjänsten. Att träna på 
utegymnastiket på Ivöstrandsområdet, Besök på festivalen 
Kille bom i Sölvesborg, Vi tog tåget till Hässleholm och 
besökte Statoil som berättade om alternativa 
utbildningsvägar/fortbildning inom en koncern, avslutning 
och fossiljakt, Bromölla är känt som en kommun där många 
fossiler har hittats, utvärdering. 
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1150/16 
22. Bräcke kommun 
BRÄCKE 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
Konstnärliga aktiviteter, Sommarläger, Utflykt, Rodd, 
vattensäkerhet, utbildning likabehandling/värdegrund, 
lekar, ridning, säkerhet med häst, lekar, besöka 
landskamper/elitidrottsevenemang 
 
Effekter: Stödet gav oss möjlighet att göra en särskild 
satsning på föreningslivet. Med en utökad marginal kunde 
vi peppa flera att ordna bra aktiviteter, och samtidigt kräva 
att det skulle vara kostandsfritt för barnen. Bra! Vi har alltid 
beviljat bidrag för lov/lägeraktiviteter, men med en större 
ekonomisk marginal kunde vi uppmuntra och få med oss 
fler föreningar. 
 
Mycket bra: Att låta det etablerade föreningslivet stå som 
arrangörer har varit en avgörande framgångsfaktor. Det är 
en befrielse att få jobba med ”lika för alla”, och inte peka ut 
en grupp eller annan. Nödvändigt för några är ofta väldigt 
bra för alla! 
 
0681/16 
23. Burlövs kommun 
ARLÖV 
Genomförda aktiviteter: Fiske, bollsporter, 
kajak/paddling, Konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, 
skateboard, sommarläger, utflykt, dans, gymnastik, 
cirkusskola, mangateckning, slöjdläger. 
 
Effekter: Som vanligt är ju sportläger populärt. Sportlägret 
arrangerades av en förening som huvudansvarig men med 
fler föreningar som var med. Dessa läger har tidigare kostat 
en deltagaravgift och då har merparten kommit från Åkarp. 
Populärt var också Cirkusskola och Mangateckning som är 
nya aktiviteteter i kommunen. Metoden att blanda 
föreningsaktiviteter och kommunal verksamhet i bästa 
samförstånd och med gemensam marknadsföring har varit 
en framgångsfaktor, Avgifterna har finansierat 
verksamheten och därför vänt sig till de familjer som haft 
råd. I och med bidraget har deltagaraantalet från Arlöv ökat 
markant. Totalt har ca 100 barn deltagit förra året mot 
knappt 500 detta år. Från alla håll har vi bara hört positiv 
respons, men för en långsiktig påverkan krävs fortsatt hårt 
arbete. 
 
0775/16 
24. Båstads kommun 
BÅSTAD 
Genomförda aktiviteter: Bollsporter, simning, pyssel, 
konstnärliga aktiviteter, utflykt, bild & ljudskapande, 
gatuteater, ljud & måleri och andra aktiviteter. 
 
Effekter: Stödet från MUCF har möjliggjort att Båstad 
kommun har kunnat erbjuda en rad kostnadsfria aktiviteter 
till barn och unga i kommunen. Detta hade inte varit möjligt 
ett genomföra utan detta stöd, då medel inte var avsatta 
för detta i kommunens budget. Somarlovsaktiviteterna har 
också främjat samverkan - både mellan kommunens egna 
verksamhetsområden samt med föreningar och andra 
intressegrupper i kommunen, vilket har varit positivt för de 
enskilda insatserna och för den framtida dialogen kring 
samverkan. 
 
Mycket bra: Har gjort väl mycket  
 
 
 
 
 
 
 
 

1081/16 
25. Dals-Eds kommun 
ED 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, 
utflykt, dansskola, detektivtävling, berättarstund, bowling, 
lekar, bygga. 
 
Effekter: Kommunen har inte haft planerade 
sommarlovsaktiviteter tidigare, så det blev stor skillnad. 
kommunen har inget sommarlovsprogram tidigare, utom till 
exempel sommarsimskolan, billigare bio, och aktiviteter på 
biblioteket effekten är ju direkt eftersom barn som annars 
inte har råd att gå tex på danslektioner nu kunde gå gratis. 
 
Mycket bra: För gruppen 
asylsökande/nyanlända/ensamkommande fanns många 
arenor för integration och möten med svenska barn. 
 
1198/16 
26. Danderyds kommun 
DJURSHOLM 
Genomförda aktiviteter: Simning för enbart två pojkar. 
 
Effekter: Pojkarna, 10 år och 15 år, hade olika 
simkunskaper och därför fick de varsin lärare som kunde 
fokusera noggrant och intensivt på elevens utveckling så att 
de båda kunde lära sig på sin egen nivå och slippa anpassa 
sig efter varandra. Tack vare stödet kunde vi med kort 
varsel erbjuda simlägret för en målgrupp som inte fanns i 
kommunen när planeringen och budgeteringen gjordes. 
 
1121/16 
27. Degerfors kommun 
DEGERFORS 
Genomförda aktiviteter: Aktivitet hos modellflygklubb 
och flygplats, go-cart, lek- och bus land, bio, utflykt. 
Stödet var en förutsättning för genomförandet. Kommunen 
hade inga sommarlovsaktiviteter planerade för den 
målgrupp som avses i stödet. När möjligheten gavs gjorde 
Socialförvaltningen en planering.  
 
Effekter: Kommunens sommarlovsaktiviteter finns bara 
inom kommunens verksamheter, t.ex. inom fritidshemmen 
och boende för ensamkommande. När stödet kom 
utvidgades möjligheten till att omfatta alla barn i 
kommunen. 
 
0693/16 
28. Eda Kommun 
CHARLOTTENBERG 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, simning, 
skateboard, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, 
cirkusskola, trolleri-workshop, golf, simundervisning. 
 
Effekter: Vi har samverkat mer än tidigare år och på så 
sätt fått till ett bra resultat. Vi har etablerat ett 
kontaktnätverk med fritid, kultur, skola, socialtjänst, 
flyktingenheten, familjecentralen och kyrkan för att nå ut 
till alla målgrupper. Genom att dela upp uppgifterna på 
flera personer än tidigare har vi kunnat jobba lugnt och 
systematiskt även om det för vår del var ganska ont om tid 
då vi kom in med vår ansökan sent. Vi har tagit bort 
deltagaravgifter på gamla arrangemang och kunnat skapa 
nya aktiviteter utan avgift. Detta har gjort att vi också nått 
nya målgrupper.  
 
Mycket bra: Vi ville se om intresset fanns för s.k. 
extremsport även sommartid. Vilket det fanns. Vi hyrde in 
två världsmästare som erbjöd en heldag med ett blandat 
program på cykel och skateboard. Barnen har fått lära 
känna nya kompisar i en miljö där ekonomi och status inte 
har haft någon som helst betydelse. 
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0728/16 
29. Ekerö kommun 
EKERÖ 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, 
musik/lära sig spela instrument, sommarläger, utflykt, pop-
stars -dagläger med musik och dans, äventyrsgrupp med 
friluftsaktiviteter, barnens dag: heldag för alla barn med 
spel och uppträdande, gröna lunds utflykt, bodaborgs-
utflykt, exedition sommar. 
 
Effekter: MUCF: s bidrag har i hög utsträckning påverkat 
utbudet av sommarlovsaktiviteter för målgruppen, genom 
finansiering av ovanstående aktiviteter. 
 
Mycket bra: Våra egna utvärderingar visar att målgruppen 
är mycket nöjd med aktiviteterna. Genom 
sommarlovsaktiviteterna har integration främjats och nya 
kontaktytor skapats. Utvärderingen visar att många barn 
uppgett att de fått nya kompisar. 
 
1098/16 
30. Eksjö kommun 
EKSJÖ 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, pyssel, simning, dans, simskola. 
 
Effekter: Kommunen har tidigare inte satsat på 
sommarlovsaktiviteter utan det är något främst föreningar 
bjudit in till, oftast till en större eller mindre kostnad. Det 
statliga stödet har gett kommunen en möjlighet att ordna 
aktiviteter flera dagar i veckan och under flera veckor. Det 
har främjat integrationen och skapat nya kontaktytor för 
barnen. Alla har kunnat delta på lika villkor. Nu kunde vi 
vara på plats där barnen var under sommaren och ha med 
oss tolkar så att kommunikationen fungerade och fler barn 
hade möjlighet att delta. 
 
0274/16 
31. Emmaboda kommun 
EMMABODA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, hästar, ridning och skötsel, 
bad fria bad i kommunala simhallen. 
 
Effekter: Vi har fått ett större utbud av kostnadsfria 
aktiviteter, vilket har gjort det möjligt för fler barn och 
ungdomar att delta i våra arrangemang, speciellt har vi sett 
fler nyanlända deltagare. Det har haft stor betydelse för 
barn i familjer med knappa resurser där de har kunnat delta 
utan kostnad. 
 
0670/16 
32. Enköpings Kommun 
ENKÖPING 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
orientering, pyssel, musik/lära spela instrument, simning, 
sommarläger, utflykt, skateboard, tv-spel/datorspel. 
 
Effekter: Av de över 20 aktiviteter som tog dela av 
sommarlovsstödet har i hög grad uppfyllt alla tre 
grundprinciper för möjlighet att vara delaktig i 
fritidsaktivitet; närhets-, tillgänglighets- och 
förebildsprincipen. Många aktiviteter med hög kvalité har 
varit kostnadsfria och funnits tillgängliga i närområdet med 
ledare som både har kännedom om området och som var 
och blivit starka förebilder för barnen. För första året hade 
vi en kulturvecka i ett av våra utsatta områden. Där 
försökte vi knyta ihop konst för unga och gamla 
tillsammans med olika andra fritids och idrottsaktiviteter. 
Öppna Veckan är alltid populärt bland barnen, i år kunde vi 
även bjuda på lunch och hade en badbuss som åkte till 
badet varje dag. 
 

Mycket bra: Sådant som annars är svårt att få medel till om 
man inte tar ut en dyr avgift, t.ex. transporter, mat och arvode 
samt utbildning för pedagoger/ledare. Vi har kunnat täcka upp 
nästan varje vecka med minst ett läger eller aktivitet. Dessutom 
har en del utrustning köpts in som kommer kunna användas 
igen. 
 
0827/16 
33. Eskilstuna kommun - kultur- och 
fritidsförvaltningen 
ESKILSTUNA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
sig spela instrument, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, 
utflykt, cirkusskola, teknikkurser, entreprenörsskola, friidrott, 
idrottsläger med prova på-verksamhet i många sporter. Öppen 
fritidsverksamhet med lunch och aktiviteter (fritidshem). 
 
Effekter: Volymen på sommarlovsaktiviteterna ökade 
mångdubbelt. Dock blev planeringen pressad och svår på grund 
av den korta tid vi fick på oss. När vi fick tydliga besked om vad 
pengarna fick användas till, var redan semesterscheman och 
program preliminärt satta. Kommunen och våra 
samarbetspartners lyckades dock göra ett sommarlovsprogram 
utan motstycke. För framtiden betyder stödet att vi kommer 
stärka upp i stället för att dra ner på verksamheten under 
sommaren. 
 
Mycket bra: Många barn har för första gången fått göra 
resor/utflykter utanför sitt bostadsområde tillsammans med 
barn från andra områden. Antalet aktiviteter har mångdubblats 
med hjälp av de extra anslagen. 
 
0707/16 
34. Eslövs kommun 
ESLÖV 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, orientering, pyssel, 
simning, sommarläger, Tv-spel/datorer, utflykt, musik/lära spela 
instrument, cirkus, karneval, hoppborgar, olika lekar, idrott, 
skattjakt. 
 
Effekter: Alla aktiviteter har varit gratis och alla barn och unga 
i Eslöv har blivit inbjuda till att delta. Vi har fått möjlighet att 
skapa bärande relationer både till barn och vuxna som vi kan 
använda oss av i vår verksamhets framöver. Unga för unga 
projektet har fått våra unga ledare att växa som individer 
genom att de fått leda yngre barn och anordna aktiviteter för 
dem. Vi har haft möjlighet att vara i områden som vi i vanliga 
fall inte är i. Genom att befinna oss där har vi kunnat 
marknadsföra vår verksamhet och skapa nya relationer.  De 
deltagande barnen har blivit sedda, skapa nya relationer, fått 
meningsfull sysselsättning. 
 
Mycket bra: Vi har jobbat intensivt med en grupp ungdomar 
som befinner sig i en riskzon. De har fått ledarskapsutbildning 
och arbetslivserfarenhet. Med hjälp av dessa ungdomar har vi 
arbetat ute i tre ekonomiskt utsatta bostadsområden med olika 
stimulerande aktiviteter 
 
0273/16 
35. Essunga kommun 
NOSSEBRO 
Genomförda aktiviteter: Simning, sommarläger, utflykt. 
 
Effekter: Det har inneburit att vi har kunnat utöka de ordinarie 
sommaraktiviteter dels med personal, men också med 
ytterligare aktiviteter/utflykter helt utan kostnad för 
barnet/ungdomen/familjen. 
 
Mycket bra: Tack vare bidraget kunde vi ha övernattning på 
lägret vilket är en stor händelse för barn som inte gör detta med 
familjen. Badresan till Skövde arena gav dem möjlighet till ett 
besök i en stor badanläggning, i Essunga kommun finns endast 
en 12 m lång grund simbassäng. 
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0817/16 
36. Fagersta kommun 
FAGERSTA 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, 
simning, skateboard, sommarläger, utflykt, ridning, teater, 
sommarlovsbio, podcast, samarbetsövningar, BMX, natur- 
och skrivarläger, kanalbåt, wakeboard/kneeboard m.m. 
 
Effekter: Flera externa parter gav sig till känna och erbjöd 
sina tjänster och vi ”vågade ta ut svängarna”. Vi är många 
som dessutom inspirerades av årets planering och som 
gärna vill göra detta igen! Det var stort deltagande av 
barn/ungdomar i samtliga aktiviteter som erbjudits, utbudet 
varierade stort och samtliga aktiviteter har fått stor 
spridning också utanför den egna kommunen. Media har 
uppmärksammat satsningen och till flera av de olika 
aktiviteterna med begränsat antal platser, bildades en kö 
och därmed väntelistor. Med extra medel utvecklades flera 
redan goda idéer och vi är många som hoppas på att 
utveckla redan beprövade idéer och nå ut till flera 
intressenter i framtiden. 
 
1017/16 
37. Falu kommun 
FALUN 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, simning, 
skateboard, sommarläger, teater, sagoläsning, festival med 
uppträdande, lekar, graffitti, livräddning, dans, blandade 
fritidsaktiviteter i två bostadsområden.  
 
Effekter: Aktiviteter har genomförts i segregerade 
bostadsområden för att främja integration. Aktiviteter har 
anordnats med olika inriktningar för att få ett jämt 
könsdeltagande. Barn och unga har fått möjlighet till 
betydligt fler aktiviteter under sommarlovet. Möjlighet till 
att lära sig simma, bad och båtvett, livräddning. Fler 
ungdomar har möjlighet till olika aktiviteter genom att allt 
varit kostnadsfritt. 
 
Mycket bra: Sjöäng aktiviteter som simskola, livräddning, 
lekar, kanotning m.m. på 10 olika badplatser runt om i 
kommunen. 
 
0967/16 
38. Filipstads kommun 
FILIPSTAD 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
sommarläger, utflykt, disco, freerunning, tennis, bio, golf. 
 
Effekter: Samarbete med föreningsliv och kommunal 
verksamhet, har gett tillgång till upplevelser och nya 
kontakter utöver det vanliga, har bidragit till glädje för 
enskilda barn. Barn från ekonomiskt utsatta familjer har 
deltagit i årets aktiviteter. 
0768/16 
39. Finspångs kommun 
FINSPÅNG 
Genomförda aktiviteter: Sommarläger 
 
Effekter: Vi erbjöd ett brett utbud aktiviteteter i Campen 
och vår ambition var att täcka olika områden såsom sport, 
kultur, samhälle, utbildning. Bl.a. hade vi Mulle på besök 
från Friluftsfrämjandet, samarbete med biblioteket, 
filmskapande, handboll, bad i samarbete med Medley, en 
rad olika pyssel, lunch serverades på O lerys vilket var för 
en del barn första gången man åt på ”restaurang”. Likaså 
simhallsbesöken var förstagångsbesök för en del av barnen. 
 
Mycket bra: Genom att använda främst skolan som 
rekryteringsplattform nådde vi brett och ingen grupp blev 
direkt utpekad. Av våra ferieanställda ungdomar hade 
utrikesbakgrund och bidrog också på så sätt med 

språkkunskaper. De fungerade som brobyggare och goda 
förebilder i större uträckning än vad vi i planeringsstadiet 
kunde tänka oss. 
  
1064/16 
40. Flens kommun 
FLEN 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, 
minigolf, lära känna hund, karaoke samt prova på 
aktiviteter i samverkan med föreningar. 
 
Effekter: Vi har kunnat erbjuda en mångfald av aktiviteter 
inom idrott, skapande, kultur och friluftsliv i egen regi och i 
samverkan med föreningar och organisationer - allt detta 
kostnadsfritt och vi har nått en betydligt större målgrupp av 
barn och ungdomar, killar och tjejer från alla 
samhällsgrupper och med olika sociala bakgrunder, än 
tidigare. 
 
Mycket bra: Generellt har varit att vi alla dagar under hela 
sommarlovet har kunnat erbjuda aktiviteter på dag-och 
kvällstid. 
 
1014/16 
41. Forshaga kommun 
FORSHAGA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
skateboard, fisk, mtb cykling, golf, film, boxning, discogolf, 
dans, rc skärmflyg. 
 
Effekter: Barnen har lärt sig nya saker, har upptäckt nya 
roliga aktiviteter, har fått nya kamrater, upplevelser som de 
har delat med kompisar och har haft aktiviteter under tider 
då föräldrarna har jobbat. 
 
Mycket bra: Föräldrakontakter har ökat då vi byggde en 
anmälningsstruktur som innebar dialog. Ett lyckat beslut! 
Framtagning av en informationsbroschyr som distribuerades 
till samtliga barn i grundskolan gjorde att vi nådde både 
föräldrar och barn inom målgruppen. Ett bra 
marknadsföringsverktyg! Det blev extra administration då 
vi missat att fråga efter vissa uppgifter vid 
anmälningsförfarandet. Läropeng inför nästa år! Att barnen 
har fått nya perspektiv på fritiden. Målsättningen var att 
alla barn skulle behandlas lika och det var viktigt i dialogen 
med de aktörer som vad gäller tillgång och deltagande. 
Genom att engagera aktörer från olika delar av kultur och 
idrottsområdet har vi fått både flickor och pojkar att delta. 
 
1004/16 
42. Fritidsenhet Dorotea kommun 
DOROTEA 
Genomförda aktiviteter: Simning. 
 
Effekter Integration: Vi anser att vi genom detta har 
uppnått mål och stimulera både flickors och pojkars 
deltagande samt främjat integrationen. Barnen har också 
genom lekar i vattnet och att de sett varandra varje dag i 
två veckors tid skapat nya kontaktytor. de umgåtts ”över.  
gränserna”. För barn från ekonomiskt utsatta familjer har 
det gett effekten att de kunnat delta då det inte har varit 
några villkor för vem som får delta eller priset för 
aktiviteten. Barnen har jämställts och behandlats på lika 
villkor. 
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1112/16 
43. Fritidsgårdarna Mörbylånga 
kommun 
MÖRBYLÅNGA  
Genomförda aktiviteter: Brädspel, skateboard, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, tv-spel/datorer, utflykt, 
kajak/paddling, gycklare verkstad. 
 
Effekter: Skapande verkstäder, där barn och ungdomar 
fått möjligheten att testa att skapa med olika 
material.(Måla, gjuta i betong, bygga drakar, graffitti är 
några exempel på vad som gjorts i sommar). Friluftsliv. 
Dagläger där man har haft möjlighet att prova olika 
idrotter, paddla kanot, göra upp eld, laga mat och umgås. 
Vi har erbjudit aktiviteter som stimulerat till personlig 
utveckling, alla har haft möjlighet att delta, vi har använt 
pengarna till inköp utav material för att kunna erbjuda 
kostnadsfria aktiviteter utöver det som vi vanligtvis 
erbjuder, vi har möjliggjort möten över sociala gränser, 
främjat integration. 
 
0715/16 
44. Strängnäs Kommun 
STRÄNGNÄS 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela 
instrument, pyssel, sommarläger, utflykt, parkour, 
cirkusskola, utomhusbio, dagkollo, djurskötare för en dag, 
utomhuskonserter med ungdomar för ungdomar, 
artistskola, sommarfritidsgård. 
 
Effekter: Vi har kunnat erbjuda fler aktiviteter än vanligt. 
Vi har nått ut till fler barn och ungdomar eftersom det har 
varit kostnadsfritt. Vi har också kunnat bjuda på gratis 
resor, lunch och mellanmål i samband med aktiviteter. 
 
Mycket bra: Vi lyckades mycket bra med att mixa barn 
från asylboende med andra barn på vårt dagkollo. 
 
0748/16 
45. Färgelanda kommun 
FÄRGELANDA 
Genomförda aktiviteter: ”Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, sommarläger, kajak/paddling, matlaggning, 
pyssel, simning, skateboard, tv-spel/datorer, utflykt, 
”graffiti-målning” med syfte att fånga barnenstalanger och 
intresse till att uttrycka sina tankar och känslor i sin egen 
konst. bussresa till nöjesfältet Liseberg i Göteborg. 
sommaravslutning i Färgelanda centrum, ca 350 deltagare i 
alla åldrar. Tipspromenad gällande säkerhet i trafik. 
 
Effekter: Fritid utgör barn och ungdomar den del av 
tillvaron där de utvecklar sin identitet, kultur och 
livsprojekt. Musik, konst, lek, motion, natur och friluftsliv är 
bara några av de faktorer som är viktiga för livskvalité och 
hälsa. Det statliga sommarlovsstödet har möjliggjort dessa 
viktiga faktorer för barn 6-15 år i vår kommun i både nutid 
och framtid Målet var att främja fysisk, psykisk och 
socialt välmående och gemenskap, motverka utanförskap 
och stärka barns egen kraft på lika villkor. Detta har vi 
lyckats med eftersom stödet möjligtgjort att skräddarsytt 
aktiviteter för barn 6-15 år så att alla som så önskat kunnat 
delta oavsett socialt bakgrund eller etnicitet. Aktiviteter har 
byggts på samarbete med barnen som gett dem inflytande 
jämställdhet och god självkänsla. Naturupplevelser, fysisk 
aktivitet var ofta önskemål från barnen och blev till en 
viktig faktor till dem som ville skapa nya kontaktytor. Detta 
har även gett gott samspel med förälder som i framtiden får 
stor betydelse för att skapa bra grund för personlig 
utveckling och fungerande fritid för barn och ungdomar i 
kommunen. 
 
 
 

0318/16 
46. Gagnefs kommun  
GAGNEF 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
orientering, pyssel, sommarläger, utflykt, dans, 
överlevnadsläger, hitta vilse kurs, göra film med 
leranimationer, hundaktivitet, cirkusskola. 
 
Effekter: Stödet har gjort det möjligt att ordna aktiviteter 
som vi annars inte haft möjlighet att erbjuda. Vi har aldrig 
haft så många gratisaktiviteter under ett sommarlov 
tidigare. Att samverka med föreningar och andra aktörer 
har gjort att vi kunnat erbjuda många olika aktiviteter. 
Cirkusskolan och familjefestivalen blev mest uppskattat av 
barnen. Att vi har kunnat erbjuda allt gratis det hade aldrig 
varit möjligt utan stödet. 
 
Mycket bra: besökte socialtjänsten, elevhälsan och 
skolorna för att få hjälp med att nå ut till de familjer som 
bäst behöver dessa gratisaktiviteter.  
 
0740/16 
47. Gislaveds kommun 
GISLAVED 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
simning, skateboard, tv-spel/datorspel, pop up bokbuss, 
kultur i landskap, konserter, prova på aktiviteter. 
 
Effekter: Kommunens ordinarie sommarlovsaktivitet är 
något som heter Sommar-kul och sträcker sig över 3 veckor 
och är för de som vanligtvis går på fritids för barn mellan 7-
12 år. Tack vare det statliga stödet har både lite yngre och 
äldre kunnat delta i en mängd olika aktiviteter kostnadsfritt 
under hela sommaren. Vi har också kunnat göra saker för 
våra barn och ungdomar som vi tidigare bara kunnat 
drömma om att erbjuda. aktiviteter som varit både riktade i 
mer invandrartäta bostadsområden samt generella, riktat 
mot alla, har gjort att inkluderingen av alla åldrar och 
bakgrunder i aktiviteterna blivit över förväntan ur ett 
inkluderingsperspektiv. 
 
Mycket bra: Sommarliv har gett en ökad deltagning av 
många olika aktörer, detta har medfört ett mycket stort 
samhällsengagemang. Aktiviteternas mångfald har medfört 
att alla samhällsgrupper har haft valmöjligheter och i sin tur 
är mer deltagande. 
 
1162/16 
48. Gnesta Kommun 
GNESTA 
Genomförda aktiviteter: Kajak/paddling, konstnärliga 
aktiviteter, simning, utflykt, lära sig design genom att 
återbruka kläder. 
 
Effekter: Det gav oss som kommun möjligheten att ge ett 
breddat utbud av sommarlovsaktiviteter och möjliggjorde 
många fler aktiviteter än tidigare år. Vi kunde genomföra 
utflykter som vi aldrig tidigare gjort. 
 
Mycket bra: Just att aktiviteterna var gratis gjorde nog att 
fler barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer fick chans 
att göra något extra på sommarlovet som de annars inte 
skulle ha gjort. Eftersom flera av aktiviteterna var i Juli och 
i början av augusti tror vi även att detta gjort att det just 
dessa aktiviteter riktat sig extra till barn vars föräldrar 
måste stanna hemma över sommaren, antingen för att 
jobba eller för att de inte har råd att resa bort. 
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1131/16 
49. Gnosjö kommun 
GNOSJÖ 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, skateboard, fotboll 
eller andra bollsporter, geocoaching (skattsökning med 
hjälp av GPS), konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, 
skateboard, tv-spel/datorer, utflykt, musik/lära spela 
instrument, ridning, gokart, dressin, familjefest och teater. 
 
Effekter: Vi har skapat kontakter med barn och ungdomar 
i kommunen som gör att de kommer till fritidsgården även 
efter avslutade sommaraktiviteter. Ridning och gokart var 
uppskattade aktiviteter som är kostsamma och därför har 
många barn normal inte tillgång till detta! Flera barn har 
sluppit att vara ensamma hemma. Barnen har fått vara 
med om många roliga upplevelser. Flera av barnen har 
även fått nya kamrater. 
 
1011/16 
50. Grums kommun 
GRUMS 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, konstnärliga 
aktiviteter, matlagning, musik/lära sig spela instrument, 
pyssel, skateboard, utflykt, ute gymnastik och frisbeegolf. 
 
Effekter: Barn och ungdomar med funktionshinder, 
nyanlända och boende sedan tidigare i Grums kommunhar 
har deltagit i aktiviteterna. Tillsammans med både interna 
och externa aktörer har nya mötesplatser skapats i Grums 
kommun. Det har också skapat trygga platser för barn och 
unga att komma som du vill och är. Inga för krav har 
ställts. Det har gett barn och unga upplevelser, i synnerhet 
utsatta familjer till rikare upplevelser under sommarlovet. 
Kommunen har kunnat erbjuda nya aktiviter och 
mötesplatser som inte har varit möjligt tidigare. Det har 
medfört ett mervärde för Grums kommun och boende i 
kommunen. Effekten av satsningen för ekonomiskt utsatta 
familjer är att minnen har skapats för barn och unga - 
sommarlovet blir mer än en transportsträcka. De har gjort 
aktiviteter som de aldrig har gjort förut. 
 
0334/16 
51. Grästorps kommun 
GRÄSTORP 
Genomförda aktiviteter: Simning. 
 
Effekter: Det har möjliggjort för samtliga barn att simma 
gratis. 
 
Mycket bra: Detta har möjliggjort att vi kunnat ha ex. en 
hinderbana i vattnet under hela sommaren, där personal 
kunnat organisera aktiviteten samtidigt har det varit ett 
väldigt bra integrationsprojekt där alla barn oberoende 
nationalitet eller hudfärg deltagit tillsammans. 
 
1125/16 
52. Gullspångs kommun, 
kommunledningskontoret 
HOVA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
Simning. 
 
Effekter: Vi fick information om stödet mycket sent men 
skolverksamheten och föreningen Hova IF lyckades ändå att 
planera in och genomföra aktiviteter. Kommunen bedömer, 
utifrån den återkoppling som gjorts, att aktiviteterna varit 
lyckade och på flera sätt främjat förutsättningar till nya 
kontaktytor mellan barn med olika kulturella bakgrunder, 
från olika socioekonomiska grupper och mellan 
pojkar/flickor. 
 
 
 

0695/16 
53. Göteborgs Stad 
GÖTEBORG 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, skateboard, sommarläger, tv-spel/datorspel, 
utflykt, tennis, yoga, bokcirkel, teater, cirkus, 
spontanidrott, kojbygge, aktivitetscontainer (låna ut 
sportmaterial mm), cykelläger, parkour, segling, 
planktonlabb, EM-tält, serietecknarklubb, författarbesök, 
läsning med hund, lajv-verkstad, paintball, brännboll, 
superhjälteskola, höghöjdsbana, go-kart, fångarna på 
farmen, beachvolleyboll, vattenkrig, jonglering, minigolf, 
schack, spa-kväll, strandbibliotek, filmkväll, bygglekplats, 
löparskola, ambulerande fritidsgård, cykelkök, ridning, 
mosaikarbete, sommarlabbet (havslabb), mysteriesommar 
(bokäventyr med poängpromenad, högläsning mm), 
filmworkshop. 
 
Effekter: Det här har varit tidernas största satsning på 
sommarlovsaktiviteter. Cheferna ser detta som en start på 
en långsiktig satsning på gratis sommaraktiviteter för barn 
och ungdomar bortom det statliga stödet. Planeringen har 
haft fokus på att göra aktiviteterna tillgängliga för alla 
stadens barn. Staden planerade aktiviteter utifrån följande: 
1) Skala upp planerad verksamhet, 2) Ta bort avgifter på 
aktiviteter, 3) Sjösätta nya idéer utifrån stadens mål kring 
att skapa ett jämlikt Göteborg. Förväntningen var att 
tyngdpunkten skulle ligga på att skala upp planerad 
verksamhet men det visade sig att det istället sjösatts 
många nya idéer som har bidragit till att; innehållet i 
många av aktiviteterna har haft en hög grad av informellt 
lärande för barnen och ungdomarna, inkludera och göra 
aktiviteterna lättillgängliga för alla barn och ungdomar i 
målgruppen, oavsett funktionsvariation, barn och ungdomar 
har rört sig inom sin stadsdel och även mellan stadsdelar till 
platser de aldrig tidigare varit på, barn och ungdomar har 
fått prova på nya aktiviteter som de inte deltagit i tidigare, 
främja lusten att läsa, främja rörelse, spontanidrott och lek, 
skapa en positiv och glad atmosfär i staden, skapa nya 
former för kontakt och samarbete med föräldrar, skapa 
aktiviteter på lättåtkomliga platser som lockat nya 
deltagare, öka delaktighet och inflytande utifrån normkritisk 
kompetens, skapa mötesplatser med hög HBTQ-kompetens. 
 
0983/16 
54. Götene Kommun 
GÖTENE 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela 
instrument, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, 
prova på ridning, utomhusbio, bio, gratisbad/gympa/träna 
på gym, författarbesök med skrivarskola, resa till högstadie 
disco i grannkommunen skara. 
 
Effekter: ”Besked om sommarlovspeng kom sent in i vår 
verksamhetsplanering. Det medförde att vi fick planera för 
aktiviteter som gick att genomföra med kort planering. Det 
påverkade delaktigheten negativt från kommunens olika 
enheter och föreningsliv. Några få fick lägga mycket 
planeringstid. Vi har valt aktiviteter som varit enkla att 
delta i, de flesta utan anmälan för att så många som möjligt 
skulle kunna vara med. Detta för att främja integrationen 
och skapa kontaktytor för barn och ungdomar med olika 
sociala bakgrunder.” 
 
Mycket bra: Barn och ungdomar som inte har haft pengar 
har fått ett aktivitetsfyllt sommarlov. 
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0694/16 
55. Habo Kommun 
HABO 
Genomförda aktiviteter: Kajak/paddling, simning, utflykt, 
ridning, äventyrsparker och andra upplevelseaktiviteter som 
barn och ungdomar inte annars har möjlighet till. 
 
Effekter: Man har kunnat erbjuda ett flertal andra 
aktiviteter som ej vart möjliga annars. Man har i ett tidigt 
skede kunnat planera upp ett specificerat program som 
barn och ungdomar tidigt kunna anmäla sig till. Man har 
nått ut till en målgrupp som tidigare inte kunnat vara med 
pga. ekonomiska hinder. De har man direkt kunnat 
kontakta i och med detta statliga stöd. Man har nått ut till 
målgrupper man inte nått tidigare ex. ensamkommande 
barn och ungdomar, barn och unga från ekonomiskt utsatta 
förhållanden. 
 
0820/16 
56. Hagfors kommun sommarlov 
HAGFORS 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, utflykt, 
lekar, vattenlekar, stafetter. 
 
Effekter: Ett mål vi har uppnått är att vi har nått ut till fler 
barn på olika platser i kommunen. Fler har fått möjlighet 
att delta i sommarlovsaktiviteter. Vi har haft många 
asylsökande barn i kommunen som fått möjlighet till 
meningsfull sysselsättning under sommaren. Vi har haft 
flerspråkiga ledare som har kunnat prata med alla 
deltagare. Vi har kunnat informera deltagare och 
vårdnadshavare på olika språk. Alla aktiviteter har funnits i 
deltagarnas närmiljö. Trygghet i att ha en meningsfull 
sysselsättning under en period av sommarlovet. 
 
1118/16 
57. Hallsbergs Kommun 
HALLSBERG 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, sommarläger, 
utflykt, 2 olika sommarläger, dagkollo med 
utomhusaktiviteter, badutflykter, teaterbesök, badbesök, 
barndagar, dans, graffitti, film och teater-workshops, 
cirkusskola, biovisning. 
 
Effekter: Vi har haft olika aktiviteter för olika målgrupper 
för att försöka nå så många barn och unga som möjligt i 
kommunen.  
 
Mycket bra: ”Våga vá dig själv-lägret var väldigt bra”. I 
det här fallet var det en kombination av att det var gratis, 
ett bra läger med tydlig filosofi/värdegrund samt ett 
samarbete med socialtjänst och kuratorer. Att gå på teater 
är ingen självklarhet för många barn av olika anledningar 
därför anordnade vi en teaterutflykt till Lerbäcks Teater för 
barn 9-15 och såg på Robin Hood. Utflykten var mycket 
uppskattad av barnen. Vi hämtade barn från olika orter i 
kommunen med buss och lunch ingick.” 
 
1140/16 
58. Hallstahammars kommun 
HALLSTAHAMMAR 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, sommarläger, 
utflykt, båtturer på Strömsholms kanal. dramatiserade 
guideturer i Skantzesområdet & teaterföreställning, öppna 
fritidsgården, boxning, inspirationskväll med föreläsning, 
trolleriskola/författarbesök & föreställning, läsning. 
 
Effekter: Stödet har bidragit till att flera parter i 
kommunen tittat på utbudet av sommarlovsaktiviteter 
tillsammans för att få en mer samlad helhetsbild av vad 
som sker och vad som behöver utvecklas. Detta har ej skett 

tidigare. Kommunen mobiliserade så snabbt det gick för att 
samordna de olika sommarlovsaktiviteter som aktörer 
erbjöd sig att utföra för de statliga medlen. 
 
Mycket bra: De nyanställda ungdomscoacherna 
mobiliserade snabbt ihop några aktiviteter tillsammans med 
unga som hängde i centrum under sommaren. Det blev 
lyckade aktiviteter som unga själva bestämde över. Vissa 
aktiviteter har varit helt öppna, utan föranmälan, för att ha 
en låg tröskel in där det ska vara enkelt att prova på 
aktiviteten.  
 
0770/16 
59. Halmstads kommun/Stadskontoret 
HALMSTAD 
Genomförda aktiviteter: Betonggjutning, brädspel, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga 
aktiviteter, matlagning, musik/lära sig spela instrument, 
orientering, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, tv-
spel/datorspel, utflykt, agility med hundar, värdegrunds- 
och glädjeworkshop, dans, stadsvandring, minigolf, besök 
på stadsbondgården, ridning, workshop kring 
barnkonventionen, teater, cirkusläger, fäktning, bågskytte, 
pistolskytte. 
 
Effekter: Gett möjlighet att utöka de planerade 
aktiviteterna med både fler aktiviteter och fler platser på de 
redan planerade. Extra personal har anställts för att 
möjliggöra att berörda barn verkligen kunde delta. Detta 
har vi sedan tidigare identifierat som en framgångsfaktor 
får att lyckas nå fram. Dock fick vi kunskap om medlen lite 
sent och kunde inte nyttja dem fullt ut. Det möjliggjorde för 
fler aktiviteter och för fler barn att delta, utökningen blev 
med 250 extra platser. 
 
Mycket bra: särskilt fokus sattes på barn med sämre 
socioekonomiska förutsättningar, funktionsvariationer och 
asylsökande. Några ungdomar i gruppen planerar nu inför 
nästa sommar att ordna aktiviteter inspirerade av denna 
sommar. En följd av sommarens arbete är att höstlovet har 
planerats i samma anda som sommarlovets. 
 
0778/16 
60. Hammarö kommun 
SKOGHALL  
Genomförda aktiviteter: Sommarläger. Sommarlägret 
har bestått av tre delar en simskola som bedrivits som 
halvdagsläger under två veckor, ett simskoleläger som 
bedrivits som ett dagläger under två veckor mellan 9-15 
och ett sommarläger som bedrivits som ett dagläger mellan 
9-15 med deltagande en eller två veckor. Ett 
fritidsgårdsläger utöver redovisat sommarlägret för 
ungdomar 13-15 år har arrangerats utan deltagaravgift av 
Fritidsgården Mör Mogård. 
 
Effekter: Alla barn i kommunen har haft möjlighet att delta 
på en lägerverksamhet under sitt sommarlov eftersom 
lägret har kunnat erbjudas gratis. Vi har också haft ett 
integrationstänk vilket har gjort att många olika kulturer 
har mötts där aktiviteten har varit i centrum. Öppnat 
dörrarna till fritidsaktiviteter som kommunen har att 
erbjuda men som man tidigare kanske aldrig har provat. 
Den största påverkan utifrån de utvärderingssvar vi fått in 
är att barnen upplever att de träffat nya vänner, provat nya 
saker i en ny miljö utan krav på prestation. 
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0971/16 
61. Haninge kommun  
HANINGE 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela 
instrument, pyssel, utflykt. 
 
Effekter: Det statliga sommarlovsstödet har möjliggjort för 
fler i åldersgruppen att delta i för barnen kostnadsfria 
aktiviteter och chansen till ett meningsfullt och utvecklande 
sommarlov ökat. Utbudet av aktiviteter i samband med 
evenemanget utökades också tack vare statsbidraget. 
 
Mycket bra: Några föreningar bedrev uppsökande 
verksamhet på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn 
och bjöd in dessa barn till sina aktiviteter. Sedan tidigare 
arrangerar kommunen i samarbete med närliggande 
kommuner ett beachparty för ungdomar med olika typer av 
funktionsvariation. Tack vare 20 000 i tillskjutna medel från 
MUCF kunde Dalarö beach party göras kostnadsfritt.  
 
1063/16 
62. Haparanda kommun 
HAPARANDA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
simning, skateboard, utflykt. 
 
Effekter: Genom stödet har kommunen kunnat erbjuda 
aktiviteter åt barnen som inte hade varit möjliga utan 
bidrag p.g.a. ekonomiskhinder. Bidraget har även gett 
möjlighet att utöka utbudet av de befintliga aktiviteterna. 1. 
Många barn som inte är simkunniga har fått öva och några 
har lärt sig simma. Föräldrar har berättat om barnens 
skräck för vatten efter flykten över Medelhavet, men att de 
nu fått chansen att bearbeta sina rädslor. 2. Tillsammans 
med ungdomar har man skapat miljöer för fritidsaktiviteter 
som de själv har önskat. 3. Genom dessa medel har man 
kunnat bygga på sportoteks verksamhetens som i sin tur 
ger möjlighet till alla att utöva fritidsaktiviteter. Under 4 
veckor erbjöds sommarskola aktiviteter för asylsökande 
barn. Sommarskola i 4 veckor för de nyanlända barnen på 
Cape East 2016. 
 
0353/16 
63. Heby kommun 
HEBY 
Genomförda aktiviteter: Geocoaching, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
orientering, pyssel, sommarläger, utflykt, mask making, 
teater, cirkus: akrobatik, jonglering, balans, vandringar, 
besöka djur, bada, tälta, massor av lekar. BMX hall. 
 
Effekter: Det statliga bidraget har på ett nytt sätt skapat 
möjlighet för olika förvaltningsdelar att samverka, vilket vi 
upplever som positivt. Kultur och Fritid har varit utförare, 
skolan har varit informations spridare, socialtjänst och 
familjeteam har varit motivationskraft för föräldrar med 
försörjningsstöd och särskilda insatser att få sina barn att 
delta i sommarlägren. Utan den bredd av nya möjligheter 
resurserna gav är det svårt att se hur det annars skulle 
blivit. Nu har alla förvaltningsdelar känn ett ägandeskap av 
projektet redan i planeringsstadiet . 
 
Mycket bra: I en aktivitet har ensamkommande ungdomar 
varit ledare i cyckelhallen med hjälp av handledare, vilket 
lett till en tolerantare bild av dessa ungdomar från de 
mindre barnen. flera av ungdomarna på lägren blev mini-
ledare på barnlägren och växte med ansvaret. Några av 
dessa hade själva kontakt med BUP och soc. Och växte 
oerhört i rollens som ledare. 
 
 
 
 

1079/16 
64. Hedemora kommun 
HEDEMORA  
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, sommarläger, utflykt, 
kajak/paddling, sommarbussen; rullande fritidsgård i form 
av en buss som besökte 4 platser i kommunen 5 dagar i 
veckan med ett rullande schema under perioden 160620 -
160812, sammanlagt 8 veckor. Verksamheten drevs av 5 
stycken. verksamhetsledare samt 2 feriearbetande 
ungdomar. Bussen var utrustad med olika sport och 
lekredskap, papper, färger, ledarna hade olika 
kompetenser. Sommarlägret var i form av dagkollo under 
två veckor. 
 
Effekter: Det gav oss möjlighet att prova en rullande 
fritidsgård och på det sättet erbjuda aktivitet även under 
sommaren i hela kommunen. Ökad tillgänglighet för 
varierande fritidsaktiviteter genom den rullande 
Sommarbussen som varit ute 5 dagar i veckan på 4 platser 
i kommunen mellan 9-21.  Bidragit till ökad integration 
genom blandning av åldrar och att föräldrarna kunnat delta. 
Målgruppen barn 6-15 år har erbjudits aktivitet i 8 av 10 
sommarlovsveckor. Fler barn i åldersgruppen har aktiverats 
genom insatsen. Aktiviteterna har bidragit till ökad 
integration. Flera barn har fått meningsfulla 
fritidsaktiviteter. 
 
0753/16 
65. Helsingborgs stad, Skol-och 
fritidsförvaltningen, Fritid Helsingborg 
HELSINGBORG   
Genomförda aktiviteter: lika aktiviteter, utflykter event, 
kurser med mera. 
 
Effekter: Det statliga stödet har medverkat till att 
programmet har utökats med 61 nya inslag som 
genomförts vid ett eller flera sammanhängande tillfällen. 
Merparten har genomförts med hjälp av aktörer från det 
civila samhället där många föreningar samtidigt kunnat 
göra reklam för sin verksamhet och rekrytera nya 
medlemmar. Helsingborgs stads planering av 
sommarlovsverksamhet var i stort sett klar när beskedet 
om det statliga stödet kom. Detta innebar i sin tur att vi fick 
tillsätta personal i form av projektledare som tog fram ett 
parallellt program som var mer baserat på externa aktörer 
än ordinarie lovprogram. 
 
Mycket bra: Barn från segregerade stadsdelar har med 
stödet fått möjlighet att tillsammans med barn från andra 
stadsdelar prova på nya saker tillsammans och lära sig 
något nytt. Med hjälp av det statliga stödet har vi kunnat 
skapa 61 nya aktiviter utöver ordinarie lovprogram. 
Aktiviteterna har skett vid flera tillfällen och totalt omfattat 
13 492 barn. 
 
0294/16 
66. Herrljunga Kommun 
HERRLJUNGA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, 
sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, ute bio, bad buss, 
teater, aktivitetsdagar. 
 
Effekter: Kommunen har kunnat utveckla och erbjuda ett 
antal varierande aktiviteter som har blivit mycket 
uppskattade av barn och ungdomar. kommunen skulle inte 
haft möjlighet att bedriva och stötta dessa aktiviteter som 
nu har blivit genomförda om vi inte rekvirerat stödet från 
MUCF. Enligt vår utvärdering så har vi haft en bra spridning 
av aktiviteter runt om i kommunen och genom att vi 
erbjudit möjligheten att åka buss för barn och ungdomar till 
och från aktiviteterna så har detta gett möjlighet för alla 
barn och ungdomar att delta. 
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Mycket bra: Stödet har gjort det möjligt att flera barn har 
getts möjlighet att delta i simskola, utflykter, teater med 
flera aktiviteter. 
 
1096/16 
67. Hjo kommun 
HJO 
Genomförda aktiviteter: Fiske, konstnärliga aktiviteter, 
pyssel, utflykt, fäktning, jonglering, akrobatik, 
filmstuntman, gycklarskola, dataprogrammering etc. 
 
Effekter: Det har möjliggjort för oss att utöka vårt utbud 
av sommaraktiviteter och erbjuda något för alla i åldrarna 
6-15 år. Vi har kunnat erbjuda ett större utbud av 
aktiviteter än vad som annars hade varit möjligt. 
 
Mycket bra: De barn, från ekonomiskt utsatta familjer, 
som finns kvar i kommunen under sommarlovet har genom 
det statliga stödet erbjudits fler regelbundna kostnadsfria 
aktiviteter. 
 
1122/16 
68. Hofors kommun 
HOFORS 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, 
sommarläger, tv-spel/datorer, utflykt, kajak/paddling. 
 
Effekter: Daglägret för mellanstadiet var mycket 
uppskattat av barnen och deras föräldrar. Barn från olika 
sociala grupper deltog och lärde känna varandra. 
Naturlägret för de äldre barnen var också mycket 
uppskattat och vi har haft ett till under hösten som en 
uppföljning. Skapande workshoparna gav barn som inte 
annars har möjlighet att delta pga. att det var kostnadsfritt. 
Lägerverksamhet är bra. Vi har kunnat ha fritidsgårdarna 
öppna samtidigt som vi har haft lägerverksamhet, 
workshops mm. Vi har haft möjlighet att ge föreningar 
bidrag till lägerverksamhet så att de har kunnat erbjuda 
barn att delta gratis där de i vanliga tagit ut en lägeravgift. 
Alla barn har kunnat delta på lika villkor och det har inte 
varit familjernas ekonomi som styrt. Barn från olika grupper 
har träffats och blivit kompisar. Barn har skapat vilket har 
varit utvecklande. Vissa barn var på läger för första gången 
i sitt liv. Då vi har många nyanlända barn och ungdomar i 
kommunen översattes programmet på Dari och arabiska. 
 
Mycket bra: Då vi har många nyanlända barn och 
ungdomar i kommunen översattes programmet på Dari och 
arabiska. Se också Utvärdering sommar 2016/Utvärdering 
sommar 2016.docx i kommunens rapport. 
 
0305/16 
69. Huddinge kommun 
HUDDINGE 
Genomförda aktiviteter: Fiske, bollsporter, konstnärliga 
aktiviteter, sommarläger, utflykt, BMX, dans, dans (indisk, 
street), teater, segling, kollo. 
 
Effekter: Socialt kontaktskapande har varit framgångsrikt. 
 
Mycket bra: Insats för funktionsnedsatta, blankett om 
aktivitetens namn, fiskelov med sportfiskarna, aktivitetens 
namn: från gård till gård. 
 
1010/16 
70. Hudiksvalls kommun KoF 
HUDIKSVALL 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
orientering, pyssel, simning, utflykt, bågskytte, ridning, 
tennis, gympa, teater. 
 
Effekte: Tack vare stödet har vi kunnat bredda vårt utbud 
av sommarlovsaktiviteter samt säkra tillgängligheten. Med 

bidraget från MUCF har vi kunnat erbjuda ett bredare utbud 
av sommarlovsaktiviteter, geografiskt spridda över 
kommunen. 
 
Mycket bra: Transporter från framför allt asylboenden har 
varit en framgångsfaktor. Alla aktiviteter uppskattades och 
var fulltecknade men det var framför allt spontanfotbollen 
som uppskattades. 
 
1180/16 
71. Hultsfreds kommun 
HULTSFRED 
Genomförda aktiviteter: Fiske, kajak/paddling, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, extra 
sommaröppet i öppen verksamhet (fritidsgårdar). 
 
Effekter: Det har givit nya möjligheter och erbjudande 
framförallt till barn med extra (särskilda) behov. Det mest 
unika och spännande med sommarlovsaktiviteterna är man 
har nått grupper av ungdomar som vanligtvis inte skulle 
komma i kontakt med den ordinarie existerande 
verksamheten. Möjligheten att prova på nya aktiviteter. 
 
Mycket bra: Vi ville främja en god relation till 
vuxenvärlden, skapa en positiv fritid och öka känslan av 
delaktighet i samhället. Vi skall se till att våra ungdomar är 
delaktiga i planeringen och utförandet. 
 
0270/16 
72. Hylte kommun sommarlov 
HYLTEBRUK 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, 
simning, tv-spel/datorspel, utflykt, sommarfritidsgård, 
bowling, höghöjdsbana, drejning, konsthantverk, go kart, 
makeup-kurs, badutflykter, grillning, gruppträning, dans, 
bio, trollerishow, floristskola, utflykt till gård, boktips mm. 
 
Effekter: Det har gjort en jätteskillnad! Vi har kunnat 
genomföra aktiviteter i en helt annan utsträckning än 
tidigare. Nu har vi kunnat ha aktiviteter i princip varje dag 
under hela sommarlovet. Med andra ord har antalet 
aktivitetsdagar ökat med flera hundra procent. 
 
Mycket bra: Vi anser att aktiviteterna har varit 
stimulerande och utvecklande. Vi har informerat brett och 
upplever att alla har haft samma möjligheter till 
deltagande. Många nyanlända har deltagit och det har varit 
positivt för deras språkutveckling. 
 
1086/16 
73. Hällefors kommun kultur och fritid 
HÄLLEFORS 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, skateboard, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, tv-
spel/datorer, utflykt, musik/lära spela instrument, 
kajak/paddling. 
 
Effekter: Variationen har varit bra, inriktningen mot 
integration och svagare grupper har varit bra. Kulturskolans 
engagerade deltagande har varit en framgångsfaktor. Vi har 
haft stort antal barn och ungdomar i verksamhet. De 
erbjudande som skapats med hjälp av bidraget har varit ett 
mycket gott komplement till andra initiativ, och det har 
skapat en känsla av att det finns saker att göra, någon som 
bryr sig om. Särskilt grundskolan tackar för detta. 
 
Mycket bra: Vi har inte haft någon säker, egen finansiering 
av aktiviteter på sommaren. Nu har alla ungdomar 
chansen, även om de inte tar den. 
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1168/16 
74. Härjedalens Kommun 
SVEG 
Genomförda aktiviteter: fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, simning, 
sommarläger, utflykt, kollo vid fäbod, bad, kulturella 
aktiviteter. 
 
Effekte : Kommunens förvaltningar har kunnat samverka 
med och kunnat erbjuda fler ungdomar att delta i de 
planerade aktiviteterna. I stort så har kommunen via 
bidraget möjliggjort att alla barn kan kostnadsfritt delta i 
aktiviteter som vi organiserat, både svenskfödda samt 
utlandsfödda.  
 
Mycket bra: Gratis bad har vart mycket uppskattat av 
deltagarna lika så kollot som genomförts på en fäbod. alla 
har fått möjlighet att delta och genom detta fått möjlighet 
till bra aktiviteter under sommarlovet. 
 
0759/16 
75. Härryda kommun, sektorn för 
utbildning och kultur 
MÖLNLYCKE 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, matlagning, musik/lära 
sig spela instrument, pyssel, simning, sommarläger, tv-
spel/datorspel, utflykt, cirkusskola, parkour, minigolf, 
information om allemansrätten, svenska växter och djur. 
 
Effekter: På grund av det utökade sommarlovsprogram 
som stödet gett möjlighet till har planeringen varit mer 
omfattande. Fler aktörer har varit inblandade och fler högre 
chefer än vanligt har varit involverade. 
 
Mycket bra: På lägren och utflykterna uppskattade barnen 
samarbetsövningarna och aktiviteterna som gav lika 
förutsättningar oavsett språk t.ex. schack, femkamp och 
brädspel. Dessa aktiviteter bidrog till snabb integrering och 
avsaknad av gruppkonstellationer. Informationen om 
svenska växter och djur samt allemansrätten var mycket 
intressant för de nyanlända barnen och ungdomarna. En 
framgångsfaktor för att skapa trygghet var att några av 
ledarna pratade samma språk som de deltagande 
barnen/ungdomarna från andra länder. 
 
1173/16 
76. Hässleholms kommun 
HÄSSLEHOLM 
Genomförda aktiviteter: Bollsporter, simning, utflykt, 
Tennis, handboll, golf, bowling, brännboll, kubb, lekar, bad. 
 
Effekter: Barnen har fått positiva möten med andra barn 
med annan kulturell och social bakgrund d.v.s. att 
sommarlovsaktiviteterna har möjliggjort möten över sociala 
gränser. Kommunens sommarlovsaktiviteter har utvidgats 
avsevärt vilket gjort att många barn som inte kommer iväg 
på semestrar har haft möjlighet till ett aktivt sommarlov. 
De gratisaktiviteter som skapats har inte kommunen 
budgeterat till. Det statliga sommarlovsstödet har gjort att 
barnen i Hässleholms kommun har haft ett stort utbud att 
välja mellan när det gäller sommarlovsaktiviteter. 
Dessutom har det varit betydelsefullt att aktiviteterna varit 
kostnadsfria, vilket gjort att alla kan vara med. Kommunens 
sommarlovsaktiviteter har utvidgats avsevärt vilket gjort 
att många barn som inte kommer iväg på semestrar har 
haft möjlighet till ett aktivt sommarlov. 
 
Mycket bra: I år var det Hässleholms fritid som 
administrerade bidraget och det kan eventuellt påverka 
vilka föreningar vi samarbetat med. Nästa år gör vi en 
samplanering med de förvaltningar som önskar delta. 
 
 
 

0956/16 
77. Håbo Kommun 
BÅLSTA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, 
utflykt. Vi har skapat, pysslat, målat, lagat mat över öppen 
eld, bakat, paddlat kanot, åkt båt, varit på utflykt på ett 
sportcenter, åkt skateboard, rollerblades, spelat fotboll, lekt 
lekar, hyrt in en äventyrsbana, haft samarbetsövningar och 
olika lekar, simmat, upptäckt skogen och spelat 
bumperball. 
 
Effekter: Det har möjliggjort en fantastisk vecka för nästan 
100 barn där de fått prova på en massa olika aktiviteter, 
stärkas som individer och få en bra start på sommaren 
under lika villkor. 
 
Mycket bra: Vi lät ungdomar från våra andra verksamheter 
vara med och jobba på kolloveckan vilket skapade känslan 
av trygga unga förebilder och även ungdomarna själva som 
var med och jobbade fick inte bara erfarenhet utan också 
en stärkt självkänsla och en lärdom av ledarskap. Vi delade 
ut regnponchos till alla barn, en handduk och vattenflaska 
tillsammans med en väska för att ge alla barn så lika 
förutsättningar som möjligt.  
 
0785/16 
78. Höganäs Kommun 
HÖGANÄS 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, skateboard, 
bowling, picknick, scooterskola, utlåningsverksamhet av 
scooters, skateboards, bollar, bandyklubbor, rockringar, 
twistband, hopprep, kubb med mera, cirkusskola, 
glasskurs, minigolf, kurs i att lära sig att starta kiosk, 
paddel, SUP, jollesegling, dykning, tipsrunda, 
boktornsbygge, bumpersoccer, allsång, clownföreställning, 
bygge med stor lego, lek i uppblåsbar hinderbana. 
Effekter: Det sammankallades en grupp med 
representanter från alla kommunens förvaltningar så att en 
god samverkan kunde ske i arbetet med att skapa så stort 
utbud av gratis-aktiviteter som möjligt för barn och 
ungdomar att gå på. Barn och ungdomar från olika delar av 
kommunen tillfrågades om vad de önskade för aktiviteter. 
Dessa förslag har legat till grund för planeringen av 
sommaraktivitetera. Hänsyn har även tagits till att alla barn 
och ungdomar skulle kunna delta i aktiviteterna på lika 
villkor varpå aktiviteterna placerats i olika delar av 
kommunen. 
 
Mycket bra: Vi har lyssnat på barn och ungdomar i olika 
åldrar, från lika delar av kommunen, flickor och pojkar, 
ensamkommande barn, barn med funktionsnedsättning etc. 
för att bredda aktiviteterna till att inkludera så många barn 
som möjligt samt tillmötesgå deras behov och önskemål. 
Förslagen på aktiviteter kommer från barn och ungdomar 
själva.  
 
1123/16 
79. Högsby kommun 
HÖGSBY 
Genomförda aktiviteter: Pyssel, dagsaktiviteter så som 
lekar, skattjakt, utflykt till badplats, bakning, såp-brännboll, 
femkamp, utflykt till aktivitetscentrum, disco. 
 
Effekter: Utan pengarna hade vi inte kunnat erbjuda 
barnen dessa aktiviteter. Det finns sen tidigare inte 
liknande sommarlovsaktiviteter i kommunen så stödet har 
bidragit till att det finns bra och meningsfulla 
sysselsättningar för barnen. 
 
Mycket bra: Barn med olika kulturer och bakgrund deltog 
och från en början kände inte alla varandra. Nya 
kontaktytor skapades och alla individer utvecklades och 
vågade ta mer plats i gruppen. 
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0962/16 
80. Hörby kommun 
HÖRBY 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, geocaching, matlagning, orientering, pyssel, tv-
spel/datorspel, utflykt, öppen fritidsverksamhet, laser 
Dome, gårdskamp. 
 
Effekter: Med hjälp av sommarlovsstödet har vi kunnat 
erbjuda öppen fritidsverksamhet och planerade aktiviteter 
under 7 mer veckor än vanligt. I vanliga fall har vårt 
aktivitetshus stängt p.g.a. avsaknad av medel att hålla 
öppet hela sommaren. Med statliga stödet har vi nu haft en 
helt annan möjlighet till sommarlovsplanering. 
 
Mycket bra: Barn och ungdomar tyckte framför allt att 
möjligheten att ha en trygg punkt att komma till (i detta fall 
aktivitetshuset) har varit det mest positiva.  
 
0846/16 
81. Höörs Kommun 
HÖÖR 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
pyssel, sommarläger, tv-spel/datorer, utflykt, 
kajak/paddling. Vi har kunnat öppna fritidsgårdarna och 
samtidigt kunnat ha andra verksamheter i gång som t.ex. 
lägerverksamhet och workshops. 
 
Effekter: Vi har kunnat erbjuda alla barn gratis 
sommarlovsaktiviteter. Alla har kunnat delta på lika villkor. 
Aktiviteterna har haft ett varierat innehåll har stimulerat till 
utveckling. Barn med olika social bakgrund har deltagit. Vi 
har haft fritidsgårdarna öppna med ordinarie verksamhet 
samtidigt som vi kunnat erbjuda andra verksamheter. Den 
öppna verksamheten kommunen bedrivit för barn och unga 
har målgrupp klass 4 till och med året man fyller 20 år. 
Dessa barn är redovisade ovan som deltagare uppgift 
saknas. Denna verksamhet är utan nyttjandet av bidraget 
från MUCF. Det är kommunens öppna verksamhet 
sommarverksamhet. Barnen har hart ett stort utbud 
gratisaktiviteter att delta i. Barn från olika grupper har 
träffats och blivit kompisar. Barn har skapat vilket har varit 
utvecklande. Vissa barn var på läger för första gången i sitt 
liv. Då vi har många nyanlända barn och ungdomar i 
kommunen översattes programmet på Dari och arabiska. Vi 
har kunnat ha fritidsgårdarna öppna samtidigt som vi har 
haft lägerverksamhet, workshops mm. Vi har haft möjlighet 
att ge föreningar bidrag till lägerverksamhet så att de har 
kunnat erbjuda barn att delta gratis där de i vanliga tagit ut 
en lägeravgift. Alla barn har kunnat delta på lika villkor och 
det har inte varit familjernas ekonomi som styrt. 
 
Mycket bra: Daglägret för mellanstadiet var mycket 
uppskattat av barnen och deras föräldrar. Barn från olika 
sociala grupper deltog och lärde känna varandra. 
Naturlägret för de äldre barnen var också mycket 
uppskattat och vi har haft ett till under hösten som en 
uppföljning. Skapande workshoparna gav barn som inte 
annars har möjlighet att delta pga. att det var kostnadsfritt. 
Lägerverksamhet är bra. 
 
0941/16 
82. Jokkmokks Kommun 
JOKKMOKK  
Genomförda aktiviteter: Tv-spel/datorspel, utflykt, 
brädspel, andra bollsporter, simning, pyssel, matlagning, 
utflykt, gokartkörning, bowling, hoppborgar. 
 
Effekter: Vi var ute i byarna i vår kommun, varför vi även 
nådde de barn som inte har möjlighet att komma till 
centralorten, på grund av ekonomi mm. Vi haft en stor 
mångfald bland besökarna både i ålder och etnicitet. Att 
den gruppen av barn som inte har råd eller möjlighet att 
åka på semester med sina familjer, har haft ett stort utbud 
av andra aktiviteter. 

0716/16 
83. Kalix Kommun 
KALIX 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, pyssel, utflykt, 
snickra och bygga, hundaktiviteter, djurskötsel, 
cirkusverkstad, barnteaterföreställning, äventyrsbana, 
ridning och hästskötsel, bad, ansiktsmålning, tennis, pingis, 
cykla fat bike, innebandy på gräs, beachvolleyboll och 
musikförställning. 
 
Effekter: Stödet har möjliggjort att vi, i samarbete med 
lokala företag och föreningar, har kunnat erbjuda 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter till barn och unga 6-15 
år. Aktiviteterna har stimulerat både pojkars och flickors 
deltagande, en jämn könsfördelning tyder på att vi har 
lyckats. Vi har ordnat resor till och från aktiviteterna varje 
dag vilket gett unga möjligheten att välja om man vill sova 
över eller åka hem. Detta har gynnat framför allt flickor 
som inte får tillåtelse hemifrån att övernatta och därmed 
tidigare inte alls kunnat delta i lägerverksamheten.
  
0960/16 
84. Kalmar kommun 
KALMAR 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt. 
 
Effekter: Genom att helt nya möjligheter och 
verksamheter för unga skapades, samarbeten mellan olika 
aktörer som tidigare inte samarbetat och genom att tänka 
”utanför boxen”. Bland annat möjliggörande för de barn 
som nyligen kommit till Sverige och finns i utsatthet, både 
socialt och ekonomiskt. Där har t.ex. tillgång till tolkar varit 
en stor fördel. Ett utökat samarbete med 
Socialförvaltningen och ensamkommandeboenden skapades 
för att dessa barn och unga skulle få möjlighet till ett bra 
sommarlov. 
Det som uppfattats som bra bland de deltagande barnen 
och ungdomarna har särskilt varit tillgängligheten, d.v.s. 
gratis kommunikationer till en aktivitet och de öppna 
verksamheterna där de kunnat komma och gå när de känt 
för det. Även Kalmar Beach Sports Camp var mycket 
uppskattat liksom Lantfesten i slutet av sommaren, där ett 
större grönområde med stor lekpark och närliggande 4H-
gård erbjöd en mängd aktiviteter för barn och unga. 
 
0714/16 
85. Karlsborgs kommun 
KARLSBORG  
Genomförda aktiviteter: Kajak/paddling, konstnärliga 
aktiviteter, pyssel, utflykt, bakning. 
 
Effekter: Vi har sett en positiv inverkan bland deltagarna, 
hur viktigt det är att finnas i ett socialt sammanhang, att 
kunna erbjudas att delta i olika aktiviteter utifrån intresse, 
få lära känna nya kamrater, ha vuxna omkring sig som är 
engagerade, samt kunna delta i olika utflykter och resor 
som ingick. I de dagliga utvärderingar som gjordes, 
framgick det att många av deltagarna skulle ha varit 
ensamma hemma, tittat på teve, sovit eller spelat tevespel 
om det inte deltagit under Sommarlov på Kabyssen. Under 
minikollot rådde mobiltelefonförbud vilket också bidrog till 
att alla verkligen var närvarande. Vi ser goda effekter av 
Sommarlov på Kabyssen. Det har resulterat i fler besök på 
fritidsgården Kabyssen. En ridförening har tagit fasta på 
ungdomarnas visande intresse för ridning som var en av 
aktiviteterna som ingick under minikollot. Föreningen har 
därför ansökt om bidrag från kommunen att ordna med 
gratis utbildning för de som annars inte har ekonomisk 
möjlighet till att rida. Förra året fanns inte samma 
förutsättningar för att arrangera sommarlovsaktiviteter 
d.v.s. det fanns inga integrationsmedel eller bidrag från 
MUCF, utan bara det kommunen själva kunde bidra med. 
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Karlsborg kommun hade heller ingen kultursamordnare som 
kunde hjälpa till med programverksamheten. 
 
Mycket bra: Vi har bevittnat integration mellan barn och 
ungdomar från olika sociala bakgrunder och med olika 
etniciteter. Sommarlov på Kabyssen har varit ett minikollo 
med ett rikt innehåll av olika kulturella och sportiga 
workshops, som deltagarna har kunnat välja bland. Barnen 
och ungdomarna har varit i en stimulerande miljö och deras 
kreativitet har uppmuntrats och tagits till vara på. 
Sommarlov på Kabyssen har också bidragit till att många 
barn och ungdomar har fått ta del av aktiviteter som har 
varit nya för dem och som de kanske aldrig skulle ha 
kommit i kontakt med annars. De skulle heller inte fått 
komma iväg på resorna. Alla aktiviteter har också varit 
gratis att delta i. vi bevittnat att minikollot har varit nyttigt 
för ungdomarna som inte mått psykiskt bra och vi har sett 
en positiv förändring under de dagar som kollot varit. 
Många av deltagarna hade tidigare inte varit iväg på en 
resa till Stockholm eller Ösjönäs. läs också underlaget 
Sommarlov på kabyssen presentation mini 160929.pptx på 
s. 5 i slutrapporten som finns på MUCF. 
 
0789/16 
86. Karlskoga 
KARLSKOGA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
orientering, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, tv-
spel/datorer, musik/lära spela instrument, kajak/paddling, 
utflykt, språkförstärkning bland personal, bio, fysisk 
aktivitet i närområdet, bussresor, hoppborg, teknikvecka, 
IT-utveckling av Legorobotar samt Quirkbots med hjälp av 
IPad och data, lekar och friidrott, minigolf, resande 
cirkustält med biblioteket ute i kommunen med läshörna, 
Boda Borg, sommaraktiviteter för barn vars föräldrar har 
drog eller psykiatriskt problematik, drogfri skolavslutning 
med aktiviteter, artistframträdande - gratis inträde med 
”blås grönt” (alkoholtest) för att få inträde, 
ungdomscoacher anställdes för ung demokratiutveckling. 
De fungerade som vilka fungerade som ”peer-to-peer” stöd 
till sommarferier. 
 
Effekter: Genom det statliga sommarlovsstödet har det 
funnits möjlighet att anställa flerspråkiga ledare, vilket 
innebar att fler barn med utländska bakgrunder har 
deltagit. Bidraget har underlättat kontakten med anhöriga 
och på så vis minskat olika missförstånd samt ökat 
tryggheten med säkerhetsfrågor. Enklare kunna erbjuda 
roligare aktiviteter för fritidsverksamheter att genomföra på 
hemmaplan istället för att exempelvis åka och bada, då 
verksamheterna har många nyanlända barn som inte är 
simkunniga. Även öppnat möjligheter att kunna åka på 
utflykter som ekonomiskt utsatta familjer inte har råd att 
genomföra med sina barn. Genom bidraget har Karlskoga 
kommun erbjudit sommarlovsaktiviteter i framkant och som 
skapat stort intresse hos eleverna. Glädjen, samvaron, 
rörelsen och den fysiska aktiviteten har ökat. Det har sedan 
gynnat det sociala samspelet barn emellan. Barnen har fått 
sammarbeta över olika åldrar, kön och etnicitet. Det är en 
trygghet för barn med utländsk bakgrund att känna att 
någon kommer förstå dem på plats, vilket det har funnits. 
Ungdomarna har haft en meningsfull sysselsättning, 
utvecklat deras kunskapsområden och fått prova 
programmering av produkter skolorna i vanliga fall inte har. 
Detta har bidragit till vidgade vyer hos ungdomarna.  
 
Mycket bra: Det har varit oerhört grupputvecklande för de 
barn och unga som deltagit, då det har bidragit till en 
möjlighet att samla grupperna och göra roliga saker 
tillsammans. Detta bidrar i sin tur till positiva effekter i ett 
fortsatt arbete resten av året. Gemensamma upplevelser 
stärker deras självkänsla och sammanhållning, och kan 
förebygga kränkningar. För utsatta barn har de fått en 
möjlighet att delta i utflykter och aktiviteter, samt haft 
någon att prata med. Det har fått en paus från en trasslig 
vardag. Genom en hälsofrämjande aktivitet vid 

skolavslutningen för ungdomar har de fått lära sig ha kul 
utan droger och alkohol, vilket förebyggerrisk- och 
missbruk. Genom sommarlovsstödet kunde attraktivare 
aktiviteter erbjudas, vilket resulterade i ökat antal 
deltagande ungdomar. Läs mer i Ledare sommarkul 
2016.pdf på .s. 5 i slutrapporten som finns på MUCF. 
 
0702/16 
87. Karlskrona kommun 
KARLSKRONA  
Genomförda aktiviteter: Brädspel, Fotboll eller andra 
bollsporter, Konstnärliga aktiviteter, Musik/lära sig spela 
instrument, Pyssel, Simning, Utflykt, Sommarlovsbussen 
”Busse” - Lekar&skoj, cirkusskola&trolleri, skattjakt, 
glassbil, grillkväll med musik, teater och flyga drake. 
Flertalet olika utflykter.  
 
Effekter: Ökat möjligheterna för flera verksamheter att 
erbjuda aktiviteter, som annars inte hade genomförts. 
Personal som talade svenska, arabiska och persiska. Barn 
fått se och uppleva platser som de tidigare aldrig varit på. 
Platser som ligger relativt nära deras hem. 
 
1073/16 
88. Katrineholms kommun 
KATRINEHOLM 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, skateboard, 
sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, kanot, karate, 
kubb, e-sport, krocket, triathlon, memory, Pokémon-
promenad, origami, eldkonst, streetdance, hybridlekar, 
lagtävling, lekar, dans, språk, poddpaint, quiz, Jeopardy, 
brädspel, cos play, K-pop, sagoläsning. 
  
Effekter: Genom stödet har vi skapat möjligheten för en 
gemensam organisation för sommarlovsaktiviteter. Vi har 
lyckats nå många deltagare med olika social bakgrund, dels 
i målgruppen men även bland de aktivitetsledare som vi har 
anställt via projektet.  Sommarlovsaktiviteterna har varit 
ett värdefullt komplement till de ordinarie 
sommarlovsaktiviteterna eftersom man har nått individer 
inom målgruppen som annars inte deltar i aktiviteter.  
 
Mycket bra: En framgångsfaktor har varit att placera 
aktiviteterna ute i bostadsområden, då det har underlättat 
deltagande för målgruppen utan att vara beroende av 
engagerande föräldrar. 
 
0686/16 
89. Kils kommun 
KIL 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
pyssel, tv-spel/datorspel, basket, innebandy, drama, konst 
och målerikurs, dans, graffitti, bumper ball, hoppborg, 
utomhusbio, festivaler. 
 
Effekter: Vi har sammanfört idrott och de konstnärliga 
ämnena för att skapa en gemensam plats att bli inspirerade 
av varandra. Vi har utökat med många aktiviteter och 
många fler föreningar har kunnat bidra. Vi har ökat 
deltagandet med 200 % jämfört med föregående år. Vi har 
lyckats nå fler flickor.  
 
Mycket bra: Vi har låtit gratisbussar köra rutter genom 
hela kommunen vilket gjorde att de som bor i 
ytterområdena i kommunen hade lika stor tillgång till 
aktiviteterna som de barn som bor i centrum. Barnen tyckte 
speciellt om att man inte behövde anmäla sig och att det 
fanns så många olika aktiviteter i närområdet. 
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1019/16 
90. Kinda kommun 
KISA 
Genomförda aktiviteter: Sommarläger, 
skolavslutningsfest för åk 6-8, ny cirkusföreställning. 
 
Effekter: Aktiviteterna har varit kostnadsfria vilket ger alla 
samma möjlighet att delta oavsett socioekonomisk 
bakgrund.  Fler barn och unga har kunnat delta i vår 
lägerverksamhet och då fått möjlighet att prova på olika 
aktiviteter som man kanske inte annars har tillgång till. Vi 
har ordnat resor till och från aktiviteterna varje dag vilket 
gett unga möjligheten att välja om man vill sova över eller 
åka hem. Detta har gynnat framför allt flickor som inte får 
tillåtelse hemifrån att övernatta och därmed tidigare inte 
alls kunnat delta i lägerverksamheten. 
 
1165/16 
91. Kiruna kommun 
KIRUNA 
Genomförda aktiviteter: Simning, skateboard, utflykt, 
skateboard och BMX skola samt show, skateboard- 
kickbike-BMX åkning i skatehallen hela sommaren, Inköp av 
skate/cykelhjälmar till skatehallen, biofilmsvisningar, en 
veckas fria lek på lekland, bad och simskola i simhallen, 
utflykt för barnen på sommarfritids samt annonser om 
sommarlovsaktiviteter. 
 
Effekter: Kiruna kommun har kunnat erbjuda mycket mer 
under sommarlovet för barn och unga i kommunen och 
inser att planeringen skall göras av fler tjänstepersoner om 
fler stora sommarlovssatsningar skall genomföras.  
 
Mycket bra: Gratis bad och simskola har varit välbesökt 
och uppskattat av både flickor och pojkar. Gratis lek på 
leklandet under en vecka lockade lika många barn för båda 
könen. 
 
1154/16 
92. Klippans kommun 
KLIPPAN  
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, simning, tv-
spel/datorspel, utflykt, öppen verksamhet/fritidsgård på två 
platser i kommunen. 
 
Effekter: Utrymmet att våga prova nytt har varit större 
och en bra bredd av verksamheter har möjliggjorts på ett 
helt annat sätt än om kommunens egna medel varit 
grunden i planeringen. Kommunens verksamhet har 
tidigare år varit mycket begränsade och stödet har fungerat 
som en motor för att utveckla en stadig grund för framtida 
insatser. Stödet har möjliggjort att anställa professionella 
fritidsledare som borgat för både kvalité och bredd som ett 
komplement till föreningslivets sommarlovsaktiviteter. 
 
Mycket bra: Satsningarna som gjorts har inneburit många 
nya möten vilket resulterar i nya relationer/nya kompisar - 
det sociala nätverket har för många utvidgats. 
Kommentarer om att man hittat nya intressen är också en 
glädjande effekt som framkommit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0966/16 
93. Knivsta Kommun 
KNIVSTA 
Genomförda aktiviteter: ”Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, geocoaching (skattsökning med hjälp av 
GPS), kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, simning, 
skateboard, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, 
barnteater3D-skrivare workshop, ridning, parkour, 
cykelverkstad.” 
 
Effekter: Det statliga sommarlovsstödet hade en avsevärd 
inverkan på planeringen kring sommaren och de aktiviteter 
som erbjöds medborgarna. En stor del av pengen satsades 
på aktiviteter med integrationssyfte, både av kultur- och 
idrottskaraktär. Flera aktiviter har dessutom haft ”prova på” 
upplägg vilket möjliggjort för barn och unga att testa nya 
sysselsättningar. Vi har även lyckats bra med att inte bara 
planera aktiviteter i tätorten utan också aktivera 
landsbygden.  
 
Mycket bra: Fler ledarledda aktiviteter, större närvaro av 
vuxna på gemensamma mötesplatser som ungdomsgården 
och badplats. Vi har också sett bra effekter av möten över 
generationsgränser. Att barn och unga i målgruppen har 
fått träffa vuxna och äldre. Både i form av externa 
pedagoger och lokala förebilder. 
 
1052/16 
94. Kommun/ Värmdö kommun 
GUSTAVSBERG 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
orientering, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, tv-
spel/datorer, musik/lära spela instrument, kajak/paddling, 
utflykt, bootcamp-träning, kickbike, integrerad tjejresa och 
andra integreringssatsningar, tex språkcafé. 
 
Effekter: Fler kostnadsfria aktiviteter under hela 
sommaren möjliggör för ALLA att vara med. Riktad 
marknadsföring har inneburit deltagande av barn och unga 
från flera socioekonomiska grupper på samma aktiviteter. 
Detta har möjliggjort och skapat nya relationer för 
målgruppen. Ledare upplever att besökargruppen till 
aktiviteterna har breddats (nyanlända, unga med 
funktionsvariationer etc.). Analysen säger att en lyckats 
skapa trygga mötesplatser och intressanta aktiviteter. 
Språkcafé med syfte att integrera och främja möten mellan 
nya anlända och andra ungdomar. Tjejvandring till Gotland 
för en grupp tjejer med olika variationsförutsättningar. 
Flera hade aldrig varit på vandring. Fokus på aktiviteter för 
barn och unga vid kommunens största badplats med 
feriearbetande ungdomar och fritidsledare på plats under 
hela sommaren. Kommunen har samarbetat med 
föreningen Parkour Friends som verkar för att öka tolerans 
och jämlikhet mellan människor och bidrar till att minska 
mobbing, rasism och alla sorters av utanförskap. Genom 
inkludering av socioekonomiskt utsatta barn och ungdomar, 
liksom ensamkommande flyktingbarn, bryter vi segregation 
och skapar integration. Vi använder Parkour som redskap 
för att nå fysisk/psykisk hälsa och sociala förbättringar. 
Parkour skapar glädje och utmaningar genom fysisk 
aktivitet inomhus såväl som utomhus och stärker individens 
kroppsliga och psykiska hälsa.  
 
Mycket bra: Det har möjliggjort att ha ett bredare 
perspektiv på aktiviteter som har genomförts. Det har 
inneburit att lokala föreningar och kommunal verksamhet 
har samarbetat mer än tidigare. Aktiviteter har 
marknadsförts för MUCF-målgruppen på ett tydligare sätt 
vilket har breddat besökargruppen. Det är omöjligt att sia 
om barnen som deltog var från ekonomiskt utsatta familjer 
då det inte var något vi pratade om eller undersökte. Fokus 
låg på att tillsammans med barnen genomföra 
meningsfulla, fantasistimulerande och utvecklande 
aktiviteter med utgångspunkt från böckernas värld. Men 
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flera föräldrar uttryckte sin tacksamhet både innan och 
efter lägret för att biblioteket ordnade detta för barnen just 
på sommaren. Samtliga barn som deltog sa i sin 
utvärdering att de ville att lägret skulle komma tillbaka 
nästa sommar (fast helst många fler dagar!) och de ville 
anmäla sig redan nu. Dessutom var kölistan till lägret lång 
och många barn fick inte någon plats. Så utifrån detta kan 
man anta att lägret haft positiv effekt för barns tillgång till 
sommarlovsaktiviteter.  
 
1054/16 
95. Kommunledningsförvaltningen/Bod
en kommun 
BODEN 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt. 
 
Effekter: Det har varit riktigt bra och utan det hade inte så 
här många aktiviteter för barn och ungdomar ägt rum. För 
kommunens del har vi kunnat ha personal anställda som 
har drivit ungdoms/fritidsgårdar under sommaren. Barn och 
ungdomar som deltagit har genomfört aktiviteter i flera fall 
över de sociala gränserna, det vill säga de som normalt inte 
träffas har nu gjort saker tillsammans.  
 
Mycket bra: Sommarlovsaktiviteterna har gått från i stort 
sett ingenting till att vi nu har haft en hel del aktiviteter 
igång med olika arrangörer.  
 
0836/16 
96. Kramfors kommun 
KRAMFORS 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, barngympa. 
 
Effekter: Många barn har fått möjligheter att mötas och 
umgåtts under organiserade former. Det har också medfört 
att barn från olika sociala bakgrunder träffats. 
 
0834/16 
97. Kristianstad kommun 
KRISTIANSTAD 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, 
cirkusskola, foto, dans, anteckning, serieteckning, 
författarbesök, simskola, ridläger, mentorskapsprogram för 
flickor, bordtennis, övernattningsläger, öppen 
fritidsgårdsverksamhet, barngruppsverksamhet med pyssel, 
dans, sagoyoga, målning, instrument, volleyboll, 
äventyrsgolf, fågelskådning, naturupplevelser, filmvisning, 
teater prova på, ansiktsmålning, barnsångscafé, brädspel, 
paddling, matlagning, bakning, skapande av naturleksaker. 
 
Effekter: Vår ordinarie sommarlovsverksamhet har 
planerats och genomförts på samma sätt som tidigare år 
och kompletterats med en stor mängd nya verksamheter. 
Dessa har genomförts såväl genom kommunens egna 
verksamheter som av föreningar.  
 
Mycket bra: Varje aktör har haft ett egenansvar att 
informera om och rekrytera till sina egna aktiviteter. Alla 
tänkbara kanaler har använts - sociala medier, flygblad och 
affischer, muntlig information, dagspress, radio. 
 
 
 
 
 
 
 

0958/16 
98. Kristinehamns kommun 
KRISTINEHAMN 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, geocaching (skattsökning med hjälp av 
GPS), konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära sig 
spela instrument, orientering, pyssel, simning, skateboard, 
sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, lajv, Pokémon go 
träff med utflykt, spelworkshop, parkour, gymnastik, 
cheerleading, golf, äventyrsdag, övernattning, raketbygge, 
skattjakt, lekdag, dans, kinball, speedminton, cirkus. 
 
Effekter: Det har påverkat planeringen i den 
utsträckningen att vi kunde erbjuda långt mer aktiviteter än 
vi hade kunnat utan stödet. Det har också påverkat 
planeringen i den utsträckningen att vi kunnat ha en bättre 
och bredare kontakt med kommunens föreningar.  
 
Mycket bra: Aktiviteterna utformades för att passa både 
flickor och pojkar. Samarbete och känna att man duger var 
ledord. I mycket av marknadsföringen har ”könade” ord 
undvikits. Ledare från båda könen har anställts, 
könsfördelningen har varit ganska lika. Fler flickor än pojkar 
har deltagit. Generationsöverskridande aktiviteter har 
utförts. 
 
1119/16 
99. Krokoms kommun 
KROKOM 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, skateboard, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, 
utflykt, kajak/paddling, orientering, sommarläge, tv-
spel/datorer. det har även anordnats exempelvis schools 
out (aktivitetsdag) gokart, paintball, båtutflykt, utflykt till 
djungelhuset, prova på minigolf, cirkus kul och bus, 
utomhushinderbana, gymnastik på arena, vandringar, bio, 
barnteaterföreställning m.m. 
 
Effekter: Den geografiska spridningen/Samarbetet med 
föreningslivet som möjliggör deltagande oavsett 
kollektivtrafikmöjligheter, hemförhållanden m.m. Många 
olika typer av aktiviteter som totalt har lockat så jämnt 
antal deltagande pojkar/flickor. Har vart otroligt uppskattat 
att få göra utflykter, framförallt till sådant som är lite 
dyrare att göra och mer svåråtkomligt. Tack vare det 
statliga stödet och engagerade föreningar och 
organisationer runt om i kommunen har det totalt kunnat 
genomföras väldigt många olika typer av aktiviteter med 
god geografisk spridning vilket kommunen inte har resurser 
till i vanliga fall. Det är svårt att säga vilken effekt det har 
haft men känslan är att vi har nått ut till en hel del barn 
som inte brukar delta vid fritidsaktiviteter i vanliga fall. Och 
vi är övertygade om att sommarlovsaktiviteterna har spelat 
en stor roll för de som deltagit oavsett om de lever i 
ekonomiskt utsatta familjer eller inte. 
 
0271/16 
100. Kultur & fritid, Gävle Kommun 
GÄVLE 
Genomförda aktiviteter: Fiske, brädspel, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
musik/lära spela instrument sommarläger, kajak/paddling, 
simning, pyssel, skateboard, utflykt, sommarläger, tv-
spel/datorspel, utflykt, gymnastik, läsning, cirkus. 
 
Effekter: Många fler barn fått deltagit i stimulerande och 
utvecklande sommarlovsaktiviteter framförallt har barn i 
familjer mer sämre ekonomiska möjligheter tagit dela av 
dessa aktiviteter. Integrationer har främjats då flera 
insatser fokuserat på gränsöverskridande möte. Spontanta 
aktiviteter där kommunen möjliggjort ledare, fika och 
material har varit väldigt lyckade. Sommarsimskolan har 
varit överfulla och möjliggjort en bra sommar för 
deltagande barn. Sommarlovsstödet påverkat så att flera 
barn kunna delta i aktiviteter som i vanliga fall inte 



18 
 

anordnas eller är tillgängliga. Sommarlovsstödet påverkat 
så att flera barn kunna delta i aktiviteter som i vanliga fall 
inte anordnas eller är tillgängliga.  
 
Mycket bra: Kommunens sommarlovsaktiviteter har mer 
än tredubblats och flera barn från ekonomiskt utsatta 
familjer har deltagit. Om fortsättning: Vi vill arbeta mer 
med att möta upp det faktiska behovet och önskemål som 
målgruppen för medlen har. 
 
0988/16 
101. Kultur och fritid Uppvidinge 
kommun 
ÅSEDA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
orientering, pyssel, utflykt, sång, fria lekar, häst och vagn, 
tennis, fotboll, minigolf, beachvolley. 
 
Effekter: Det statliga sommarlovsstödet har hjälpt 
kommunen en hel del då vi har tack vare stödet kunnat 
genomföra en två veckors lång kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn i kommunen i åldrarna 6 år 
och 15 år. Fördelen med projektet är att 
sommaraktiviteterna riktar sig till såväl nyanlända barn som 
barn som är uppvuxna i kommunen, vilket skapar en 
mötesplats för barnen att dela med sig av sina olika 
erfarenheter och samtidigt att del av kommunens 
föreningsutbud.  
 
Mycket bra: Vi anställde även personal med olika 
modersmål just för att möte det behov som uppstår när 
man har många deltagare som är nyanlända. I projektet 
anställdes fyra ungdomar som feriearbetare för att leda 
barngrupperna under sommaraktiviteter perioden, och 
ambitionen var att minst två feriearbetare faller inom 
kategorin nyanlända, vilket för många ungdomar innebar en 
första arbetslivserfarenhet. 
 
1087/16 
102. Kultur och fritidsförvaltningen 
Botkyrka Kommun 
TUMBA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simning, skateboard, sommarläger, tv-spel/datorspel, 
utflykt, graffiti, programmering, dans, bokläsning, 
järnåldersläger, kampsportsläger, teaterföreställning, 
filmvisning, disco. 
 
Effekter: Botkyrka kommunhar en lång tradition av att 
anordna sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar. 
Tack vare det statliga stödet så öppnades stora möjligheter 
att ytterligare utveckla sommarlovsaktiviteterna. Det 
genomfördes på två sätt. För det första så kunde redan 
planerade aktiviteter göras helt kostnadsfria för deltagarna 
tack vare stödet och redan kostnadsfria aktiviteter kunde 
göras större för att ta emot fler barn. För det andra så 
genomfördes också en utlysning av ett bidrag som 
föreningar och studieförbund kunde ansöka om. Totalt fick 
sjutton olika organisationer i Botkyrka kommun del av 
bidraget för att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn 
och unga 6-15 år.  
 
Mycket bra: Det har varit många aktiviteter av skilda slag 
inom området kultur och fritid. Alltifrån betonggjutning till 
järnåldersläger via massor av olika idrottsaktiviteter i ett 
bretts spektrum, som cricketskolor eller prova på-dag med 
vattenskidklubben. 
 
 
 
 
 
 

0749/16 
103. Kultur & Fritid, Sundsvalls 
Kommun 
SUNDSVALL 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, tv-
spel/datorspel, utflykt. 
 
Effekter: Utbudet av verksamhet har ökat både i 
omfattning och bredd vilket har gjort att man har kunnat 
prova aktiviteter man aldrig tidigare har utövat. Vi har 
lyckats bra med att sprida verksamheten i många 
geografiska områden samt att det har varit en stor bredd 
på aktiviteterna. 
 
0266/16 
104. Kultur- och fritidsförvaltning 
Karlstads kommun 
KARLSTAD 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, musik/lära spela instrument, simning, 
sommarläger, orientering, utflykt, skateboard, tv-
spel/datorspel, dans, karate, parkour, cirkusskola, ridning, 
friidrott, gymnastik, vattenskidor, zumba, bollsporter som 
basket och handboll, djurskötsel, bokbuss. 
 
Effekter: Med kolloveckorna nådde vi målet med att skapa 
aktiviteter som kan främja integration och skapa nya 
kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund? 
Aktiviteterna hade deltagare från många olika 
postnummerområden och vi delade ut över 80 kostnadsfria 
busskort till barn och unga som rörde sig utanför sina 
vanliga kontaktytor inom Karlstads kommun. Aktiviteterna 
ute i bostadsområdena och de kommunalt arrangerade 
aktiviteterna nådde delvis andra mål. Här fanns allt ifrån 
korta engångsaktiviteter till längre lägerliknande aktiviteter. 
Denna typ av aktiviteter kan stimulera ungas personliga 
utveckling på olika plan. Med dessa aktiviteter kunde vi 
också arbeta med en geografisk spridning och utifrån en 
medvetenhet om var flest familjer med försörjningsstöd 
bor. Alla aktiviteter uppfyllde målet om att vara 
kostnadsfria och att de vände sig till barn och unga 6-15 år. 
Vi hade en genomtänkt idé om aktiviteter utifrån ett brett 
fritidsperspektiv och arbetade både med idrott och kultur 
och också något däremellan. Ingen behovsprövning av 
deltagarna gjordes till någon av aktiviteterna. Karlstads 
kommun arbetar sedan länge aktivt med stöd inom kultur- 
och fritidsområdet för att motverka barns ekonomiska och 
sociala utsatthet. Vår målsättning med det statliga stödet 
var att skapa så många sommarlovsaktiviteter för så 
många som möjligt. Totalt deltog 6 808 barn och unga i 
åldern 6-15 i årets nya sommarlovsaktiviteter av totalt 8 
918 i det åldersspannet som är skrivna i Karlstads 
kommun. Det innebär ett deltagande på 76 procent, vilket 
är en väldigt glädjande siffra. Här ska tilläggas att vid några 
enstaka aktiviteter, exempelvis dropp in-idrott som 
genomfördes vid flera olika tidpunkter, kan samma 
deltagare ha blivit räknade mer än en gång. 6808 deltagare 
inte är unika individer fullt ut. Hur som helst är vi väldigt 
nöjda med antalet deltagande i de anordnade aktiviteterna 
och hoppas kunna locka ännu fler till nästa år. Av de 6 808 
deltagande barn och unga som deltog var 42 procent flickor 
och 58 procent pojkar. Det är en bra siffra men ger oss 
samtidigt vägledning när vi ska planera inför 2017. 
 
Mycket bra: Planen var att projektgruppen tillsammans 
skulle fatta större beslut och fungera som en referensgrupp. 
Dock insåg vi redan tidigt att det inte fanns tid för detta 
upplägg. Projektledaren hade kontakt med flera olika 
förvaltningar för att samverka kring projektet. Av dessa var 
barn- och ungdomsförvaltningen och arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen mest berörda och involverade De olika 
förvaltningarna tog på sig flera uppgifter inom sina 
expertområden som gjorde att projektet flöt på och 
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underlättade den tidspress som alla jobbade under. Det 
statliga stödet användes till aktiviteter som inte tidigare 
erbjudits under sommarlovet i Karlstads kommun. Karlstads 
kommun valde att satsa det statliga sommarlovsstödet på 
aktiviteter med tre olika inriktningar/strategier: 
dagkolloveckor, aktiviteter i bostadsområdena och 
kommunalt arrangerande aktiviteter. De olika strategierna 
syftade till att vi skulle nå alla målen med stödet. Läs också 
ytterligare information i underlaget Reflektioner 
Sommaraktiviteter.docx på s. 5 i slutrapporten som finns på 
MUCF. 
 
0992/16 
105. Kultur- och fritidsförvaltningen/ 
Falköping kommun 
FALKÖPING 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
spela instrument, kajak/paddling, simning, kajak/paddling,  
pyssel, skateboard, orientering, tv-spel/datorspel, utflykt, 
dans, lek, uppfinningar, matematik på roligt sätt, svenska 
på roligt sätt, rollspel, teater, simskola, Pokémon go. 
 
Effekter: Falköpings kommun har tidigare erbjudit 
aktiviteter i tätorten under sommaren i form av den öppna 
ungdomsverksamheten på Ungdomens hus och Connect 
Falköping som är en mötesplats för människor med olika 
kulturella bakgrunder. Med hjälp av statsbidraget kunde vi 
utvidga/skapa en ny verksamhet från bara tätorten 
Falköping till de områdena runt om (Kinnarp, Floby, 
Stenstorp, Gudhem och Vartofta). Detta har gjort att så 
många barn och unga som möjligt kunnat ta del av 
sommarlovsaktiviteterna. Verksamheten har bidragit till 
arbetet med inkludering och gjort en kraftansträngning till 
en långsiktigt hållbar förändring. Det uppstod motivation 
bland de unga att träffas över gränser och bemöta varandra 
som individer. Tagga sommar bidrog med att öka 
kunskapen om vad som finns i vår kommun samt öka 
delaktigheten som i sin tur skapade inkludering. En ny 
generation av samhällsengagerade unga kommer därmed 
våga, och ha styrkan att komma med förslag, idéer och 
tankar, då det vet att de blir lyssnade på, oavsett 
bakgrund!  
 
Mycket bra: Så här beskriver barnen och de unga själva 
vad de lärt sig:” Att om man inte vill göra något så måste 
man inte”. ”Blivit mer social, bättre på att prata med folk”. 
”Att vara försiktig med varandra och vara snäll”. ”Att allt 
inte är en tävling”. ”De har också blivit påverkad, på så vis 
att de kunnat göra något på sommarlovet, de säger: ”Förra 
året var jag hemma och försökt roa mig själv, försökte 
träffa kompisar men det är svårt för alla är inte hemma.. 
Tagga Sommar har underlättat att träffa nya kompisar”. 
Tagga sommar har gett deltagarna en känsla av tillhörighet, 
och en framtidstro fylld med möjligheter. Tagga sommar är 
ett bevis på hur bra det blir när verksamheter FÖR barn och 
unga skapas MED barn och unga. Tagga sommar menar att 
hela kommunen har ett gemensamt ansvar för inkludering 
och därför användes hela kommunen som arena. Med mera 
kunskap om kommunen och dess invånare fick deltagarna 
ett rikare kulturliv, ett större nätverk och bättre 
förutsättningar till att ta del av möjligheter som finns i 
kommunen. 
 
0265/16 
106. Kultur- och fritidsförvaltningen 
Sundbybergs stad 
SUNDBYBERG  
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
pyssel, simning, sommarläger, filmfestival, parkour, 
dagkollo, musikproduktion, sagoläsning, parklek och 
danskurs med unga ledare. 
 
Effekter: Stödet har gett förvaltningen och föreningslivet 
bättre möjlighet att arbeta för att nå nya målgrupper.  Det 

statliga stödet har även gjort att nya samarbeten har 
utvecklats: inom förvaltningens egna verksamheter, mellan 
förvaltningen och andra kommunala verksamheter och 
mellan förvaltningen och föreningslivet. Staden har kunnat 
erbjuda betydligt fler kostnadsfria aktiviteter utspridda 
under hela sommarlovet. 
 
Mycket bra: Det fanns både prova på-verksamhet för en 
dag och aktiviteter som pågick under flera dagar.  
Aktiviteterna var varierade och bidrog till att ge barn och 
unga stimulans och möjlighet till personlig utveckling. Flera 
aktiviteter byggde på att unga var med och skapade 
innehållet och ungas engagemang lyftes fram. Ett exempel 
var den filmfestival som byggde på att barn och unga 
skickade in egna bidrag och uppträdde på den öppna 
scenen. Vi använde även unga ledare i vissa projekt. 
 
0739/16 
107. Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Jönköpings kommun 
HUSKVARNA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
pyssel, simning, skateboard, sommarläger, tv-spel/datorer, 
utflykt, musik/lära spela instrument, kajak/paddling, 
museibesök, teaterföreställningar, bad, djur, deckarskola på 
bibblan, cirkus. 
 
Effekter: Jönköpings kommun har med det statliga stödet 
erbjudit aktiviteter som ger stimulans och personlig 
utveckling. Aktiviteterna har varit av varierande karaktär. 
Upplevelseresor till olika utflyktsmål i Småland, 
områdesorienterad öppen barn- och ungdomsverksamhet, 
både idrotts- och övrigt föreningsliv har bjudit på prova på 
aktiviteter med inbjudan om en fortsättning under hösten. 
Alla barn ska ha behandlats lika vad gäller tillgång och 
deltagande. Aktiviteterna stimulerade både flickors och 
pojkars deltagande. Ett starkt fokus fanns på att främja 
integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med 
olika social bakgrund. Sommaronsdagarna var ett fint 
exempel på hur nya kontaktytor erbjöds. Varje onsdag 
arrangerades temabaserade ungdomshändelser i 
stadskärnan för alla. Till detta bjöds de olika 
verksamheterna från bostadsområdena och alla deltagare i 
sommarskolan in. Detta var en helt ny satsning med fokus 
på barn och unga. Se gärna mer om detta i bifogat 
dokument. En av ambitionerna var att försöka nå 
målgruppen barn och unga med funktionsvariation. Elever 
från särskolan medverkade i några särskilt inhyrda 
aktiviteter som cirkusföreställningar och läger verksamhet 
med inslag av mer spektakulär karaktär. Detta är utöver 
vad kommunen själva anslår inför sommaren. De 
medverkande barnen och ungdomarna var mer än nöjda. 
Detta spår är något som bör utvecklas till kommande år och 
kanske även mer tydligt kravställas även från MUCF att 
dessa barn och unga som generellt sett redan är med i 
betydligt mindre utsträckning borde vara en prioriterad 
målgrupp. 
 
Mycket bra: Vad vi har lyckats bra med är framförallt det 
förstärkta närområdesarbetet. Det finns ett behov av att 
erbjuda både upplevelse baserade aktiviteter under lov, 
men även regelbunden verksamhet i de lokala 
bostadområdena. Vi har kunnat nå ut till flera barn och 
unga än tidigare men också kunnat erbjuda aktiviteter som 
annars inte varit möjliga att genomföra. Flera av 
aktiviteterna har aldrig genomförts tidigare. 
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0786/16 
108. Kultur-, demokrati- och 
fritidsförvaltningen/Järfälla kommun 
JÄRFÄLLA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, sommarläger, 
tv-spel/datorspel, utflykt, öppen parklek, djurparklek, 
improvisationsteater, prova på friidrott, prova på 
bordtennis, prova på karate, bubbelfotboll, 
spontanidrott/spontanaktiviteter (kubb, frisbee, discgolf 
mm), 2 st. öppna teaterföreställningar, aktivitetsdag på 
friluftsgård. 
 
Effekter: Nya aktiviteter som inte förekommit i tidigare års 
sommarlovsprogram har tillkommit. Alla har fått vara med, 
det har varit öppet för alla i åldersgruppen.  
 
Mycket bra: Utbudet blev avsevärt större och utvidgningen 
var ju med aktiviteter som var gratis, vilket var positivt för 
barn från ekonomiskt utsatta familjer. 
 
0821/16 
109. Kumla kommun 
KUMLA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
simning, utflykt. 
 
Effekter: Beslut om stödet kom ganska sent, men 
möjliggjorde många aktiviteter som inte redan var 
inplanerade för sommaren. Genom stödet kunde vi utveckla 
ett redan bra sommarlovsprogram med aktiviteter som vi 
tyckte saknades. Den största delen av bidraget har använts 
till att erbjuda bad till alla barn och ungdomar i aktuella 
åldrar i kommunens  
 
Mycket bra: Aktiviteterna har främjat fysisk aktivitet, de 
har bidragit till att främja barnens egen identitet och 
innanför skap samt deltagit på lika villkor. 
 
1202/16 
110. Kungsbacka kommun/ 
Kultur och fritid 
KUNGSBACKA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, skateboard, 
sommarläger, utflykt. 
 
Effekter: Det har påverkat planeringen på så vis att de 
aktiviteter vi hade bestämt oss för att utveckla kunde vi 
bredda ännu lite mer. Tyvärr beslutade vi ganska sent att vi 
skulle söka bidraget, annars hade det med all säkerhet 
påverkat planeringen i ännu större utsträckning. I stort sett 
all vår verksamhet bygger på ungdomar och barns 
delaktighet vilket gynnar den personliga utvecklingen.  
 
Mycket bra: Det som lyckades bra var de förplanerade 
aktiviteterna i Badhusparken såsom graffiti workshop, 
eidfest och folk och kultur festivalen som genomfördes av 
både externa och interna aktörer. De utökade prova på 
aktiviteterna under Urban summer var också uppskattade 
av främst 13-15 åringar. 
 
1097/16 
111. Kungsörs kommun 
KUNGSÖR 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
utflykt, extra öppethållande på fritidsgård 2 kvällar/vecka i 
tre veckor grillkvällar anordnades. 
 
Effekter: Har möjliggjort dessa aktiviteter. Hade inte gått 
annars. Aktiviteterna är extra tillägg till de egna planerade. 
Möjlighet för fler ungdomar att kunna få aktiviteter på 
sommarlovet som annars inte vore möjligt, helt gratis, helt 

i linje med syftet för de bidrag som kommunen erhållit, Nått 
nya ungdomar, många nyanlända, som vi inte annars nått i 
den reguljära verksamheten. Utflykten till Prison Island i 
Västerås var uppskattad och lockade många barn. 
Fotbollsskolan har också varit uppskattad med många 
deltagare. Barn som annars inte skulle ha ekonomisk 
möjlighet har kunnat delta. Många nyanlända har också 
deltagit. 
 
1212/16 
112. Kungälvs Kommun, Trygga 
Ungdomsmiljöer 
KUNGÄLV 
Genomförda aktiviteter: Kajak/paddling, konstnärliga 
aktiviteter, pyssel, simning, utflykt. 
 
Effekter: Vi fick information om detta väldigt sent och 
därför blev det inte så välplanerat som önskat. Men ett bra 
tillskott såklart. Väldigt lite pengar blev utnyttjade p.g.a. 
detta. Bra att kunna erbjuda gratis aktiviteter, barn har 
kommit utanför kommunen, vi har lyckats utöka 
integrationen mellan olika grupper i kommunen genom 
gemensamma aktiviteter och utflykter. 
 
Mycket bra: Tack vare att aktiviteterna varit kostnadsfria 
har fler barn fått möjlighet att delta oavsett familjens 
ekonomiska läge. 
 
0732/16  
113. Kävlinge Kommun 
KÄVLINGE 
Genomförda aktiviteter: Fiske, kajak/paddling, 
kajak/paddling, matlagning, konstnärliga aktiviteter, 
sommarläger, utflykt, skateboard, frukost i 4 veckor, en 
extra vecka öppet samt 4 veckor med flexibel verksamhet, 
fler öppet timmar på fritidsgårdarna och 
personalförstärkning, inköp av Hoover- och skateboards 
(inkl.  skyddsutrustning) för utlåning. 
 
Effekter: Vi har kunnat erbjuda de unga fler 
öppethållandetimmar på fritidsgårdarna och fler aktiviteter 
ute i kommunen. Vi har erbjudit gratis frukost under fyra 
veckor där barn och unga fått en bra start på dagen där 
man tillsammans under frukosten planerat fler aktiviter 
under dagen. Vi har kunnat hålla öppet fler timmar och fler 
veckor tack vare stödet. Vi har också kunnat köpa in fler 
produkter och tjänster som har nyttjats under lovet. Vi 
anser att mångfalden av aktiviteter, genomförandet och 
marknadsföringen har möjliggjort kravlösa möten mellan 
barn och unga oavsett social bakgrund, åldersgrupp och 
könstillhörighet. Vi har helt enkelt kunnat erbjuda fler 
aktiviteter och längre öppethållande på fritidsgårdarna - 
vilket har gett barnen och ungdomarna fler aktiviteter och 
relationer under sommarlovet än vad de kanske inte annars 
hade varit med om. 
 
Mycket bra: Eftersom de utvidgade 
sommarlovsaktiviteterna har varit gratis och vi förlängt 
öppethållandet har vi kunnat erbjuda sommarlovsaktiviteter 
till barn och unga som annars sitter sysslolösa när andra i 
deras omgivning åker på exempelvis dyra utlandsresor. 
 
0730/16 
114. Köpings kommun 
KÖPING 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
kajak/paddling, musik/lära spela instrument, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, skateboard, tv-
spel/datorspel, andra i bilaga. 
 
Effekter: Vi har kunnat utöka vår sommarverksamhet 
markant med hjälp av det stöd vi tilldelats. Fler barn och de 
som har stort behov har kunnat erbjudas en meningsfull 
fritid under sommaren. Möten mellan barn från olika 



21 
 

bostadsområden, mellan vuxna och föreningar har skett 
genom att vi genomfört aktiviteter som stimulerat till det 
”goda mötet”. Alla har haft möjlighet att delta oavsett kön 
och nationallitet. Goda relationer har byggts upp som vi kan 
fortsätta att arbeta med under året. Vad vi har lyckats bra 
med är framförallt det förstärkta närområdesarbetet. Det 
finns ett behov av att erbjuda både upplevelse baserade 
aktiviteter under lov, men även regelbunden verksamhet i 
de lokala bostadområdena. 
 
1177/16 
115. Laholms kommun 
LAHOLM 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
kajak/paddling, musik/lära spela instrument, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, skateboard, tv-
spel/datorspel, vi har även genomfört aktiviteter som 
sömnad, självförsvar, dans, löpning, sponken Word med 
mera. 
 
Effekter : Vi har kunnat göra ett mycket mer omfattande 
program än tidigare. Det som har varit bra är att det har 
nått ut till många. Framgångsfaktorer var att vi har haft de 
flesta aktiviteter samlat på ett ställe, och det är där unga 
rör sig i vanliga fall. En annan framgångsfaktor har varit 
samverkan mellan olika kommunala verksamheter samt 
föreningslivet i kommunen. Under sommaren har vi framför 
allt något ut till unga nyanlända och de har fått en 
meningsfull sommar. De har kunnat prova på olika 
aktiviteter och hitta sitt intresse, träffa andra unga och 
även unga med svensk bakgrund. Kommunens egna 
satsningar (ej inkluderade i antal ovan) har i stor grad 
riktat sig mot yngre barn, sportsommar 8-12 år och läger 
för barn 10-12 år samt specifika läger för barn i utsatta 
familjer. läs också Rapport från Bästa sommaren ever 
2016.doc på sidan 4 i slutapporten.  
 
Mycket bra: Det som har varit bra är att det har nått ut till 
många. Framgångsfaktorer var att vi har haft de flesta 
aktiviteter samlat på ett ställe, och det är där unga rör sig i 
vanliga fall. En annan framgångsfaktor har varit samverkan 
mellan olika kommunala verksamheter samt föreningslivet i 
kommunen. Vanliga somrar erbjuder kommunen kanske ett 
tiotal sommaraktiviteter. I år har vi kunnat erbjuda 135 
aktiviteter. Det har gjort att många av de barn som 
kommer från familjer med sämre ekonomi har kunnat delta 
på samma villkor som alla andra. 
 
1161/16 
116. Landskrona stad 
LANDSKRONA  
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
simning, skateboard, sommarläger, utflykt, teater, 
strandaktiviteter, konsert, disco, gymnastik, vattenkrig, 
kampsport, prova-på-idrott (frisbee, hinderbana, handboll 
m m), bygg din egen äventyrspark. 
 
Effekter: Vi har kunnat erbjuda nya aktiviteter i egen eller 
föreningsregi samt kunnat utöka tidigare planerade 
aktiviteter. Barn från olika områden har kunnat träffas på 
samma villkor och under positiva former. Jämn 
könsfördelning, med något fler flickor som har deltagit. 
Några av aktiviteterna fanns redan under 2015 men har 
kunnat utvidgas och förlängas med MUCF-medlen. De flesta 
aktiviteterna är nya och inneburit ett ökat utbud. Positivt 
för resurssvaga familjer som i och med dessa kunnat ha ett 
fullgott alternativ till de semesterresor/utflykter man inte 
har råd med.  
Mycket bra: Många av aktiviteterna har byggt på aktivitet 
och rörelse vilket också påverkar hälsan positivt. 
 
 
 
 

0801/16 
117. Laxå kommun 
LAXÅ 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, musik/lära 
spela instrument, utflykt, bärplockning, bad, dans, 
samhällskunskap, grillning, besök av polisen, 
föreningskunskap, svenskundervisning, utflykt till lekpark, 
bakning m.m.  
 
Effekter: Barn och ungdomar har kommit i kontakt med 
föreningslivet, haft tillgång till mötesplatser både i sina 
bostadsområden och i centrala Laxå. Då vi tillsatt transport 
från ytterkantområdena så har alla haft lika möjlighet att 
delta i aktiviteterna. Vissa aktiviteter har genomförts med 
ett genusperspektiv. Ridningen har varit otroligt 
uppskattad. Studier visar att kontakt med djur är 
välgörande för målgruppen, något vi också har märkt under 
sommaren. Detta är också en aktivitet som i vanliga fall är 
väldigt kostsam för individen, men i sommar har de kunnat 
prova på kostnadsfritt. Tillgång till personal som har varit 
flerspråkig har uppskattats av barn, unga och vuxna. 
Stödet har delvis gjort det möjligt för barn mellan 6-15år 
att få en meningsfull sommar. Det har funnits en allmän 
mötesplats två förmiddagar i veckan (svenskaundervisning 
för vuxna och lek/aktiviteter för barn). Utöver det så har 
det varje vecka gjorts 1-2 utflykter (kommunalbad, ridning, 
lekpark med mera). 
  
Mycket bra: Pressrelease laxå kommun, sommaraktiviteter 
för nyanlända.docx, annons.docx. som finns i kommunens 
rapport på MUCF. 
 
0774/16 
118. Lekebergs kommun 
FJUGESTA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, orientering, 
simning, sommarläger, utflykt, överlevnadskurs och 
vandring. 
 
Effekter: Stödet har möjliggjort och underlättat 
genomförandet och berikat aktiviteterna med professionella 
externa aktörer, inspirerande vuxna och material som 
förhöjt. Vi har kunnat anställa ungdomsledare som 
handledare under kolloveckan, på att prova på 
teknik/musik, inspiratörer på lägret (konstnär och 
naturguide), köpa instrument (trummor) friluftkök, 
täljknivar, akvareller, boka lägergård, kanoter, bussresor till 
vandringsställen och kollot mm. 
 
Mycket bra Sommaraktiviteterna har varit kostnadsfria och 
stimulerat barnen (både flickor och pojkar) till eget 
skapande och upplevelser samt främjat möten mellan 
människor. 
 
1111/16 
119. Leksands kommun 
LEKSAND  
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, sommarläger, utflykt, minigolf, rida islandshäst, 
bowling och dagstur med buss till Gröna lund. 
 
Effekter: ”Stödet gav möjlighet att utöka utbudet av 
aktiviteter, vilket tidigare har varit ytterst begränsat. 
Kommunen har erbjudit meningsfulla aktiviteter där barn 
och unga med olika bakgrund har haft arenor att träffas på 
och knyta kontakt på. Integrationen äger rum på ett 
naturligt sätt, genom att prata och vara delaktiga i de 
aktiviteterna erbjudits. 
 
Mycket bra: Viktigt för alla ungdomar/barn att känna sig 
delaktig i samhällets aktiviteter och inte få känslan av 
utanförskap att växa. Flera fick möjligheter till aktiviteter 
tack vare pengarna. Bra att invandrarungdomar fått träffa 
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svenska ungdomar i dessa sammanhang. Genom möten 
sker integration på ett naturligt och sunt sätt och kontakter 
knyts för framtiden vilket förhindrar att motsättningar och 
grupperingar sker i samhället. 
 
1023/16 
120. Lerums kommun 
LERUM 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, simning, pyssel, 
matlagning, utflykt, musik/lära spela instrument, ridning, 
bågskytte, bio, digital programmering, friidrott, graffiti, 
cirkusskola, golf, fotoskola, skridskoskola, seglarskola, 
simskola, teater, bokfika. se bifogat program med totalt 53 
programpunkter och 103 aktivitetstillfällen. 
 
Effekter: Allt var kostandsfritt. Vi har genom vårt allsidiga 
program försökt att tillgodose hela målgruppen. Vi förde en 
dialog med föreningslivet där de anpassade innehållet till 
målgruppen vilket medförde att föreningarna vindlade sig 
om att hitta rätt ledare och rätt innehåll mot rätt målgrupp. 
Alla arrangörer uttryckte stor uppskattning över 
programmet. Även deltagarna uttryckte sin uppskattning, 
genom sina föräldrar och direkt till ledare. Innehållet i 
programmet stimulerade både flickor och pojkar. Genom ett 
mycket bra samarbete med vår nya enhet för Mottagande 
och integration gav öppningar för deltagare under hela 
perioden. Vi skapade kontakytor genom att förlägga olika 
programpunkter över hela kommunen där Enheten för 
mottagande och integration och Sektor stöd och omsorg var 
aktivt medverkande under hela perioden. Detta gjorde att 
kontakt mellan barn och familjer följdes upp på ett bra sätt. 
 
0750/16 
121. Lessebo kommun 
LESSEBO 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
simning, tv-spel/datorspel, utflykt, bowling, film/foto, 
segling, bordtennis, bad i vattenspridare, lekar, fika, 
innebandy . 
 
Effekter: Kommunen har inga egna sommarlovsaktiviteter 
eller särskilt stöd till detta. De flesta aktiviteter hade inte 
blivit av utan extra stöd. Kommunen har hög mottagning 
och hög barnfattigdom.  
 
Mycket bra: Ledare med språkkunskaper som handledare 
för barn från asylboende eller nyanlända. Effekten är att 
flera barn utan betalningsmöjligheter har fått flera 
sommaraktiviteter att välja på.  
 
0788/16 
122. Lidingö Stad 
LIDINGÖ 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
kajak/paddling, musik/lära spela instrument, pyssel, 
sommarläger, utflykt, tv-spel/datorspel. 
 
Effekter: Vi har nått nyanlända bland annat genom riktade 
aktiviteter som till exempel spontanfotboll, musikclinic.Vi 
har haft öppet på fritidsgården i det område där många 
ekonomiskt svaga grupper bor i totalt 9 veckor. (jämför 
sommaren 2015, 4 veckor). Vi har kunnat genomföra ett 
barn och ungdomsfestival centralt på Lidingö riktat till 
målgruppen 6-15 år under 3 dagar. Festivalens syfte var att 
inleda sommarlovet och innehöll livemusik, dataspel samt 
film på storbild, skapandetält, konstvägg. Vi har genomfört 
ett stort sommar-LAN där balansen mellan tjejer och killar 
var betydligt bättre än vad vi brukar åstadkomma vid 
liknande arrangemang. Tack vare detta kunde erbjuda flera 
olika typer av spel som lockade en bredare besöksgrupp än 
tidigare. Spontanfotboll där vi lyckas nå många nyanlända 
killar framförallt. Denna form av prova på aktivitet har givit 

möjlighet till möten mellan olika nationaliteter samt i sig 
givit en möjlighet till integrering i vår övriga verksamhet. 
Fotbollen har varit ”vägen in”.  
 
Mycket bra: Då vi erbjudit fler aktiviteter har detta även 
resulterat i att barn och ungdomarna fått möjlighet att delta 
i nya sociala sammanhang. Roliga aktiviteter med hög 
”kulfaktor” har gjort detta möjligt samt skapat ökad 
trygghet. 
 
1159/16 
123. Lidköpings kommun 
LIDKÖPING  
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, skateboard, 
sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, bio, parkour, 
gymnastik, självförsvar. 
 
Effekter: Kommunen har haft betydligt större möjlighet att 
programlägga ett varierat utbud för sommarlovslediga barn. 
Stödet har gjort att många barn i Lidköpings kommun haft 
ett glädjefullt sommarlov. Med ett varierat utbud som 
passar alla har vi nått samhällsklasser som inte tidigare 
varit i vår verksamhet.  
 
Mycket bra: Kontakten med social och arbetsmarknad har 
fungerat mycket bra, genom dem så kom kommunen i 
kontakt med de barnfamiljer som behöver extra stöd. 
 
1008/16 
124. Lilla Edets Kommun 
LILLA EDET 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, 
musik/lära spela instrument, pyssel, sommarläger, simning, 
utflykt, skateboard, tv-spel/datorspel, trolleri skola, 
bollkonstnär, livespel, vattenlekar, spontan sporter 
bokklubbar och bokcafé, sommarläger, filmkvällar, 
musikaktiviteter. 
 
Effekter : sommarlovsaktiviteterna som erbjudits till barn 
och unga har varit kostnadsfria att delta i. 
 
Mycket bra: Insatser har gjorts för att nå alla oavsett kön, 
etnicitet etc. Samverkan kring barn och unga har 
kommunen lyckats med. Att skapa aktiviteter och en 
meningsfull fritid för barn och unga på sommarlovet. 
Barnen skapat kontaktytor över åldersgränser samt även 
med vuxna. Bidraget har medfört att kommunen kunnat 
skapa fler aktiviteter för barn och unga i kommunen som 
inte varit kostsamma för familjerna. Kommunen har kunnat 
nå en del barn som inte har möjlighet att kunna delta i 
aktiviteter annars. Samverkan och nätverk har skapats. 
Kommunen har kunnat nå en del av de barn som inte haft 
de ekonomiska möjligheterna att medverka i aktiviteter. 
Kommunen skapade läger för barn som finns i ekonomiskt 
utsatta familjer. Kommunen kunnat öka utbudet av 
aktiviter. 
 
1037/16 
125. Lindesbergs kommun 
LINDESBERG 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, pyssel, 
sommarläger, simning, skateboard, tv-spel/datorspel, 
utflykt. ridläger för nybörjare, travskola för nybörjare, 
filmskola, cirkusskola, tennisskola för nybörjare, simskola, 
umgås med djur på lantgård. sportläger, Dessutom en rad 
olika aktiviteter under äventyrslägren och 
aktivitetsveckorna. Se bifogat sommarlovsprogram 
Sammanställning sommarlovsaktiviteter 2016.pdf i 
slutrapporten, s. 5 som finns på MUCF. 
 
Effekter: Det gav oss möjligheter som vi inte hade 
tidigare. Alla de läger som redovisas i den här slutrapporten 
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hade aldrig genomförts utan stödet. Det har betytt oerhört 
mycket. Det har gett de flesta barn någonting positivt att 
berätta om för sina kompisar när de kom tillbaka till skolan. 
Vi har fått en oerhört positiv respons från föräldrar till 
deltagande barn.  
 
Mycket bra: Vikten av lättförstådd svenska. Vi tror att vi 
lyckats mindre bra med att nå fram till barn i familjer med 
Lindesbergs kommun valde att skapa läger som pågick 
minst 2 dagar där närvaro var obligatorisk varje dag. Vi 
hade inga ”drop-in” aktiviteter. Syftet med läger var att ge 
barnen en chans att lära känna varandra. Både skola- och 
socialförvaltningen hjälpte till att nå rätt målgrupper samt 
hjälpa deltagare med anmälan i de fall det behövdes. Vi 
nådde en stor andel barn från asylsökande familjer. Men 
även barn oavsett etnicitet från socialt utsatta familjer. Vi 
erbjöd gratis transporter till och från aktiviteterna för att 
underlätta deltagandet. En majoritet av alla deltagande 
barn hade haft väldigt lite att göra under sommarlovet om 
vi inte fått den här möjligheten. 
 
1191/16 
126. Linköpings kommun, 
Utbildningsförvaltningen 
LINKÖPING 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
simningen, skateboard, sommarläger, tv-spel/datorspel, 
utflykt. 
 
Effekter: Trots att information gällande bidraget kom sent 
har många extra aktiviteter kunnat genomföras. Redan 
planerade aktiviteter har även kunnat utökas. Ett stort 
utbud av aktiviteter har möjliggjort för fler barn att ha 
meningsfulla aktiviteter under sommaren.  
 
Mycket bra: Samaktiviteterna har varit framgångsrika, 
många barn och ungdomar har under sommaren lärt sig 
simma. 
 
0284/16 
127. Ljungby Kommun 
LJUNGBY 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, sommarläger, sunnerboskoj, ett 
arrangemang med fokus på rörelse i samarbete med 
föreningar i Ljungby anordnades. 
 
Effekter: Vi uppfyller artikel 2, 12-15 och 31 i 
Barnkonventionen och våra förvaltningsmål: ”Genom 
kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya 
kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, 
folkbildning, glädje och gemenskap”. ”Skapa och utveckla 
mötesplatser med kultur och idrott som berikar med 
gemenskap och bidrag till allas hälsa och välbefinnande. Vi 
stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn 
och unga i fokus”. Dessa stämmer väl med de mål som 
anges i regeringsbeslutet sidan 3. Med stödet har vi haft 
möjlighet att utöka aktiviteterna från två till åtta veckor, 
därmed har även fler gymnasieungdomar erbjudits 
sommarjobb. Då det har varit möjligt med en tidigare 
planering av sommarlovsaktiviteterna och ett utökat 
program har vi i år haft möjligheten till att anställa en 
danspedagog. Det har också gjort att vi har tagit emot 
praktikanter via migrationsverket. Dessa praktikanter har 
deltagit i vår utbildningsvecka med HLR utbildning, 
barnledarutbildning via Smålands Idrottsförbund, 
information om FN:s barnkonvention och att Sverige har 
lagstiftning mot barnaga. Att ha personal med ett annat 
modersmål och kultur har berikat oss och många av 
deltagarna. Möjlighet till att komma över språkbarriären har 
bidragit till mindre konflikter mellan våra deltagare och en 
ökad delaktighet från barn som inte har svenska som 
huvudspråk. Att vårt utebad har berikats med en 
vattenhinderbana har aktiverat flera av badets besökare. Vi 

tror att barn i utsatta familjer har fått en större möjlighet 
till att delta och att vara aktiverade då vi har kommit till 
barnen på deras bostadsort med Sunnerboskoj samt att 
Kronoskogsbadet har fri entré och en ökad attraktionskraft 
med den nya hinderbanan.  
 
Mycket bra: 1. De deltagande barnen och deras föräldrar 
är mycket glada för att vi har kommit ut till dem. I 
bostadsområden i Ljungby och i orterna runt omkring 
Ljungby. 2 Alla våra ungdomsledare får via 
Smålandsidrottsförbund en barnledare utbildning och vi 
arbetar under deras första arbetsvecka med värdegrund 
och första hjälpen utbildning. 3. Vi hyr uppblåsbara 
aktiviteter så som hinderbana, klättervägg m.m. dessa 
aktiviteter är mycket uppskattade.  
 
0754/16 
128. Ljusdals Kommun 
LJUSDAL 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
musik/lära sig spela instrument, orientering, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, slöjd, dans, bio, cirkuskola, 
motorsport, vattenlek, terränglöpning, nöjespark med tivoli 
och uppträdande. 
 
Effekter: Utan stödet hade de kostnadsfria aktiviteterna 
uteblivit för målgruppen i kommunen. Det har inneburit att 
de blivit en planering för kommunen, som har stått för 
samordningen (marknadsföring, hantering av ansökningar, 
redovisningar mm). Mångfald av aktiviteter och människor, 
geografisk spridning, både flickor och pojkar, utveckling av 
föreningskontakter och verksamheter, det har bidragit 
kommunen ett förbättrat anseende. Tack vara denna 
satsning har fler kunnat delta oavsett socioekonomisk 
bakgrund 
 
0830/16 
129. Ljusnarbergs kommun 
KOPPARBERG 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, simning, 
sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, karate, bowling, 
jugger, musikvideoproduktion. 
 
Effekter: Genom det statliga sommarlovsstödet har 
kommunen kunnat planera aktiviteter över hela sommaren 
och på fler orter i kommunen än enbart centralorten. Stödet 
har även påverkat planeringen av innehållet av 
sommarlovsaktiviteter och fått kommunen att samverka 
mer med föreningslivet för att anordna olika aktiviteter.  
 
Mycket bra: Genom att kunna erbjuda aktiviteter på fler 
ställen så ökar möjligheten för barn som har svårt att ta sig 
till aktiviteter att kunna delta. Särskilt bra var Drömlägret 
som genomfördes i samverkan med den ideella 
organisationen Awesome People som genom sin metod fick 
deltagarna att gå från dröm till verklighet på två veckor 
som var väldigt uppskattat av deltagarna och väldigt 
uppmärksammat i lokal media. För att kunna nå 
asylsökande barn så har det varit effektivt att använda 
ledare som själva är asylsökande som kan nå ut med 
information, översätta och ha kontakt med barnen. 
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0853/16 
130. Lomma kommun 
LOMMA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, sommarläger, utflykt, dans. 
 
Effekter: Samarbetet med fritidsgårdar och föreningar har 
varit lyckat, det har lätt till att en fiskeförening kommer ha 
verksamhet i kommunen vilket de tidigare inte haft. Vi är 
nöjda med att ha lockat i stort sett lika många tjejer och 
killar till våra aktiviteter. Alla föreningar i kommunen 
kultur-, idrotts och friluftsföreningar kontaktades för att 
erbjudas möjlighet att få hålla i aktiviteter som skulle ingå i 
sommarlovsaktiviteterna. Ett sommarlovsprogram 
skickades till alla elevers målsmän så att alla skulle få 
samma möjlighet till information. Bidraget har genererat 
nya sommarlovsaktiviteter som tidigare inte funnits i 
kommunen, vilket har gett möjlighet till stimulans till de 
sommarlovslediga barn som varit kvar i kommunen.  
 
Mycket bra: Statistik.xlsx, utvärdering av gratis 
sommarlovsaktiviteter.docx som finns i slutrapportern på 
MUCF. 
 
0991/16 
131. Ludvika kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen 
LUDVIKA 
Genomförda aktiviteter: Sommarkollo, terränglöpning oh 
löpskola, bränn bollsturnering och Ludvika minicirkus, 
blomplockning, stoftboll och brännboll, fiske, fotboll, 
sommarlov avslutning, Säfnäs hembygdsgård, 
patronloppet, resa till trollslingen, workshop i 
framtidsbladet. 
 
0285/16 
132. Luleå kommun, 
fritidsförvaltningen 
LULEÅ 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fisk, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära spela 
instrument sommarläger, kajak/paddling, simning, pyssel, 
tv-spel/datorspel, utflykt. 
  
Effekter: Vi har kunnat erbjuda utflykter inom och utanför 
kommunen, något som vi i vanliga fall inte har ekonomisk 
möjlighet att erbjuda. Samtliga fritidshem som haft öppet 
under mitten av sommaren, har fått extra medel för att 
kunna göra guldkant för barn som inte varit sommarlediga. 
Vi gav lite mer aktivitetsmedel till de fritidshem som är 
belägna i bostadsområden som har sämre socioekonomiska 
förutsättningar. 
 
Mycket bra: Vi har kunnat erbjuda samtliga föreningar i 
kommunen möjlighet att ordna aktiviteter för målgruppen 
under sommarlovet och söka aktivitetsstöd till detta. 
Fritidsförvaltningen har utökat sin sommarlovsverksamhet 
och haft aktiviteter under juli-augusti månad, då vi i vanliga 
fall inte brukar erbjuda öppen verksamhet. Alla läger 
genomfördes utan några incidenter. Allt gick mycket bra. 
Barn som kommer från familjer som saknar ekonomiska 
möjligheter att resa och uppleva saker utanför kommunen 
har under sommaren detta år haft ett stort utbud på 
hemmaplan. Vuxna/vårdnadshavare har uttryckt att det 
varit fantastiskt att det erbjudits så mycket kostnadsfria 
aktiviteter i sommar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1025/16 
133. Lund kommun 
LUND 
Genomförda aktiviteter: Skateboard, matlagning, pyssel, 
skateboard, sommarläger, utflykt, musik/lära spela 
instrument, musikal-kollo. 
 
Effekter: Barn från olika sociala och kulturella bakgrunder 
har mötts. Detta beror till stor del av att gratisaktiviteterna 
tar bort de ekonomiska hindren. Fler barn har fått en mer 
innehållsrik och aktivt sommarlov. Vi har sett att många 
barn har fått nya vänner genom gemensamma aktiviteter. 
Barnen har utvecklats genom nya intressen som skapat 
bättre självförtroende. Barn från andra kulturer har på ett 
naturligt sätt kommit en bit längre in i svenska samhället. 
Att erbjuda utlåning av skateboardbrädor och skydd såg vi 
som mest lyckat. De som inte hade ekonomiska resurser att 
köpa själv fick möjlighet att åka skateboard i vår nya 
skatepark. Många yngre fick en chans att prova på en ny 
aktivitetet. Många tjejer fick genom riktade tjej- och prova 
på skate en ny fritidsaktivetet som de senare fortsatt med. 
Ge möjlighet till läger där barn från olika kulturer kommit 
närmre varandra. Afganska föreningen använde matlagning 
som en metod. 
 
1070/16 
134. Lycksele fritid 
LYCKSELE 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
kajak/paddling, musik/lära spela instrument, pyssel, 
sommarläger, utflykt, tv-spel/datorspel, skateboard, 
simning, dessutom en sommarfestival med artister, cirkus, 
smådjurens dag, sommarfritidsgård, tjärbränning, samisk 
kultur, integration etc. Engångsaktiviteter och 
återkommande aktiviteter varje vecka som ex musik, dans, 
fotboll, sommarlek i stadsdelar. 
 
Effekter: Kommunens planering har påverkats positivt, 
kommunen har inte sedan tidigare någon omfattande 
sommarverksamhet. Stödet medförde också att kommunen 
kunde genomföra en ”sommarfestival” som ungdomar 
lämnat medborgarförslag om för två år sedan. Stödet till 
sommarlovsaktiviteter har medfört att utbudet av 
aktiviteter för barn i åldern 6-15 år har ökat avsevärt. För 
vissa av aktiviteterna har det visat sig svårt att rekrytera 
deltagare. Antingen beror detta på bristande 
marknadsföring (som vi har ambitioner om att förbättra till 
kommande år) eller på ovanan att sådana 
sommarlovsaktiviteter anordnas. Vi har lyckats bra med att 
aktivera föreningslivet. Särskilt positivt har det varit att 
föreningar i mindre orter över hela kommunen har 
aktiverats liksom att nybildade föreningar för nysvenskar 
har engagerat sig. 
 
0816/16 
135. Lysekils kommun 
LYSEKIL 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, pyssel, utflykt, 
”vattenkrig”, musik och språkcaféer, sommarlajv, 
Pokemon-promenader, myskvällar och filmvisning. 
 
Effekter: Kommunens sommarlovsaktiviteter hade inte 
varit möjliga eller varit starkt begränsade till enklare, inte 
så ekonomiskt kostsamma aktiviteter. 
 
Mycket bra: Många barn från kommunens socioekonomiskt 
utsatta områden verkade ha stort behov av dessa 
aktiviteter. Personlig kontakt och närvaro i området visade 
sig vara det bäst fungerade sättet att nå ut till både 
föräldrar och barn. 
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0777/16 
136. Malmö stad stadskontoret 
MALMÖ 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, pyssel, 
sommarläger, simning, tv-spel/datorspel, utflykt. läger, 
hästridning, gokart, tävling/utlottning, odling/plantering, 
laga-själv-verkstäder/bygg-själv-verkstäder, 
kultur/uppträdanden, idrott/sport (ospecificerat), 
berättelser/föreläsningar/föredrag, teckna/rita/måla, 
skrivövningar, läsaktiviteter/bokklubbar, spel och lek, 
teater, dans, film/bio, olika workshoppar, djuraktiviteter. 
 
Effekter: Trots den korta framförhållningen lyckades 
staden mobilisera och ambitionsnivån har varit hög i 
satsningen. cirka 160 sommarlovsaktiviteter har 
genomförts under sommaren 2016, utöver ordinarie 
sommarlovsaktiviteter, med hjälp av det statliga stödet. 
Sammanlagt har ca 23 000 pojkar respektive 21 000 flickor 
deltagit i aktiviteterna. MUCF angav inte att statistiken 
skulle delas upp på åldersgrupper i 
återredovisningskriterierna från början, utan endast i 
mallen för slutrapporten. Malmö stad har därför inte haft 
möjlighet att uppskatta deltagare i efterhand uppdelat på 
åldersgrupper enligt ovan under rubriken 
målgrupp/deltagare. Utbudet på sommarlovsaktiviteterna 
har varit brett och varierat för att nå många olika 
målgrupper av barn. I och med att det funnits resurser har 
det även varit möjligt att i större utsträckning göra 
spontana aktiviteter med utgångspunkt i vad barn och unga 
själva har haft för önskemål att göra, vilket har uppfattats 
som mycket positivt av målgruppen. Aktiviteter har också 
kunnat anordnas i högre grad där barnen befinner sig, 
eftersom det funnits resurser att i större utsträckning flytta 
ut aktiviteterna och tillgången på sommarlovsaktiviteter har 
kommit närmre barnen i det egna området. Barnen har inte 
behövt förflytta sig till andra sidan staden för att nå 
aktiviteter, vilket har varit särskilt viktigt för barn som inte 
har möjlighet att röra sig utanför det egna området på egen 
hand. 
 
Mycket bra: Det kostnadsfria deltagandet i alla aktiviteter 
har gjort det möjligt för alla barn att delta och har tagit bort 
en tröskel för barn som lever i ekonomisk utsatthet. Särskilt 
i aktiviteter som annars har en hög deltagaravgift, som till 
exempel simskola eller seglarskola, har det märkts av att 
aktiviteten nått andra målgrupper än tidigare. Familjer som 
vanligtvis inte haft möjlighet att åka någonstans har också 
under sommaren fått en möjlighet att åka på både mindre 
och större utflykter. 
 
0706/16 
137. Malå kommun 
MALÅ 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, 
utvecklade vi konceptet ”sommarboken” på Malå bibliotek, 
bjöds barn och unga på en teaterföreställning under 60-tals 
vecka i Malå kommun och genomfördes en cirkusskola i 
Malå kommun. 
 
Effekter: Eftersom det ekonomiska stödet har gjort det 
möjligt att använda oss av kompetenser vi inte annars har i 
kommunen har det varit lärorikt och inspirerande att ta del 
av andras erfarenheter och yrkeskunnande. Att vara 
delaktigt i en verksamhet och genomföra arrangemang vi 
vanligtvis inte kan erbjuda innebär att vi fått erfarenheter 
och byggt upp ett samarbete och en insikt om vad som 
möjligt att genomföra i vår lilla kommun. Vi lyckades bra 
med att genom aktiviteterna attrahera de yngre barnen, i 
åldern 6-10 år. Vi lyckades bra med samordning och 
samverkan med det lokala föreningslivet när det gäller 
aktiviteterna (ex teater i samband med 60-tals vecka). Barn 
i kommunen har fått en möjlighet att ta del av 
professionellt kulturutbud under sommaren utan kostnad, 
att själva skapa och utvecklas under cirkusskolan utan 
kostnad samt träffas och utvecklas med hjälp av 

sommarbokens, och den utökade läsfrämjande 
verksamheten. Något nytt med fokus på kultur - 
Cirkusskola har inte erbjudits utan kostnad i Malå (vad vi 
känner till) tidigare. Det gav barnen en möjlighet att lära 
nytt tillsammans med andra och att ett sommarlov 
hemmavid kan innebära att man ändå får uppleva något 
nytt och spännanden. 
 
1175/16 
138. Mariestads kommun 
MARIESTAD 
Genomförda aktiviteter: Fiske, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
pyssel, musikkonsert för nyankomna, film, lekland, prova 
på taekwondo, språklektioner, segling, sagotält, 
småkrypsexpedition, trolleri med knaster och knas samt 
retro rost och folkvagnar. 
 
Effekter: Det har skett mycket stora förändringar då 
aktiviteterna kostar pengar vilket kommunen i vanliga fall 
inte har möjlighet att genomföra. Utslaget har blivit mycket 
bra då barn och ungdomar har getts möjlighet att få vara 
med om olika kultur och fritidsaktiviteter som de normalt 
sätt ej har möjlighet att delta i. 
 
Mycket bra: Bidraget har fått med sig det att tänka helt 
nytt i och med det smörgåsbord av aktiviteter vi haft 
möjlighet att erbjuda. Fiskesafarit fick barn och unga info 
om fiskemetoder och fiskarter. Vänern är en påtaglig 
naturupplevelse och en faktor i barns vardag i Mariestad. 
 
0340/16 
139. Markaryds kommun 
MARKARYD 
Genomförda aktiviteter: Pyssel, sommarläger, utflykt, 
yoga. 
 
Effekter: Vi har haft möjlighet att erbjuda kostnadsfria 
aktiviteter och det har gjort att fler barn och unga har 
deltagit i sommaraktiviteterna. Integrationen har varit god, 
tack vare samarbete med fritidsgårdar, socialtjänst, 
musikskola och ABF. Aktiviteterna har haft ett varierat 
utbud och på så sätt lockat barn och unga med olika 
intresse, förmågor och förutsättningar. Inga 
behovsprövningar har gjorts så alla som ville har fått 
möjlighet att vara med. Samarbete mellan olika föreningar 
och organisationer har varit en, framgångsfaktor, då vi 
hade möjlighet att nå brett, geografiskt, åldersmässigt och 
med varierande bakgrund, Fritidsgårds personals 
delaktighet har gjort att information har nått ut till många 
barn och unga. 
 
0781/16 
140. Marks kommun, Kultur och 
fritidsförvaltningen 
KINNA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
simning, skateboard, tv-spel/datorspel, utflykt, 
musikprojekt med kulturskolan. 
 
Effekter: Vi har kunnat genomföra mer aktiviteter under 
sommaren och har försökt att nå nya målgrupper. 
 
Mycket bra: De aktiviteter som har varit mest uppskattade 
är när vi har kunnat möjligöra aktiviteter som kunnat ta dig 
utanför kommunens gränser som inte varit möjligt annars 
för alla deltagande. 
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0286/16 
141. Mjölby kommun-Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
MJÖLBY 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, orientering, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, hästdagläger, dagläger, 
minigolf, aktiviteter i bostadsområde, gokart, cykelhajk, 
dansvecka, sommarkollo, sportcamp, boxning, skate, 
dagsresor, frisbeegolf, berättelsevandring, sommar i stallet, 
parkour, lär dig göra film, teater med cirkusinslag, 
luftgevär, streetdance. 
 
Effekter: Vi har kunna erbjuda 145 specifika aktiviteter i 
samverkan med föreningar, företag och i egen kommunal 
regi. Totalt har cirka 1900 barn och ungdomar deltagit, 
fördelat på 55% flickor och 45% pojkar. Vi har erbjudit ett 
brett och varierat utbud av aktiviteter. De har varit allsidiga 
och stimulerat barn och ungdomar till att möta nya vänner 
och till egen personlig utveckling. Aktivitetsutbudet har 
presenterats i ett tryckt sommarprogram, vilket har 
inneburit att alla behandlats lika vad gäller tillgång och 
deltagande. Vi har haft fler flickor än pojkar som deltagit 
även om den endast skiljer 10%, vilket visar att utbudet 
attraherat både flickor och pojkar. Ambitionen har varit att 
främja integration och kontakter mellan barn med olika 
social bakgrund. Detta är svårt att mäta förutom de riktade 
aktiviteterna i vissa bostadsområden. För att fler barn och 
ungdomar ska få uppleva en sommar med fina minnen tror 
vi på att erbjuda fler utflykter och läger till nästa år. 
  
Mycket bra:.Utvärdering. Se Utvärdering 2016.pdf som 
finns i slutrapporten på MUCF. 
 
1120/16 
142. Mora kommun Tekniska 
förvaltningen 
MORA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, musik/lära sig spela 
instrument, utflykt, sommarskola= träna på svenska, 
matte, idrott, lära om naturen, hur det är att vara barn i 
sverige. go-cart, ridning, bowling, golf, besökt en fäbod, 
danskollo, popkollo. 
 
Effekter: Stödet har gjort det möjligt för ungdomarna att 
prova på de olika aktiviteterna. Sommarlovsaktiviteterna 
blev väldigt lyckat för föreningslivet i Mora. Till nästa år 
kommer samverkan att bli ännu bättre och fler föreningar 
hinner planera sin verksamhet inför sommaren. 
 
Mycket bra: Församlingens diakoni har kunnat tipsa flera 
barnfamiljer om alla gratis aktiviteter så de barnen fick 
möjlighet att t.ex. lära sig att spela golf och rida. Både 
svenska och asylsökande. 
 
0267/16 
143. Motala kommun 
MOTALA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, matlagning, pyssel, 
simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, 
lägeraktiviteter, frisbeegolf, båtutflykter, diverse 
föreningsaktiviteter. 
 
Effekter: Vi har kunnat gå ut och höra med ungdomarna 
vad de vill göra, på en bredare front och verkligen 
genomföra aktiviteterna. I vanliga fall kan de ha aktiviteter 
som vi inte har ekonomi att genomföra. Men nu kunde vi 
boka upp aktiviteter som kostade lite mera. Vi 
koncentrerade oss på att göra många utflykter från de 
socialt utsatta områdena. Det har vi inte kunnat göra förut i 
samma utsträckning.  Vi ville ge alla barn en chans att få 
komma bort ifrån stan på trevliga aktiviteter. En populär 

aktivitet var att kunna erbjuda gratis bad på vårt utebad 
hela sommaren. 
 
Mycket bra: Vi har haft en nära dialog med ungdomarna. 
Samtliga ungdomar har fått påverka innehållet i årets 
sommarlovsprogram på ett helt annat sätt än tidigare.  
 
1102/16 
144. Mullsjö Kommun 
MULLSJÖ 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, sommarläger, utflykt, 
kajak/paddling, bowling, bågskytte. 
 
Effekter: Vi har haft bra spridning av deltagare bland våra 
barn & ungdomar. Ingen har behövt betala för sig, vilket 
inte minst uppskattats av de föräldrar vilka har det extra 
besvärligt, rent ekonomiskt. För alla dessa barn & 
ungdomar har verksamheten varit oerhört värdefull. Detta 
var det roligaste jag varit med om- sa en lite grabb när han 
kom hem. Det kändes mycket värdefullt att höra. De 
deltagande barnen har fått nya kamrater. De har fått prova 
på nya verksamheter som de förhoppningsvis kommer att 
kunna fortsätta med. De har kommit till platser och 
verksamheter de aldrig kommit till utan detta stöd. 
 
0819/16 
145. Munkedals kommun 
MUNKEDAL 
Genomförda aktiviteter: Fiske, kajak/paddling 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
skateboard, utflykt, arbete i sten, cirkusskola. 
 
Effekter: Har gett kommunen ökade möjligheter att 
erbjuda fler aktiviteter samt inneburit en stor 
kvalitetshöjning av våra erbjudanden. 
 
Mycket bra: Integration skedde över både 
socioekonomiska, religiösa och etnisk tillhörighet. 
Utflykterna och aktiviteterna utanför kommunens tätort 
hade aldrig kunnat genomföras. Har inneburit att barn från 
olika kommundelar, med olika etnisk och ekonomisk 
tillhörighet har fått kontakter. 
 
1167/16 
146. Munkfors kommun 
MUNKFORS 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter 
och simning. 
 
Effekter: Vi har gett dem möjlighet till friskvård och att 
möta andra barn och ungdomar under lekfulla förhållanden. 
Alla barn har kunnat delta oavsett familjens ekonomiska 
villkor. Barn av olika kön har blandats i grupperna. Den 
enda uppdelning som gjorts är ålder och simkunnighet för 
simskolan. Många barn har ökat sina kunskaper, tagit 
simmärken och stimulerats till fortsatt hälsosamt liv. 
Skolorna har erbjudit både lek, utbildning och erfarenhet i 
samarbete. Alla barn har erbjudits deltagande. Ökad 
kunskap och stimulans till hälsofrämjande liv. Bättre 
möjlighet att uppnå mål i idrott i skolan nästkommande år. 
Blandad grupper med barn och ungdomar med olika 
kulturell bakgrund har deltagit på lika villkor. Ökad kunskap 
och stimulans till hälsofrämjande liv. 
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1015/16 
147. Mölndal stad 
MÖLNDAL  
Genomförda aktiviteter: ”Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling. konstnärliga aktiviteter, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, simning, 
skateboard, sommarläger, utflykt, brottning, ishockey, 
konståkning, teater och läxhjälp.” 
 
Effekter: Då vi rekvirerade bidraget ganska sent var i stort 
sett alla kommunens sommarlovsplaner klara. En översyn 
av personal och utrymme i kommunens egna verksamheter 
även möjliggöra föreningar att söka. Några av kommunens 
verksamheter utökades. När representanter från Mölndals 
stad har besökt olika aktiviteter har representanterna mötts 
av en otrolig glädje och positiv energi, vid flera av besöken 
har det bubblat ur barnens munnar om allt roligt de har fått 
göra. 
 
Mycket bra: Vid aktiviteter som krävt utrustning har 
utrustning funnits att låna, allt för att möjliggöra målet att 
umgås på lika villkor. Inköpt utrustning finns kvar inom 
föreningarna och möjlighet finns att låna ut till medlemmar 
som av olika skäl inte har möjlighet att köpa egen. Vid flera 
av aktiviteterna har lunch, fika och/eller frukt ingått. 
Sommarens aktiviteter har ökat integrationen. 
 
0324/16 
148. Nacka kommun 
NACKA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
kajak/paddling, musik/lära spela instrument, pyssel, 
skateboard, sommarläger, utflykt, tv-spel/datorspel. 13 av 
kommunens privata utförare och föreningar genomförde en 
bredd av aktiviteter under sommaren inom denna 
verksamhet. 
 
Effekter: Kommunen har kunnat genomföra flera och mer 
varierande verksamheter. Vi har nått fler personer och 
särskilt nyanlända/med utländsk bakgrund och har kunnat 
involvera större volymer av barn och unga än tidigare. 
Överlag berättar våra utförare/föreningar om nöjda unga 
deltagare och fulltecknade verksamheter. Både möjligheten 
till studier (två utförare erbjöd svenska, samhällsorientering 
mm.) för de lite äldre samt bredden av ”roligare” pröva-på 
moment som t.ex. cirkusen som åkte runt i Nackas lokala 
kvarter. Kommunikationen med utförarna upplever vi ha 
gått bra och även vårt relativt rappa arrangerande av 
upplägget och granskandet av utförarnas förslag. 
Aktiviteterna har varit spridda över Nacka kommun både 
geografiskt och på ett socio-ekonomiskt plan. Barn från 
ekonomiskt utsatta familjer har funnit ett utbud av 
aktiviteter nära sina hem (utan behov av transport, pengar 
till lunch etc.), både av bildande och lekfull natur och med 
en blandning av åldrar och pojkar/flickor. Ingen 
behovsprövning har skett och ”integration i praktiken” har 
varit högst påtaglig med bl.a. sommarskola där barn till 
både nyanlända och etablerade svenskar har studerat 
tillsammans samt afghansk filmkväll med ett trettiotal unga 
killar från Afghanistan på plats. 
 
Mycket bra: Tidigare har kommunen haft en mindre del 
avgiftsfria aktiviteter och en större del med kostnader - nu 
breddade vi väsentligt den kostnadsfria delen och flera av 
aktiviteterna var även förlagda i de socio-ekonomiskt 
utsatta delarna av Nacka som t.ex. Fisksätra där hundratals 
barn deltog. Vi har kunnat bredda verksamheterna och öka 
volymerna genom att bland annat ha kunnat finansiera små 
verksamheter som genomför allt från tjejcamp till 
krukmakeri och bågskytte. Vi har nått ut på ett bättre sätt 
med marknadsföring och till synes nått även dem med 
utländsk bakgrund som kanske lockats av ”paletten” av 
aktiviteter. 
 
 

1039/16 
149. Nora kommun 
NORA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, skateboard, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, sommarläger, tv-spel/datorer, 
utflykt, musik/lära spela instrument, kajak/paddling. 
 
Effekter: Har gett nya möjligheter för barn/ungdomar med 
olika behov (nyanlända, socioekonomiskt utsatta m fl) att 
delta i meningsfulla sommarlovsaktiviteter. Utöver 
kommunens ordinarie verksamhet (feriepraktik, 1 
sommarläger) har personalen fått resurser att själva och i 
samverkan med föreningsliv och andra aktörer genomförts 
olika arrangemang. Målet att skapa möten mellan 
nyanlända och andra med ”etablerade” i gemenskap har 
möjliggjorts, vilket leder till bättre integration. 
 
Mycket bra: Sammantaget har livskvaliteten och 
arbetsmiljön förbättrats rejält för vissa. Förhoppningarna 
inför framtiden är stora. 
 
0254/16 
150. Norbergs kommun 
NORBERG 
Genomförda aktiviteter: Kajak/paddling, pyssel, 
sommarläger, kojbygge, ridning, Paint boll, teater/show. 
 
Effekter: Kojbyggandet som riktade sig till barnen i åldern 
6-12 år uppfyllde målen med stimulans och personlig 
utveckling. Barnen fick planera och genomföra byggandet 
med stöd av vuxna. Alla barn i kommunen bjöds in att delta 
vilket gör att målet, Alla barn ska behandlas lika vad gäller 
tillgång och deltagande, uppfylldes. Även övriga mål 
uppfylldes genom kojbygget, Aktiviteterna ska stimulera 
både flickors och pojkars deltagande, främja integration och 
skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social 
bakgrund. Många barn som annars inte hade kunnat 
komma utanför Norberg under sommaren har kunnat göra 
det. Vi har ordnat paddelturer, ridturer mm. Norberg hade 
inte kunnat ha några speciella sommarlovsaktiviteter utan 
dessa extra pengar. 
 
0658/16 
151. Nordanstigs kommun 
BERGSJÖ 
Genomförda aktiviteter: ”Fotboll eller andra bollsporter, 
simning, sommarläger, utflykt, frisbeegolf, ridläger, 
ridskola, aktivitetskvällar på äventyrsland. Biobesök, Boda 
Borg besök, simmärkestagning.” 
 
Effekter: Fler föreningar har anordnat 
sommarlovsaktiviteter och många barn har haft möjligheten 
att lära sig simma gratis. Meningsfull fritid för barn och 
ungdomar i Nordanstig som bidragit till ökad bekantskap, 
integration och minskat utanförskap. Biobiljetter delades ut 
till dem som deltog i någon av aktiviteterna. 
 
Mycket bra: Många av aktiviteterna stimulerat både pojkar 
och flickors deltagande, de har främjat integrationen och 
skapat nya kontaktytor både genom kulturella och 
idrottsaktiviteter. 
 
0287/16 
152. Nordmalings kommun 
NORDMALING  
Genomförda aktiviteter: Barndans, basketläger, kids 
camp, mtb kids, tjejträning, brännboll, familjedagen, 
ridskolan, frisbeegolf, utomhuspingis. 
 
Effekter: Stödet har gått till aktiviteter som annars inte 
skulle ha genomförts. Eftersom allt har varit kostnadsfritt 
och inget krav på förkunskap eller språkkunskap 
möjliggjorde det till att det var deltagare från alla kulturer i 
Nordmaling. 
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1007/16 
153. Norrköpings kommun, 
utbildningskontoret 
NORRKÖPING 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, simning, skateboard, 
sommarläger, tv-spel/datorer, musik/lära spela instrument, 
kajak/paddling, utflykt. 
 
Effekter: Verksamhet för nyanlända; Flera organisationer, 
främst med somalisk bakgrund har ordnat en kvalitativ 
sommarverksamhet för sina medlemmar. Utflykter till 
lägergårdar, fotbollsturneringar, allsvenska matcher, möten 
med polis etc. har förekommit. Simskola för barn i 10 -12-
årsåldern samt för ensamkommande flyktingbarn. Flertalet 
aktiviteter har lockat flest flickor. Vi har nått många barn i 
prioriterade stadsdelar. Samverkan med det civila 
samhället. Speciella aktiviteter med inriktning idrott, 
friluftsliv, kultur i samverkan med boenden för flyktingar 
och ensamkommande. Tillsammansdagen i Vasaparken som 
start på sommarlovet. Att locka flera tonåringar till 
Vasaparken än tidigare/Vasaparken centralt belägen med 
verksamhet i regi av fritidsgårdarna/. 
Sommarlovsaktiviteterna skapade arbetstillfällen för 
ungdomar i de högre tonåren. 
 
Mycket bra: Barn i åldern 7-9 år faller ofta utanför det 
ordinarie fritidsutbudet. Nu har flera av kommunens 
fritidshem fått möjlighet att anordna aktiviteter för den 
åldersgruppen och på så sätt besökt platser i staden samt 
fått upplevelser och de annars skulle missat. De som 
annars inte har ekonomiska förutsättningar att delta i vissa 
aktiviteter har nu kunnat göra det. Av redovisningarna 
framgår vittnesmål om att detta aldrig hade hänt om ni inte 
funnits och min son har träffat så många nya kompisar på 
grund av detta. Familjer med olika bakgrund har träffats 
och deltagit i midsommarfirande och läger tillsammans. 
 
1203/16 
154. Norrtälje Kommun 
NORRTÄLJE 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
utflykt, simning, sommarläger, bowling, cirkus, utflykter 
med bad buss, crossfit 
 
Effekter: Alla som varit med upplever sommarens 
aktiviteter som mycket positiva, föräldrar skickar tack-mail 
och även barn hör av sig och berättar om ”nya kompisar” 
och att fått göra saker man annars inte haft råd med i 
familjen. Över lag har reaktionen från både barn och vuxna 
varit överväldigande. Våra sommarjobbare vill komma 
tillbaka nästa sommar. Effekten har varit stor, samma som 
ovan, flera föräldrar har pratat om möjligheten för deras 
barn att få göra, pröva påhaka på utflykt och att det för 
familjen inte kostat pengar, samt att projektet inte varit 
utpekande på något sätt utan alla har varit välkomna. Alla 
som varit med kan nu bära med sig att de gjort något kul 
på sommarlovet, något att berätta om. Vi har kunnat 
erbjuda aktiviteter för alla barn, i olika åldrar. På aktiviteter 
har det funnits barn från olika statsdelar, kommundelar och 
olika nationaliter, kön och religion. Vi har haft ett brett 
utbud som har tilltalat många. 
 
1197/16 
155. Norsjö Kommun 
NORSJÖ 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
aktivitetsdag/kväll för alla, fullt med gratis aktiviteter som 
ex det bjöds på hamburgare och mjölk och det fanns olika 
aktiviteter för alla. bland annat klättervägg, skjutsimulator, 
hinderbana, segways och bumperballs med mera. 
 
Effekter: Sommarlovsstödet har gjort det möjligt för 
kommunen att satsa på fler målgrupper än tidigare samt 
fler aktiviteter. Fler unga har kunnat delta på sina villkor i 

aktiviteterna samt att det varit positivt för integrationen 
mellan barnen. Främjar integration och skapat nya sociala 
kontaktytor för både pojkar och flickor. Att erbjuda gratis 
buss in till arrangemanget från byar slog väl ut. Samverkan 
med föreningarna som stöd i arrangemanget för ökad 
personaltäthet är en framgångsfaktor. Gratis entré, gratis 
buss. Att erbjuda gratis buss från en av de större byarna 
där många av våra utlandsfödda bor har gjort de möjligt för 
dem att delta i arrangemanget som alla andra. Möjlighet att 
ha fler vuxna med under arrangemanget gav trygghet. 
Arrangemanget var väldigt lyckat och uppskattat. 
 
1046/16 
156. Nybro kommun 
MALMÖ 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, kajak/paddling, 
utflykt, prova på aktiviteter i sankt Sigfrid byahus, utökade 
öppettider på mejeriet, kulturevenemang, cirkus, Ölands 
djurpark. 
 
Effekter: Känslan av brist på inflytande och möjlighet att 
påverka sin egen tillvaro och delaktighet i samhället har ett 
negativt samband för den enskildes hälsa. Människor, 
oavsett ålder, behöver känna sig socialt delaktiga. Barn och 
unga som upplever sammanhang, har meningsfull syssel-
sättning och stimulans är en direkt samhällsekonomisk 
investering. Bidraget till sommarlovsaktiviteterna har varit 
ett tillskott utöver det kommunen själv anslagit för sina 
sommarlovsaktiviteter 2016. Genom kommunens 
sommarlovsaktiviteter har följande mål nåtts. Alla 
aktiviteter som genomförts har varit kostnadsfria för barn 
och unga i åldrarna 6-15 år. I och med stödet blev alla 
aktiviteter kostnadsfria för de som deltog ? vuxna såväl 
som barn. Det innebar att hela familjer, inte bara barn och 
unga kunde delta. Här gav möjlighet till gemensam 
upplevelse och stimulans, men också nya och/eller 
förändrade sociala kon-takter mellan barn och vuxna. 
Bidraget har till övervägande del använts till bussresor, in-
trädesbiljetter, mat och trivselfika. Detta hade aldrig kunnat 
erbjudas utan MUCF:s stöd. Med hjälp av bidraget kunde vi 
erbjuda härliga sommarupplevelser och meningsfull fritid i 
gemenskap med andra. Barnen fick en möjlighet att känna 
sig socialt delaktiga det vill säga ha upplevelser med sig 
tillbaka till skolan efter sommarlovet, minnen tillsammans 
med nya kompisar och nya intryck.  
 
Mycket bra: Traditionellt sett är sommaraktiviteterna i 
Nybro förlagda till ett av centralortens bostads-område och 
har tillika centralortens lägsta socioekonomiska nivå. Med 
hjälp av stödet ökade dels tillgängligheten (kostnadsfria 
resor och aktiviteter) och dels mängden av aktiviteter. Även 
variationen av aktiviteter och tillgången till stimulans i 
social gemenskap och med nya kontakter förbättrades och 
möjliggjordes i och med kostnadsfria busstransporter från t 
ex kommunens ytterområden tillgängliggjordes allt från 
teater, grillkvällar och badutflykter. Med hjälp av bidraget 
kunde vi erbjuda härliga sommarupplevelser och 
meningsfull fritid i gemenskap med andra. Barnen fick en 
möjlighet att känna sig socialt delaktiga d v s ha 
upplevelser med sig tillbaka till skolan efter sommarlovet, 
minnen tillsammans med nya kompisar och nya intryck. 
 
1088/16 
157. Nyköpings kommun/Nyköpings 
Arenor 
NYKÖPING  
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
musik/lära sig spela instrument, sommarläger, 
sommaröppet i aktivitetshus, prova-på-idrotter, graffitikurs, 
cirkusföreställningar och workshop 
 
Effekter: Med många trygga vuxna och ungdomsledare har 
barnen fått tillfälle till personlig utveckling, genom att våga 
vara sig själva och visa vem de är. Det har getts tillfälle att 
vara med i gemenskapen på lika villkor. Barnen (och 
personalen) som deltagit i verksamheterna har sin 
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bakgrund från olika länder och från olika religiösa 
bakgrunder, och detta gav en möjlighet för barnen och 
(även personalen) att mötas över olika gränser.  
Mycket bra: Vi valde även att låta kommunens 
bidragsberättigade föreningar arrangera aktiviteter. Vilket 
gjorde att vi nådde ut på ett helt annat sätt. 
 
0700/16 
158. Nynäshamn kommun 
NYNÄSHAMN 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela 
instrument, pyssel, simning, sommarläger, tv-
spel/datorspel, utflykt, teaterverksamhet, tennis, 
bågskytte, ridning, yoga, skrivstuga, öppen verksamhet 
dagtid, äventyrsläger, vildmarksliv. 
 
Effekter: Det har varit en enorm möjlighet. Med stödet så 
har ett sommarlov av helt annan kaliber kunnat planeras in. 
I annat fall skulle den här typen av aktiviteter tyvärr inte 
prioriterats. Tid för planeringen har dock varit begränsad.  
 
Mycket bra: ”Vi har lyckats engagera föreningarna, vilket 
var en stor vinst. På så vis kopplade vi in mycket 
kompetenta arrangörer, som är vana vid att arbeta med 
barn och unga. Marknadsföringen blev mycket lyckad. Vi 
analyserade läget och våra möjligheter, och såg till att 
utveckla en profil som skulle göra både barn, unga och 
föräldrar intresserade. Projektet blev därav mycket omtalat, 
så väl på skolraster som i kommunhuset. 
 
0705/16 
159. Nässjö kommun 
NÄSSJÖ 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, skateboard, 
utflykt, skejt och BMXs. 
 
Effekter: Vi har lyckats få en större spridning i kommunen 
än vi lyckats med endast kommunala medel. Spridningen 
har också varit större i åldrarna. Vi har kunnat erbjuda ett 
mer aktivt sommarlov till individer med bristande 
ekonomiska förutsättningar.  
Mycket bra: Träning av vattenvana och öka 
simkunnigheten, utbildade simlärare befann sig på 
kommunala badplatser för att möta barn och ungdomarna. 
Genom lek tränades simning, livräddning och vattenvana. 
Alla oavsett ekonomisk förutsättning kunde delta. 
 
0701/16 
160. Ockelbo kommun 
OCKELBO 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, sommarläger, 
musik/lära spela instrument , showskola, bad, owskola, 
läsning, film, teater, olika aktiviteter på ett stall (ridning, 
dagläger etc), disco, löpning. 
 
Effekter: Det har gett oss möjlighet att kunna erbjuda 
många fler barn aktiviteter att göra under sommaren. En 
fantastisk möjlighet som vi hoppas fortsätter att finnas. Vi 
har sett att det varit en spridd representation 
sociooekonomiskt och aktiviteterna hade en bra blandning 
av pojkar och flickor. I både planering och 
genomförandedelen hade vi delaktighet och ungdomar har 
varit med och tagit ansvar för verksamheten. Kommunen 
har kunnat erbjuda ett brett utbud av aktiviteter till 
sommarlovslediga barn och ungdomar. Det har skett en 
stor utökning av aktiviteter och vid en del av aktiviteterna 
har det troligen varit avgörande för en del familjer att de 
varit kostnadsfria för att de överhuvudtaget skulle kunna 
delta. 
 
Mycket bra: För barnen har det inneburit att de kunnat få 
möjlighet att vara med på aktiviteter och vara med i en 

gemenskap på ett bra sätt, samt i vissa aktiviteter arbeta 
med att bygga upp självkänsla. 
 
1129/16 
161. Olofströms kommun 
OLOFSTRÖM 
Genomförda aktiviteter: ”Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, simning, sommarläger, utflykt, 
fritidsgård på hjul- turné runt på olika platser i kommunen. 
häst och vagn, hoppborgar.” 
 
Effekter: Bidraget har gett möjlighet att anordna trevliga 
aktiviteter och sysselsätta barn-ungdomar i större 
omfattning. Har med våra aktiviteter kunnat aktivera både 
flickor och pojkar och skapat nya kontaktytor mellan barn 
med olika social bakgrund och med våra nyanlända. 
 
Mycket bra: Med hjälp av uppsökande verksamhet har vi 
strävat efter att nå ut till barn fån ek. utsatta familjer och 
kunnat erbjuda saker som de kanske aldrig annars fått ta 
del av. 
 
1105/16 
162. Orsa kommun 
ORSA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
sommarläger, utflykt, vi hade ett sommarlovstält fyra dagar 
i veckan i 9 veckor, där det gick att låna alla möjliga 
sommarleksaker, rita, pyssla, lekar m.m. 
 
Effekter: Tidigare har vi endast haft ströaktiviteter under 
somrarna. Nu kunde vi planera upp aktiviteter som täckte 
upp nästan hela sommarlovet och vi kunde erbjuda 
föreningar arvode för jobbet de la ner. I vanliga fall får de 
ställ upp på Good Will. Således var det mycket lättare att få 
tag på aktörer som ville vara med. Och vi har vågat tänka 
stort, när vi hade ekonomin säkrad. Under 9 av 
sommarlovets 10 veckor erbjöd vi gratis aktiviteter varje 
vardag. Totalt blev det 92 aktiviteter, varav 40 anordnades 
av föreningar med flera. Vi har gått från ströaktiviteter 
under sommarlovet, till ett heltäckande lovprogram som 
dagligen erbjudit aktiviteter. Vi tog tidigt kontakt med 
Socialförvaltningen och berättade om 
sommarlovssatsningen. Vi önskade få veta i vilka delar av 
kommunen barnen med försörjningsstöd bor, så att vi 
kunder erbjuda skjuts till de som bor långt bort. Trots 
flertalet förfrågningar, uteblev svaret. Socialförvaltningen 
valde också att inte affischera med programmet i sitt 
väntrum, utan tog det med varje familj i samtalsrummet. 
Efter sommaren har vi bett dem fråga om barnen deltagit i 
någon aktivitet ur sommarlovsprogrammet och det verkar 
ingen ha gjort. Socialförvaltningen har varit hårt belastade 
och underbemannande under lång tid. 
 
0984/16 
163. Orust Kommun 
HENÅN 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
pyssel, utflykt, dans, ridning, teater, cirkusskola, 
klättring, gokart, Bubble balls, slöjd dag samt 
aktiviteter på kommunala biblioteket. 
 
Effekter: Då vi inte har haft några tidigare 
sommarlovsaktiviteter inplanerade påverkade detta 
inte alls men tack vare dessa pengar fick många barn 
tillfälle och möjlighet att göra mycket roliga 
aktiviteter under sommaren. 
 
Mycket bra: Bäst nådde vi ut till åldersgruppen 13-
15 år detta kan bero på att vi som jobbade med 
detta arbetar på fritidsgården. 
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1033/16 
164. Osby Kommun 
OSBY 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, 
musik/lära spela instrument, simning, utflykt, tv-
spel/datorspel, teater, cirkus, musik underhållning. 
 
Effekter: Positivt, vi har ökat verksamheten med 150%. 
Från att inte ha haft några sommaraktiviteter har det 
påverkat åldersgruppen mycket. Många har uppskattat att 
det har funnits aktiviteter utspridda under en period där de 
har något att se framemot. Det har även anses vara bra 
med bredden på aktiviteterna för det har tilltalat olika 
grupper av barn och det har funnits näst intill något för alla. 
Att anställa lokala ungdomar som har kännedom om orten 
för att delta i aktiviteterna har varit bra då de har kunnat 
arbeta med barnen på annat sätt än de vuxna. Det är första 
året som Osby kommun har haft denna form av aktiviteter 
under sommaren. Från att inte ha haft något till att det har 
varit flera aktiviteter som har kunnat samordnas så snabbt 
har stödet varit till en stor hjälp. Effekt för barn från 
ekonomiskt utsatta familjer har varierat på de olika 
aktiviteterna. De som har hållet i aktiviteterna har känt det 
svårt att definiera barnet om de har varit ekonomiskt 
utsatta utan att det ska bli känsligt. Många gånger har 
uppskattningen stöttat sig på lokalkännedom och tidigare 
relationer med barnet eller anhöriga runt barnet. 
 
1107/16 
165. Oskarshamns Kommun 
OSKARSHAMN  
Genomförda aktiviteter: Simning Utan statligt stöd hade 
inte projektet genomförts. Resurser för genomförande av 
ett sådant projekt fanns helt enkelt inte i budget. Alla barn i 
årskurs 1-9 har erbjudits gratisbad sommaren 2016. Många 
nyanlända nyttjade erbjudandet. Socioekonomiskt utsatta 
grupper nyttjade erbjudandet. Barn i icke utsatta grupper 
nyttjade erbjudandet mindre än förväntat. 
 
Mycket bra: Socioekonomiskt utsatta grupper fick tillgång 
till bad. En tryggare miljö att bada i än exempelvis sjö/hav 
för dem som ej är simkunniga. Integration i badkultur och 
ökad vattenvana/simkunnighet hos nyanlända. 
 
0855/16 
166. Ovanåkers kommun 
EDSBYN 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela 
instrument, simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, 
utflykt, color run, epa/moppe-cruising, Edsbyn Pride (gratis 
inträde och artister riktade till unga som spelade tidigt på 
kvällen), ridskola, dans, Fifa fotbollsturnering, ko-safari, 
utomhusbio, musikcafé, ”kul i Öje parken”, barnens dag, 
bad på idrottsparken för barn från Edsbyn som inte har 
tillgång till ett centralt bad. 
 
Effekter: Sommaren 2016 har alla barn haft möjlighet att 
gratis delta i sportaktiviteter, bad, utflykter, nöjen, kultur 
mm. Information har skett med hjälp av tolk på SFI, på 
asylboendet, på Aktivitetshuset och på Socialtjänstens 
Öppenvårdsenhet. Aktiviteterna har annonserats i 
gratistidningar och på infartstavlorna. 
  
Mycket bra: I samband med Edsbyn Pride fanns en 
inriktning mot unga med artister i form av ”Rising Stars” 
som spelade tidigt på Idrottsparken i Edsbyn och inträdet 
var gratis. I centrala Edsbyn bor ca 5000 invånare och ca 
1000 personer, varav många barnfamiljer och ungdomar 
gick i det första Edsbyn Pride-tåget någonsin. 
 
 
 
 
 

1127/16 
167. Oxelösunds kommun 
OXELÖSUND 
Genomförda aktiviteter: Filmvisningar, äventyrshus och 
båtturer. 
 
Effekter: Vi har utökat antalet aktiviteter under 
sommarlovet och har haft en aktiv fritid för barn och 
ungdom med jämn könsfördelning samt högt deltagande av 
barn med utländsk härkomst. 
 
Mycket bra: Vi har haft fler aktiviteter än normalt under 
sommaren. Många barn och ungdomar från asylboendet har 
deltagit i våra aktiviteter. Barn från ekonomiskt utsatta 
familjer har deltagit i våra aktiviteter. 
 
0965/16 
168. Pajala kommun 
PAJALA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, musik/lära sig spela instrument, pyssel, 
skateboard, tv-spel/datorspel¸ ”hänga” på fritidsgård och 
dans. 
 
Effekter: Deltagarna har tillsammans gjort en massa olika 
aktiviteter, över generations-, social- och språkgränser. 
Aktiviteterna har varit öppna och gratis för alla. 
Ungdomarna har t ex hittat nya kompisar, lärt sig lite om 
varandras kulturer och språk. Extra öppet på 
badhuset/caféet.Aktivitetsledare på skolgården, lekparken 
och fotbollsplanen. De har ”vågat” vara på de olika 
aktivitetsytorna tack vare ledarna. Det har funnits 
”leksaker” för utlåning på aktivitetsyrorna t ex kubbspel, 
bollar, brädspel osv. Saker som de kanske inte har hemma. 
I vissa fall kunnat göra olika aktiviteter tillsammans med en 
vuxen. 
 
0996/16 
169. Partille Kommun 
PARTILLE 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, simning, sommarläger, 
tv-spel/datorer, utflykt, musik/lära spela instrument, 
kajak/paddling, utflykt, kickbiketräning ledd av två av 
Sveriges främsta utövare, travridning, dansevent, 
filminspelning, parkour. 
 
Effekter: 1. Djuphavsfisket som Fritidsledarna åkte på kan 
sammanfattas som succé. Många ungdomar som aldrig 
varit ute på havet och fiskat alt. Att det blev sådant tryck 
på denna aktivitet gjorde att vi valde att arrangera 
ytterligare en resa. Vill även lyfta fram besöket på Borås 
djurpark. Denna resa arrangerades av Fritidsledare samt 
personal från Partille Kommuns HVB-hem. De mixade de 
ensamkommande med ungdomar som bor i Partille sedan 
innan. 2. En stor framgångsfaktor kring årets 
sommarlovsaktiviteter var att vi hade en stor bredd på 
aktiviteter. Det var allt från filminspelningar till att åka iväg 
på fiskeläger och övernatta utomhus i ett par dagar. Detta 
är aktiviteter vi inte haft ekonomin att göra tidigare men 
som nu haft möjligheten att ske. Vikten vid att ha både nya 
men även breda aktiviteter anser vi är stor då vi når fler 
ungdomar som vanligtvis inte följer med på vad kommunen 
erbjuder för aktiviteter.  
 
Mycket bra: Speciellt integrationen vill vi lyfta fram då vi 
fått med de ensamkommande ungdomarna i Partille 
kommun på flera aktiviteter. Flera föräldrar från (som vi 
vet) tillhör socioekonomiska svagare familjer har både ringt 
och skickat sms kring hur tacksamma de är att deras barn 
fått göra olika aktiviteter denna sommar. Detta är för oss 
ett stort bevis på att målgruppen vi huvudsakligen vill nå, 
har vi nått. Vi är även både stolta och glada över mängden 
tjejer vi har nått då det generellt sett brukar vara svårt. 3. 
Vi har valt att jobba extra mycket emot tjejer samt våra 
ensamkommande ungdomar i kommunen. Anledningen till 
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det är att generellt sett har vi problem att få med dessa två 
stora grupper på aktiviteter som vi brukar anordna. Att som 
vi på andra frågor nämner så tror vi att då vi haft 
möjligheten att göra lite speciellare aktiviteter så har vi 
lyckats nå dessa grupper. 
 
0990/16 
170. Perstorps kommun 
PERSTORP 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, trolleri, 
ansiktsmålning, hoppborgar, hinderbana, workshops, 
vattenfotboll, talangtävling, badaktiviteter. 
 
Effekter: Då kommunen inte har några pengar för 
sommarlovsaktiviteter är detta första gången vi kunnat 
planera något överhuvudtaget. Det har blivit mycket 
omtalat i positiv bemärkelse. Då det är första året vi ens 
kunnat tänka aktiviteter för barn under sommaren har det 
för kommunens del och alla barn med familjer varit en 
otroligt positiv effekt. Och får vi möjligheten till bidrag även 
nästa år är vi mer förberedda och planerande med tanke på 
föreningar, organisationer och personal inom kommunen. 
Kommunen är väldigt liten och det har inte känts svårt att 
nå ut till alla barn inför aktiviteterna, ingen har behövt 
känna sig utpekad. Just att något händer i Perstorp, 
lättillgängligt för alla utan krav på ekonomiska utgifter för 
barnen har känts tillfredsställande och fått positiv respons 
från allmänheten. Familjer har sluppit kostnaden för ett 
säsongskort på badet för 170 kronor. Sedan är det svårt att 
utläsa om det är de ekonomisk svaga barnen som nyttjat 
aktiviteterna. Men alla har fått möjligheten. 
 
Mycket bra: När barnen visst att det skulle delas ut 
badkort hängde de verkligen på låset till biblioteket, som 
administrerade det sista inför utdelandet, trots att vi 
skickade hem korten. De nyanlända har haft många frågor 
kring detta och varit nyfikna och glada.    Det har funnits 
aktiviteter utan krav på språkfärdighet, kön, erfarenhet och 
ekonomi och som givit barnen en rolig upplevelse att dela 
med sig av när skolan startat igen. Det är en ynnest att få 
se glada och tacksamma barn och unga när man anordnar 
något, att kunna bjuda kommuns unga på ett inspirerande 
arrangemang. 
 
0726/16 
171. Piteå kommun 
PITEÅ 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, tv-
spel/datorspel, utflykt, dj-workshop, dramadag, grans 
lantbruksmuseum (möta och klappa djur), kreativa 
biblioteks, minikraft dagar, parklek, spel- och skaparstuga, 
streetdance. 
 
Effekter: Det har underlättat avsevärt. Ekonomisk 
möjlighet att ta in projektledare har bidragit till ökad 
kvalitet genom större fokus och engagemang. 
 
Mycket bra: Fokus har lagts på lek, kreativitet och kultur, 
samt aktiviteter som ansvarig projektledare själv har 
kunnat handleda.  
 
1091/16 
172. Ragunda kommun 
HAMMARSTRAND 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
Konstnärliga aktiviteter, Matlagning, Simning, Utflykt, 
hantverk, dans, gammeldags lekar med mera. 
 
Effekter: Det statliga stödet har inneburit att vi har kunnat 
erbjuda aktiviteter, kommunen har inte avsatt medel för 
detta eftersom ekonomin inte tillåter det, det har varit så 
värdefullt att kunna genomföra detta i samverkan med 
organisationer och föreningar. 

 
Mycket bra: Simskolan var väldigt uppskattad och 
efterfrågad. Aktivitetsveckan med prova på saker hela 
dagar. Återkoppling från föräldrar att barnen sovit bra på 
nätterna. 
 
0671/16 
173. Region Gotland 
VISBY 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
sig spela instrument, pyssel, simning, skateboard, 
sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, pakourpark, 
ambulerande mötesplats för barn och unga, aktivitetspark. 
 
Effekter: Utifrån stödet har vi kunnat utöka sommar 
aktiviteterna för barn, vi har försökt att göra så breda 
aktiviteter som möjligt och finnas runt om på ön. Vi har 
priorierat mötesplatser med personal  där 
Barnen/ungdomarna har kunnat aktivitera sig själva med 
stöd av personal. 
 
Mycket bra: Vårt projekt med pakourpark i Fårösund har 
varit väldigt lyckat utifrån att både uppförandet och 
planeringen har gjorts tillsammans med ungdomar den 
används väldigt mycket av målgrupen. i efterhand kan vi se 
att sommar blev lugn med lite fylla och bråk på stan en av 
orsakerna till detta tror vi är de verksamheter vi kunnat 
göra utifrån stödet. 
 
0734/16 
174. Robertsfors kommun 
ROBERTSFORS  
Genomförda aktiviteter: Fiske, Fotboll eller andra 
bollsporter, Fotbollsskola, Golfskola, Skytte, Fiske/friluftsliv, 
Radiostyrt, Ridläger, Discgolf, aktivitets-/lekdag. 
 
Effekter: Inte påverkat kommunen så mycket annat än i 
positiv riktning, kommunen har gått ut till föreningslivet i 
denna fråga och det har naturligtvis skapat ett större utbud 
än tidigare. Kommunen har tidigare inte varit så drivande i 
dessa frågor men öppnar upp för att vara mer drivande 
framöver tillsammans med föreningslivet som då aktivt ger 
chansen att låta ungdomar prova på olika aktiviteter gratis 
under sommaren. 
 
Mycket bra: Positivt att fler har kommit ut i aktiviteter 
under sommarlov då många aktiviteter är nerlagda pga 
sommaruppehåll från föreningsliv eller sommarlov från 
skola. 
 
0841/16 
175. Ronneby kommun Kultur och 
Fritid  
RONNEBY 
Genomförda aktiviteter: ”Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela 
instrument, pyssel, simning, sommarläger, tv-
spel/datorspel, utflykt, kostnadsfria badbiljetter, skola i ny 
circus, bowling, kostnadsfri bio, skrivarverkstad, 
matteverkstad, sommaröppet fritidsgård, sportcamp.” 
 
Effekter: Vi har haft öppet på fritidsgården hela sommaren 
och utifrån denna ordnat många aktiviteter. Vi har haft två 
fritidsledare som extra anställda under hela sommaren. 
Kostnadsfria badbiljetter till vårt utebad har beslutats till 
alla skolungdomar upp till 15 år. Även kostandsfri simskola.  
 
Mycket bra: Fritidsgården har varit öppen hela sommaren 
med förstärkt bemanning. Alla aktiveter där är en utökning. 
Två projektanställda inom det vi kallar Start ” aktiviterer för 
alla.” 
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0713/16 
176. Rättviks kommun 
RÄTTVIK 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter 
och simnin. 
 
Effekter: Ökade kontakter har uppnåtts mellan barn med 
olika social bakgrund. Fler deltagare tack vare att 
aktiviteterna varit kostnadsfria och utan krav på 
förkunskaper. Naturlig integration i grupperna och 
verksamheterna. där även föräldrar engagerades och knöt 
kontakter med andra vuxna med olika social bakgrund. Fler 
deltagare än tidigare år samt större andel barn med 
utländsk härkomst. Verksamheterna har utvecklats och fått 
ökad variation bland deltagare än tidigare år. 
 
0825/16 
177. Sala kommun 
SALA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela 
instrument, simning, skateboard, sommarläger, tv-
spel/datorspel, utflykt. 
 
Effekter: Tyvärr lite för sent besked för att genomföra 
större planeringsförändringar. Dock har sommarlägren varit 
kostnadsfria mot tidigare år. Vi har också genom statens 
satsning öppnat upp ungdomslokalen under sommaren för 
gruppen 13-15 år. 
 
Mycket bra: Nyckelord för verksamheterna har varit 
kvalitet och säkerhet. Det skall vara hög kvalitet på lägren 
gällande ledare, mat och genomförande. Det skall vara 
tryggt för barnen, föräldrar och ledare. Därför genomförs till 
exempel alkotest av ledarna varje morgon för att säkra upp 
vid transporter av barnen till olika platser. Enligt polis, 
räddningstjänst och socialmyndigheten har sommaren varit 
väldigt lugn och skapat förutsättningar för ingen/låg social 
oro. 
 
1133/16 
178. Salems kommun 
RÖNNINGE 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, Utflykt, 
skriv och läs aktiviteter. 
 
Effekter: Det har varit lättare att få aktiviteter som är 
riktade till ett större ålderspann på deltagare. Det har varit 
aktiviteter som kommunen inte skulle ha möjlighet att 
anordna själva då vi inte har den kompetensen i 
personalen. 
  
Mycket bra: Det bästa vi har lyckats med är att locka barn 
och ungdomar att prova nya saker och att en del 
verksamhet har blivit roliga minnen men också en 
gemensam aktivitet som man kan prata om efteråt och ha 
ett gemensamt samtalsämne. 
 
1038/16 
179. Samhällsförvaltningen, 
Härnösands kommun 
HÄRNÖSAND  
Genomförda aktiviteter: betonggjutning, fiske, 
konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, skateboard, 
sommarläger, utedag i stallet, badresor till boden, bowling, 
bio, tv-spel/datorer, utflykt, musik/lära spela instrument, 
livräddning, filmläger, naturskola, sommarläsning, yoga, 
byggdagar, orientalisk dans, bellypower. 
 
Effekter: Tack vare att aktiviteterna varit kostnadsfria, har 
ungdomar som annars kanske inte haft råd kunnat delta, 
vilket naturligtvis innebär att en hel del nyanlända pojkar 
och flickor varit delaktiga. Det har varit mycket jämn 

könsfördelning i de olika aktiviteterna, vilket varit 
glädjande. Tack vare att det i regeringsbeslutet var 
fastställt att dessa åldrar var prioriterade, erbjöds det så 
klart mycket aktivitet i just den åldersgruppen. Men 
förutom de 563 deltagarna i denna grupp, har även äldre 
ungdomar samt föräldrar funnits runt detta. 
 
0743/16 
180. Sandvikens kommun 
SANDVIKEN  
Genomförda aktiviteter: ”Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, simning, 
skateboard, sommarläger, utflykt, evenemang: 
Cykelturnerande musikföreställning som genomfört 20 olika 
spelningar för barn, cirkus i parken: sex dagars evenemang 
med massor av aktiviteter och bl.a. en reggaekväll med en 
nationell akt och en musikkväll med lokala band och en 
nationell akt. Streetpark: två dagars evenemang med 
ramper uppbyggda i centrum, instruktörer samt livemusik, 
barndisco, laserdisco. Idrottsaktiviteter: Fotbollsskola i 
Österfärnebo, fotbollsskola i centrala Sandviken, 
teambuldingsdagar för barn i Österfärnebo, schacktävling, 
fisketävling, gympa för barn Storvik, fiska i dalbrittas damm 
(inplantering av regnbåge). aktivitetsdagar lär känna 
idrottsföreningar i Sandvikens kommun, bingo i 
friluftsområdet Högbo, dansworkshop, prova på 
hästakrobatik, jongleringsworkshop, prova på tennis, prova 
på att klättra klättervägg, prova på kanot, prova på 
minigolf, prova på höghöjdsbana, prova på mtb, mille & 
majas minicirkus i stadsparken (fyra tillfällen), yoga & 
avslappnings workshop. kulturaktiviteter: låtskrivarkurs, 
familjefredag smedsgården (tolv tillfällen), gratis 
sommarbio under hela sommaren för barn, sommarboken 
med detektivtema på biblioteket, skrivarworkshops på 
arabiska (två tillfällen), skrivarverkstäder (sex tillfällen), dj 
workshop, trumworkshop, bygg din egen trumma - 
workshop, teaterworkshop, prova på smide. Utflykter: 
utflykt till leklandet i Sandviken, resa till äventyrsborgen 
alborgen, besök på badhuset för barn i Österfärnebo, resa 
och aktiviteter i Gysinge naturvårdsområde, resa och 
aktiviteter i friluftsområdet Högbo. Läger: Dagläger 
Gästrike Hammarby, Slöjdläger Gåvan (tre dagar), 
Hockeyläger, Endagars djurläger (åtta tillfällen), Läger för 
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
Ord & bildläger. Övrigt: Parklek i bostadsområden (totalt 
tjugofyra tillfällen) Nya Bruket, Norr Sätra samt Björksäter, 
besök till friluftsområdet Högbo, sommaraktiviteter för 
ungdomar i Årsunda och i Österfärnebo, Sommardojo.” 
 
Effekter: Planeringsmässigt så kom information och beslut 
om sommarlovsstödet lite sent då kommunen går ut med 
en sommarlovsfolder redan i mars i vanliga fall. Vi var 
tvungen att senarelägga informationsfolder-släppet till maj 
för att hinna få med alla de nya aktiviteterna som tillkom i 
och med att vi fick bidraget. Det tog mycket 
personalresurser för att få ut bidragen och skapa 
aktiviteter, men det gav verkligen en positiv verkan i 
kommunen. 
 
Mycket bra: Cirkustältet nådde otroligt många barn, 
ungdomar och deras föräldrar och i det arrangemanget 
ingick många aktiviteter och workshops för både barn och 
ungdomar. Man har nått både nysvenskar och 
gammelsvenskar och könsfördelningen har varit jämn i de 
flesta aktiviteterna. 
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0724/16 
181. Sigtuna Kommun 
MÄRSTA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, tv-spel/datorspel, utflykt, 
amerikansk fotboll, badminton, brännboll, cykla, fritidsgård, 
graffiti, natur, ridning, schack, skapande, sommarkollo, 
våga gå till skogs, skansens besök, kubb, ansiktsmålning, 
prova på segway och liknande åkdon, bungyrunning, 
surfmaskin, gyro, ishockeymålprickning, frisbee, snorkling, 
gymnastik, karate, taekwondo, BMX, cheerleading. 
 
Effekter: Det har skapat en fantastisk sommar med större 
utbud av gratis aktiviteter som var möjligt att erbjuda. 
Dessa med utgångspunkt i nära anslutning till områden 
med stor del utsatta barn och ungdomar, nyanlända samt 
att det lockade även från andra delar av vår kommun. 
Integration blev därför en naturlig del i detta. 
 
Mycket bra: En av metoderna som vi använt för att 
integrera barnen är att vi har sökt och tagit emot 
flerspråkiga sommarjobbare som kunnat integrera barnen 
på ett bättre sätt. Vi tar gärna upp exemplet med ridning 
som annars kostar mycket pengar. Många har där haft en 
möjlighet de aldrig kunnat delta på, likaså utflykter och 
mycket annat skoj. 
 
1141/16 
182. Simrishamns kommun 
SIMRISHAMN 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
dans, cirkus, konst, dramaMusik/Lära spela instrument, 
Sommarläger, Surfcamp surfing/livräddning. 
 
Effekter: Stödet var helt avgörande förutsättning för att 
sommarkulturskolan. Syftet var att under 
sommarmånaderna ge målgruppen struktur och en bra och 
meningsfylld fritid samt att skapa nya möten och positiva 
barndomsminnen. Sommarkulturskolan nådde helt nya 
målgrupper: Barn med föräldrar som jobbar, nyanlända 
barn som bodde på asylboende, barn som inte har 
ekonomiska möjligheter eller helt enkelt inte vill binda upp 
sig på hela kurser. Nya möten skapades och vänskaper 
uppstod. Viktiga förutsättningar var en varm och tillåtande 
atmosfär med en personalgrupp med bred kompetens 
(kulturpedagoger, studiehandledare/tolkar, socionomer, 
praktikanter, feriearbetare) och flerkulturell bakgrund. 
Deltagarna hade möjlighet till både rörelseaktiviteter och 
stilla skapande för att det skulle passa allas behov och 
förutsättningar. I intervjumaterialet med barnen 
framkommer att de är mycket nöjda med verksamheten, 
att de känt sig välkomna, trygga, fått nya vänner och 
stimulans och lagom med utmaning./Intervju med 4 flickor 
åldersgrupp 10-13 (varit med i stort sett alla dagarna i 
Simrishamn): ”Vi är här för att vi får dansa, vi älskar att 
dansa, därför är det perfekt. Annars skulle vi bara sitta 
hemma och ha tråkigt. Vi vill ha det nästa år också. 
Sommarlovet har blivit roligare. Det har fungerat bra med 
in- och utcheckning, bra med gummisnoddar, systemet är 
bra, lite större gummiband vore bra bara. Alla vuxna som 
varit med har varit bra och trevliga. Det har varit kul att de 
varit med i dansen. Det är roligt att träffa nya kompisar, 
man pratar inte så mycket, säger hej, frågar om steg. Vi 
har inte träffat så många människor på ett sommarlov nån 
gång, kul att träffa nya människor. Vi tror vi kommer 
komma ihåg vad de heter, hälsa om man möts, men kanske 
inte umgås. Roligt att se helt nya ansikten från andra 
skolor. Många kommer nog fortsätta med dans. Det har 
varit mysigt i receptionen. Bra stämning mellan alla. 
Intervju med pojke åldersgrupp 10-12 (varit med ca 6 av 8 
veckor): Det bästa med att komma hit är att ha något att 
göra. Känner inga här (bor i annat land i vanliga fall, 
intervjuarens anm.). Pappa jobbar så blir tråkigt på 
dagarna annars. Om jag inte hade varit här hade jag nog 
gått på simskolan. Allt har fungerat bra med in- och 

utcheckning. Jag har lärt känna de vuxna och nu känner jag 
igen många barn. Jag vill komma tillbaka nästa sommar. 
Jag kommer minnas cirkusen mest, jag trivdes bra med 
Isak (cirkuslärare intervjuarens anm.) Andra barn har varit 
snälla. Allt har fungerat bra, inget som varit dåligt. Intervju 
med flicka åldergrupp 6-9 år (varit med nästan alla dagar i 
Simrishamn): Jag tycker det har varit roligt att vara med. 
Roligt med dans och konst. Skulle vilja göra mer gymnastik, 
typ akrobatik, volter och gå på lina. Om jag inte hade varit 
här hade jag varit hos mormor och morfar och badat i deras 
pool. Jag har träffat några nya kompisar och lärt känna 
några äldre tjejer. Alla vuxna är snälla. Jag tycker om 
Mohammed (feriepraktikant). Jag känner några vuxna 
redan.” Anteckningar från samtal med personal under 
utvärderingsdagar: ”Utveckla varför, vad menas med 
struktur. Avgörande för vissa att komma och gå som man 
vill (jmf skolan). Väl i verksamheten tydlig struktur. 
Överraskningsmomentet var inte populärt. Rutiner in- och 
utcheckning. Personliga relationerna, anknytningen viktigt. 
”Teamarbetet som uppstod speciellt i byarna: alla visste 
vad de skulle göra.”Integrering när barn ser vuxna från 
olika kulturer jobba tillsammans. Viktiga föredömen.  
 
Mycket bra: Behovet av sommaraktiviteter har 
uppmärksammats tidigare, bland annat av 
barnombudsmannen. Eftersom Simrishamn haft för lågt 
underlag barn och unga i respektive ålder har det inte varit 
möjligt till sommaraktiviteter. Nya förutsättningar med 
många nya (nyanlända) barn och statliga medel har gett 
underlag och ekonomisk möjlighet att ge sommaraktiviteter 
till alla barn och unga i kommunen. Ytterligare information 
om kommunens sommarlovsaktiviteter 2016 finns i 
uppladdad fil Uvärderingsunderlag SommarKulturskola 
mucf.docx på sidan. 5 i slutrapporten som finns på MUCF. 
 
0985/16 
183. Sjöbo kommun 
SJÖBO 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, matlagning, utflykt, utflykter till planetarium, 
djurpark, badstrand, nöjespark (Bakken, dk) och 
aktivitetspark (Tosselilla). Utöver det som finansierades 
med hjälp av stödet så arrangerade fritidsgårdarna vissa 
andra aktiviteter, och Sjöbo ungdomsråd arrangerade en 
Eid-fest på fritidsgården i samarbete med boendena för 
ensamkommande flyktingbarn.  
 
Effekter: Stödet har inneburit att Sjöbo kommun har 
kunnat utvidga sina sommaraktiviteter stort! 
Fritidsgårdarna (13-19 år) har kunnat boka fler bussar till 
de populära aktiviteterna så att fler kan vara med. De har 
också kunnat göra aktiviteterna helt kostnadsfria så att fler 
har haft möjlighet att vara med. Fritidshemmen (6-12 år) 
har fått möjligheter att göra utflykter som inte tidigare varit 
möjliga, och därmed vidga barnens vyer och ge även barn 
från ekonomiskt utsatta hushåll möjlighet att delta i 
stimulerande sommaraktiviteter. 
 
Mycket bra: Aktiviteterna har blivit helt kostnadsfria, vilket 
gjort att även barn från ekonomiskt utsatta familjer kunnat 
följa med. Fritidsgårdarnas programblad har kunnat skickas 
hem i brevlådan till alla familjer med barn i målgruppen. 
 
0765/16 
184. Skara kommun, Kultur- och 
fritidsförvaltning 
SKARA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
musik/lära spela instrument, simning, sommarläge, utflykt. 
 
Effekter: Målet var att skapa trygga mötesplatser där alla 
barn kan känna delaktighet och gemensakap oavsett 
kulturella och sociala förhållanden. Detta har vi lyckats bra 
med genom att erbjuda en bredd av aktiviteter för alla 
intressen och bjudit in alla barn i kommunen genom skolor, 
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social och omsorg, asylboenden och lokala föreningslivet, 
till deltagande. Vi har även gjort särskilda stödinsatser till 
asylboenden i kommunen. Stödet har gett Skara kommun 
möjlighet att erbjuda ett sommarlovsprogram som sträcker 
sig över hela sommaren i stället för enstaka aktiviteter. Det 
har även gjort det möjligt att erbjuda aktiviteterna 
kostnadsfritt, vilket inte varit möjligt innan. Därmed har alla 
sommarlovsaktiviteter som erbjuds i kommunen 2016 varit 
kostnadsfria, vilket gett alla, oavsett ekonomiska 
förhållanden, lika förutsättningar att deltaga. För att nå 
barn och ungdomar med sämre ekonomiska förutsättningar 
har även riktade insatser gjorts genom bland annat 
kontaktpersoner på social och omsorgsförvaltningen och 
skolpersonal såsom skolvärdar etc för att fånga upp dessa 
ungdomar och göra det möjligt att delta på 
sommarlovsaktiviteterna. 
 
Mycket bra: De aktiviteter som varit riktade mot 
tonåringarna har varit svårare att få in anmälningar till. Här 
behöver vi börja i god tid inför 2017 att tillsammans med 
ungdomsråd osv ta fram organiserade och 
sommarlovsaktiviteter tillsammans med ungdomarna. Vi 
tycker även att uppföljningen av barn och ungdomar i 
utsatta familjer har varit svår att följa upp, här behöver vi 
undersöka och ta in tips på hur andra kommuner har gjort 
detta på ett bra sätt inför framtiden. Vi har nått ut bra till 
flyktingboende och nyanlända barn och ungdomar i Skara 
kommun vilket gjort att aktiviteterna fungerat väl vad gäller 
integrationsmål. 
 
0386/16 
185. Skellefteå kommun 
SKELLEFTEÅ 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, sommarläger, kollo har 
bland annat varit pyssel med blommor, t-shirt-tryck, sport 
& lek, kanotäventyr i närliggande avafjärden, fiske på 
klipporna vid munkviken, övat sig på att göra upp eld på 
stranden, samarbetsbana, samt hajk på närliggande 
vardberget. under aktiviteterna på dagen har barnen varit 
indelade i grupper med 7-8 barn. på kvällen har hela 
barngruppen varit tillsammans och gjort lite lyxigare 
aktiviteter som disco, spa, bada badtunna, kolloshow och 
kollobio.  
 
Effekter: Så många pass som möjligt har tagit plats 
utomhus för att barn som inte vanligtvis är utomhus så 
mycket ska få möjlighet att upptäcka naturens möjligheter. 
Det viktigaste med dessa pass har varit att alla ska känna 
att de kan vara med och det har därför varit varierade 
aktiviteter som framför allt ska vara roliga och lustfyllda för 
deltagarna. 
 
1080/16 
186. Skinnskattebergs kommun 
SKINNSKATTEBERG 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, matlagning, pyssel, tv-spel/datorspel, utflykt. 
 
Effekter: Utan stöd har det ej kunnat genomföras någon 
aktivitet. 
 
Mycket bra: En populär aktivitet har varit b.l.a. 
höghöjdsbana, Västerås, Yoump Trampoline Park, Västerås 
och Prison Island i Västerås. Utflykter till olika aktiviteter 
uppskattades mycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1124/16 
187. Skurups Kommun 
SKURUP 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, simning, sommarläger, utflykt. 
 
effekter: vi har haft fler aktiviteter under årets sommarlov än 
vad vi tidigare kunnat erbjuda kommunens barn och 
ungdomar. utan det statliga stödet så hade vi inte lyckats 
åstadkomma några gratis aktiviteter för 6-15 år. tidigare år 
har kommunen endast haft sommarlovsaktiviteter för barn 
mellan 13 år-18 år. i och med detta stöd så utökade vi med 
fler aktiviteter och riktade oss till 6-15 år 
 
Mycket bra: Vi kan konstatera att flera av barnen har testat 
sporter och aktiviteter de aldrig tidigare provat. Att de 
uppmuntrats att prova nytt. De har haft roligt, och de har 
blivit sedda och bekräftade av ledarna. 
 
1055/16 
188. Skövde kommun 
SKÖVDE 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, orientering, pyssel, simning, utflykt, 
teaterworkshops, trolleri, trampbilsrally, programmering, 
digitalt och kreativt skapande, föreläsningar och workshops 
härskartekniker, utflyktsdag camp active Lidköping, go kart, 
såpbubbleartist, barnen delaktiga i föreställningen. 
 
Effekter: Bidraget har lett till ett mycket bredare och mer 
tillgängligt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn och unga. 
Då det var första gången stödet delades ut och planeringen av 
sommarlovsaktiviteter redan påbörjats fick vi effektivt och 
snabbt finna relevanta samarbetspartner, som tillsammans 
med kommunen ansvarade för genomförande och 
marknadsföring av aktiviteterna. Under arbetet har vi 
identifierat ett behov av att fortsatt utveckla samordningen 
mellan kommunens sektorer och andra aktörer för att på bästa 
sätt erbjuda ett brett och tillgängligt utbud samt informera om 
detta i god tid innan sommarlovet. Stödet har haft mycket 
goda effekter.  
 
Mycket bra: Genom att i samarbete med föreningen Tidans IF 
erbjuda fritt bad för alla barn har badet blivit tillgängligt för de 
barn som tidigare inte haft möjlighet att vara på badet. Detta 
har lett till goda möten mellan barn och familjer med olika 
socioekonomisk bakgrund. Genom stödet har kommunen på 
ett oerhört positivt sätt kunnat bredda utbudet av aktiviteter. 
Detta i samverkan med föreningar, studieförbund och 
organisationer. ”Det ska finnas något för alla” är vår vision och 
då behöver vi resurser samt att vi är många aktörer, som 
arrangerar aktiviteter. 
 
1068/16 
189. Smedjebackens kommun 
SMEDJEBACKEN 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, 
sommarläger, utflykt, guldvaskning, skridskoåkning, 
cirkusskola, ponnyridning, hoppborgar och dylikt, tornerspel. 
 
Effekter: Kommunens planering av sommarlovsaktiviteter har 
påverkats så till vida att planeringen har inneburit, samverkan 
och samordning. Tidigare år har respektive förvaltning/enhet 
planerat egna aktiviteter för barn och unga. Stödet har 
inneburit att planeringen har skett sektorsövergripande och 
även i samarbete med externa aktörer såsom föreningar och 
Svenska Kyrkan. Vi har möjliggjort för alla barn att kunna 
delta på samma villkor - på utflykter och läger där familjer 
tidigare har fått betala för exempelvis resa och/eller mat så 
har det var kostnadsfritt. Och det viktigaste - vi har bidragit 
till att fler barn och unga har haft någon rolig upplevelse att 
berätta om när de kommit tillbaka till skolan efter 
sommarlovet. 
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0741/16 
190. Sollefteå kommun 
SOLLEFTEÅ 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, 
skateboard, sommarläger, tv-spel/datorer, utflykt, 
filmläger, skumdisco, utomhusbio, grillfester, konsert. 
 
Effekter: Tidigare har kommunen oftast stöttat andra 
aktörer med mindre stöd samt sponsrat större festivaler. 
Denna gång har kommunen med större kraft kunna 
arrangera fler aktiviteter. Effekten är att barn som tidigare 
inte haft råd att delta i aktiviteter har kunnat göra det. Man 
bör inte heller glömma bort värdet av att barn, särskilt 
mindre, har gemensamma referenspunkter att prata om 
direkt efter sommarlovet. Det arrangerades också 15 
aktiviteter som var riktade till familjer och barn som haft 
det särskilt svårt. Dessa har varit oerhört uppskattade. 
  
Mycket bra: Vi har siktat på att arrangera såväl riktade 
aktiviteter till ungdomar som varit i särskilt behov. Dessa 
har handlat om mindre utflykter och läger. Dessa har varit 
väldigt uppskattade av såväl barn som föräldrar som har 
behövt extra stöd. Ytterligare information om till exempel 
Medel sommaraktiviteter år 2016.pdf  finns i slutrapporten 
på MUCF. 
 
0699/16 
191. Sollentuna kommun 
SOLLENTUNA 
Genomförda aktiviteter: Bollsporter, konstnärliga 
aktiviteter, pyssel, med bl.a. teaterföreställningar och 
konstverkstad. 
 
effekter: kommun har kunnat erbjuda 6-7 andra 
aktiviteter utöver den årligt återkommande 
sommarlovsaktivteten som vi haft tidigare. En förening 
erbjöd riktade aktiviteter i ett socialt utsatt område med 
framgång. 
 
0758/16 
192. Solna Stad 
SOLNA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
pyssel, sommarläger, utflykt, luftgevärsskytte, thaiboxning, 
golf, kampsport, konståkning. 
 
Effekter: Vi har haft möjligheten att ha fler aktiviteter 
under sommaren och vid fler tillfällen utspritt under dessa 
10 veckor. Vi har haft ekonomi att möjliggöra aktiviteter i 
fler stadsdelar som varit socioekonomiskt utsatta och 
översatt vår verksamehtsfolder på ett flertal språk. Vi har 
också haft möjlighet att erbjuda fler aktiviteter än tidigare 
och vid fler tillfällen under sommarlovsperioden med fler 
ledarledda aktiviteter. Vissa projekt har haft många 
besökare då de legat i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. 
Vi har också haft riktad verksamhet där vi hjälpt 
ensamkommande. Vi har haft möjlighet att trycka vår folder 
på 4 nya språk. 
 
0377/16 
193. Sorsele kommun 
SORSELE 
Genomförda aktiviteter: Bollsporter, simning, pyssel, 
musik/lära sig spela instrument utflykt, sommarläger, 
event, arrangemang, skolavslutningsfirande. 
 
Effekter: Genom aktiviteterna har Sorsele kommun kunna 
erbjuda alla barn och ungdomar någon eller några 
aktiviteter under sommaren.  Framförallt vid 
skolavslutningen att ha ett stort utbud som inte behövde 
kosta någonting. Simskolan kostade 450 :- kr per person år 
2015, med 8 deltagare. Under 2016 blev det 16 deltagare 

(gratis). Nyanlända fick en bra möjlighet. En bra 
uppslutning och deltagarantal. Integrering av utlandsfödda. 
 
Mycket bra: En bra uppslutning och deltagarantal. 
Integrering av utlandsfödda. Glada barn som fått testa på 
nya saker. 
 
1060/16 
194. Sotenäs Kommun, 
Utbildningsförvaltningen 
KUNGSHAMN 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, pyssel, simning, utflykt, undervisning i 
svenska, no och engelska. 
 
Effekter: De har tränat svenska språket. Deltagare har fått 
stimulans genom lek och musik även social samvaro sam 
insikt om vardagliga sysselsättningar. Asylsökande barn har 
erbjudits att delta samt alla ungdomar åk 7-9. Tyvärr 
hoppade många av åk 7-åk 9 eleverna av i konkurrens med 
andra aktiviteter. Stödet innebar att vi kunde erbjuda 
möjligheter för asylsökande barn och unga att träna 
svenska språket under sommaren. 
 
0676/16 
195. Staffanstorps kommun 
STAFFANSTORP 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, skateboard, 
pyssel, matlagning , sommarläger, simning, utflykt. 
 
Effekter: Kommunens sommaraktivitetsutbud har ökats 
markant i kvantitet. Ingen period under sommaren har det 
varit ”stängt” utan möjlighet för en stimulerande fritid har 
funnits under hela lovet, dessutom kostnadsfritt. Detta har 
gjort att vi nått barn vi inte annars når, att många barn 
som av olika anledningar inte annars deltar i aktiviteter nu 
haft möjlighet att delta. Dels på grund av sin ekonomiska 
situation men också på grunda av hemsituation där man 
kanske inte har föräldrar/vuxna som kan ombesörja 
hämtning/lämning vid samlingar och aktiviteter. Vi har 
satsat stort på just tillgängligheten, att alla skall kunna 
delta på lika villkor, vilket varit väldigt mycket enklare med 
detta extra stöd. Effekten har varit att alla kunnat delta, 
vilket medfört att alla känt sig delaktiga, fått nya kompisar, 
utvecklats och haft väldigt roligt. Vi ser effekten fortfarande 
nu under terminen då några av de nya bekantskaperna som 
skapats under sommaren fortsatt i den ordinarie 
verksamheten. Vi har tidigare inte haft ngn specifik 
sommarbudget utan verksamheten under sommarlovet har 
anpassats efter hur årsbudgeten sett ut samt tillsammans 
med personaltätheten som är beroende av semestrar och 
så vidare. 
 
Mycket bra: Stödet har inneburit att vi kunnat planera en 
bredare och mer tillgänglig sommarverksamhet. 
Tillgängligheten i form av att det varit kostnadsfritt och i 
form av att vi kunnat hämta och lämna de som inte haft 
möjlighet att ta sig till/från samlingspunkter/aktiviteter. Det 
har ökat antalet aktiva barn under kommunens 
sommarlovsaktiviteter. De unga som deltagit har dessutom 
påverkats positivt genom möten med andra barn de inte 
träffar annars, utvecklats genom verksamheten samt i 
mötet med pedagoger/personal. Antalet deltagande barn 
enligt tabell Målgrupp/deltagare som finns i rapporten är i 
unika personer. Person som deltagit vid två tillfällen har 
alltså bara räknats en gång. Väldigt många barn har 
deltagit vid flera tillfällen. 
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0824/16 
196. Stenungsunds kommun 
STENUNGSUND 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
pyssel, skateboard, utflykt, ungdomsbio, cirkusskola, 
bokklubbar, ridklubbar, pingis, talangjakt. 
 
Effekter: Det statliga stödet har varit en stark faktor till att 
Stenungsund kunnat erbjuda ett brett sortiment av 
aktiviteter och under hela sommaren. Genom det statliga 
stödet har kommunen kunnat ha bland annat 
fritidsgårdarna - där vissa av aktiviteterna ägde rum - 
öppna hela sommaren med anställd personal. Kortfattat kan 
sägas att sommarlovsaktiviteterna, och tiden för dessa, 
fördubblats i antal och varaktighet jämfört med tidigare år. 
 
Mycket bra: Sommarens skateskola har sannolikt varit den 
mest populära och framgångsrika med över 600 besök 
under 6 veckor. Kommunen vet av erfarenhet att olika 
familjer har olika möjlighet att få ihop livspusslet när 
barnen har sommarlov. Att kunna tillhandahålla aktiviteter 
både dag och kvällstid har medfört att barn i kommunen 
getts en plats att vara på och möta andra. 
 
0272/16 
197. Stockholms stad 
STOCKHOLM 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, Skateboard, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, orientering, pyssel, simning, sommarläger, tv-
spel/datorer, utflykt, kajak/paddling, yoga, mindfulness, 
klättring, ponnyridning, teaterbesök, prova-på-cirkus, magi, 
”barnhack”/spelprogrammering, språkträning för 
nyanlända, cykelverkstad, båtresor med mera. 
 
Effekter: Barnen har haft en plats att gå till, möjlighet att 
träffa vuxna ledare och har deltagit i verksamheter 
tillsammans med vuxna ledare. Utan stödet hade dessa 
aktiviteter inte kunnat genomföras. Vissa stadsdelsnämnder 
uppskattar att stödet har använts för att fördubbla antalet 
sommarlovsaktiviteter för målgruppen. 
 
Mycket bra: Generellt bredare utbud av aktiviteter och 
utökad tidsperiod. Särskilt fokus har kunnat riktas mot 
ungdomar med funktionsnedsättning. De har fått prova på 
nya aktiviteter, som annars är kostsamma eller som inte 
finns tillgängliga. Barnen har haft en plats att gå till, 
möjlighet att träffa vuxna ledare och har deltagit i 
verksamheter tillsammans med vuxna ledare. De har 
kommit i kontakt med kulturaktörer som de tidigare inte 
har mött och har lärt sig nya ord, platser och prövat olika 
nya sätt att skapa och uttrycka sig på. 
 
0269/16 
198. Storfors kommun 
STORFORS 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, sommarläger, utflykt. 
 
Effekter: Har tidigare år inte haft specifika 
sommarlovsaktiviteter. Barn från ekonomiskt utsatta 
familjer har fått ett innehållsrikt sommarlov som annars 
inte skulle vara möjlig. Barn i utanförskap har känts sig 
inkluderade och i ett sammanhang i de aktiviteter som har 
genomförts. Stort fokus har riktats på gott kompisskap, 
samarbete och friskvård. 
 
Mycket bra: Meningsfullt sommarlov där barnen känt sig 
inkluderade. Minimerat utanförskap och motverkat en 
passivisering under sommarlovet. 
 
 
 

0767/16 
199. Storuman Fritid 
STORUMAN 
Genomförda aktiviteter: Betonggjutning, Fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära spela 
instrument, pyssel, , sommarläger, utflykt, karate, 
fotbollscup, underhållning marknaden, flygsport- 
modellflyg, paintballskola. 
 
Effekter: Vi har inte kunnat erbjuda detta utan pengar från 
MUCF. Tack vare detta stöd så har kommunen kunnat 
erbjuda stöd till föreningar som velat arrangera aktiviteter 
till barn & ungdomar. I vanliga fall så erbjuds barn & unga 
en del aktiviteter under sommaren av kommunen, 
sommarläger åk 6-9, paintball för de äldre ungdomarna på 
fredagen på marknaden, aktiviteter dagtid på marknaden 
för de yngre barnen. Det har påverkat alla positivt, vi har 
fått mycket feedback av föräldrar som inte har ekonomi att 
göra sommarlovsaktiviteter som tyckt att dessa 
erbjudanden om aktiviteter var jättebra. Barnen har varit 
glada över denna satsning. Kommunen brukar inte ha 
några aktiviteter efter marknaden, då stängs den 
kommunala fritidsgården för semester så alla aktiviteter 
som gjordes i somras har varit tack vare dessa pengar. 
Utan detta ekonomiska stöd så hade inget blivit av. Barn 
från familjer som inte haft råd har varit stort och mycket 
uppskattat. Kommunen har haft personalkostnader utöver 
det planerade för vissa av aktiviteterna som anordnades. 
Det var väldigt kort om tid från det att stödet var beviljat 
av MUCF till att få ut informationen till föreningar att de 
kunde söka pengar för att göra aktiviteter. Trots det så blev 
det lyckat, barn & unga fick chansen att vara med tack vare 
att allt var gratis. 
 
1148/16 
200. Strömstads kommun Barn och 
utbildningsförvaltningen 
STRÖMSTAD 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, skateboard, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, pyssel, simning, skateboard, sommarläger, 
utflykt, kajak/paddling, fiskartorpet, kapten kuling, allsång i 
parken, krabbfiske, bad, lek på stränder likt Capri, lagunen, 
Seläter, minigolfturnering på Seläter/Daftö resort: flera 
gånger, fotboll på strömsvallen: flera gånger, flyga drake, 
Daftö lekland, Tjärnö marinbiologiska, Liseberg, 
samarbetsövningar på hällestrand: olika lagsporter. 
hinderbana, krocket, älgpark i ed, älgaredsfallet, grillning: 
koster, Färingen, Nötholmen, promenad och fika i skogen, 
promenad på löparbanan Erlanseröd, djungellandet på 
Nodby, pingisturnering: träning för tjejer på hällestrand, 
pingis på kanal ungs lokaler, utflyktsmål längs kusten: 
Lysekil, Fjällbacka, Grebbestad, kollat på fornlämningar och 
runskrift, Blomsholm, skeppssättning och hällristningar på 
Jörlov Stockslycke går.organiserad lek och aktivitet på 
ankomstboende Hällestrand. krocket, kubb, boule, tennis, 
krabbfiske, badminton och bad. 
 
Effekter: MUCF- bidraget har medfört en samverkan 
mellan Barn och utbildningsförvaltningen och 
fritidsförvaltningen och resulterat i ett höstlovsprogram och 
senare ett sportlovsprogram. Hur kommunens 
sommarlovsaktiviteter har utvidgats med stödet från MUCF. 
Det stöd som beviljats av MUCF har möjliggjort en 
utvidgning av sommarlovsaktiviteter i Strömstad. Utöver de 
läger som erhölls på Tjärnö och Färingen i juni/juli månad 
var inga särskilda aktiviteter inplanerade, i detta hänseende 
kom MUCF-pengarna och fritidslotsen arbete väl till hands. 
Aktiviteter som kostat pengar likt Liseberg, Datföland, 
Tjärnö Marinbiologiska, Djungellandet, älgpark i Ed etc. 
hade inte kunnat genomföras utan MUCF- bidraget. Stödet 
från MUCF har även möjliggjort att fritidslotsen inom barn 
och utbildningsförvaltningen kunnat fokusera på 
målgruppen barn 6-15 år under sommaren och att det 
utvecklats en grund för vidare arbete med 
sommarlovsaktiviteter framöver. Förhoppningen är att det 
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inför nästkommande sommar skall finnas ett utarbetat 
sommarlovsprogram med inspiration från aktiviteter som 
genomfördes under sommaren 16 samt barn/ungas röster 
och önskemål. 
 
Mycket bra: Effekter av sommarlovsaktiviteterna och 
särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer. 
Alla barn har behandlats lika avseende tillgång och 
deltagande, stödet har möjliggjort deltagande i kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn i åldersgruppen 6-15 år. 
Eftersom barn från olika social bakgrund och 
intersektionella skärningspunkter likt kön, ålder, klass 
etnicitet, religion deltagit och träffats har stödet bidragit till 
att främja integration och skapat nya kontaktytor mellan 
barn med olika erfarenheter och livshistoria. Stödet från 
MUCF och arbetet för att skapa en meningsfull fritid för 
barn under sommaren har också resulterat i att två 
ungdomar på kommunens HVB-hem fått möjlighet att göra 
praktik för att hjälpa fritidslotsen i arbetet. De barn som 
deltagit i sommarens aktiviteter har i befunnit sig i 
socioekonomiskt utsatta situationer och de 
sommarlovsaktiviteter som genomfördes stimulerade en 
meningsfull fritid för barnen och skapade förhoppningsvis 
en känsla av sammanhang. 
 
1071/16 
201. Strömsunds Kommun 
STRÖMSUND 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, musik/lära sig spela instrument, orientering, 
pyssel, simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, 
pröva på teknik och skapa egna tekniska saker utifrån sina 
egna idéer, animera film. 
 
Effekter: Väldigt positivt! Många fler aktiviteter och fler 
barn/ungdomar som har deltagit ifrån alla samhällsklasser 
och olika nationaliteter. 
 
Mycket bra: Att vi fler barn/ungdomar ifrån olika 
nationaliteter deltog i aktiviteterna. Teknikhuset, animering 
och intigrationsarbete 
 
1143/16 
202. Sunne kommun, individ och 
familjeomsorgen 
SUNNE 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela 
instrument, pyssel, tv-spel/datorspel, bowling, friidrott, 
äventyrsgolf. 
 
Effekter: Om inte Sunne Kommun fått detta stöd så hade 
det inte blivit några sommaraktiviteter med kommunal 
inblandning.  
Mycket bra: Bowling, äventyrsgolf och att besöka 
fritidsgården har varit mycket populärt oavsett ålder. Prova 
på cirkuskonster med att bygga mänskliga pyramider och 
lära sej jonglera har också varit uppskattat. Många av våra 
aktiviteter har varit olika lekar och spel med fysiska inslag, 
det vill säga att barnen har fått röra på sej vilket inte har 
varit normalt för dessa barn som inte har varit medlemmar 
i någon idrottsförening. Förhoppningsvis så kommer några 
av dessa barn att fortsätta aktivera sej fysiskt vilket 
påvekar folkhälsan positivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1152/16 
203. Surahammar kommun 
SURAHAMMAR 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, kajak/paddling, konstnärliga 
aktiviteter, pyssel, sommarläger, utflykt, gruvsafari, 
kanalbåtsfärd med slussning, prova på verksamhet med fler 
idrotter. 
 
Effekter: Det har skapat ett utbud som tidigare inte fanns 
här. En del barn som inte har gjort något alls har deltagit. 
Naturintresset har utökats. Vi har i viss mån fått blandade 
grupper från familjer med olika förutsättningar. Vi har nått 
en del barn från utsatta familjer men det är svårt att ha koll 
på. Vi har bestämt att kommunen nästa år satsar egna 
medel för att ytterligare utöka verksamheten och då särskilt 
rikta den till vissa grupper. Vi har fått föreningarna 
intresserade av att delta genom en provapå verksamhet 
under lovtid. Den kan bli en organiserad variant nästa år 
under skoltid och den gynnar föreningsrekryteringen i 
kommunen. 
 
Mycket bra: Vi hade inga egna aktiviteter men planerar nu 
att ha det nästa år utöver bidraget från er. 
 
1049/16 
204. Svalöv Kommun Fritid 
SVALÖV 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
orientering, pyssel, sommarläger, utflykt, bio, studiehjälp, 
nerf, minigolf. 
 
Effekter: Har inte tidigare haft sommarlovsaktiviteter i 
denna omfattning. Bidraget bidrog till att ungdomarna 
under varje vecka under sommarlovet hade olika 
aktivitetsmöjligheter i kommunen. Detta av mycket 
varierande sort. 
  
Mycket bra: Integration och möten mellan föreningar, 
organisationer, flyktingboenden och kommun har blivit 
möjligt. Ungdomarna har haft tillgång till ett ”aktivitets 
smörgåsbord” och prova på under sommaren. Bidraget har 
öppnat upp en verksamhet som tidigare ej funnits i 
kommunen i ”organiserad” form. Många har fått tillfälle att 
prova på där tidigare pengar/kostnader satt stopp. Många 
deltagare har fått tillfälle till utflykter och ”komma 
hemifrån”. 
 
1179/16 
205. Säffle kommun 
SÄFFLE 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
orientering, simning, sommarläger, tennis, motocross, 
idrottskola med pröva på många sporter. 
 
Effekter: Fler föreningar har uppmärksammat möjligheten 
till att marknadsföra sin klubb och aktivitet. Fler föreningar 
har deltagit och nästa år kommer fler att vilja vara med. 
 
Mycket bra: Fler föreningar har deltagit och på så sätt 
ökat möjligheterna till roliga aktiviteter. 
 
0973/16 
206. Säters kommun 
SÄTER 
Genomförda aktiviteter: Hoppborg, uppblåsbar 
hinderbana, mekanisk tjur, bungee run, bumper balls, 
basketspel, uppblåsbar rutschkana, frisbee, fotbollar och 
bollspel/lek. 
 
Effekter: Skapat möjlighet till aktiviteter/verksamhet i hela 
kommunen och inte bara på centralorten. Inspirerat och 
genererat i verksamhet även för äldre ungdomar 13-19 år. 
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Skapat sysselsättning, möjligt att anställa fritidsledare och 
ung vuxen för att ansvara och genomföra aktiviteterna. 
 
Mycket bra: De två ledarna som var anställda gav en 
kontinuitet och trygghet till aktiviteterna eftersom de hade 
möjlighet att bygga relationer till både barn och vuxna 
under de fyra veckor som ”Summer FUN junior” pågick. 
Huvuddelen av aktiviteterna som erbjöds hade syftet att 
vara ”lite extra” (uppblåsbar hinderbana, hoppborg, 
mekanisk tjur, bungee-run, bumperballs), aktiviteter som 
man som barn kanske inte har möjlighet att få testa eller 
leka i/med i flera timmar. 
 
1034/16 
207. Sävsjö Kommun 
SÄVSJÖ  
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, geocoaching (skattsökning med hjälp av 
gps), kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
pyssel, simning, skateboard, sommarläger, tv-
spel/datorspel, utflykt, skolavslutningsfest, aktivitetsbyrå, 
teaterkurs, sommarlovsbio, en dag i stallet, rör dig fris. 
 
Effekter: Sommarläsning på biblioteket, 
midsommarfirande, ungdomscafé, sommardisco, vandring 
på höglandsleden, dans, m ed mera. 
 
Vi har lagt enormt mycket mer planering och 
genomförandetimmar på sommaraktiviteteter, särskilt som 
vi valt att involvera stora delar av civilsamhället för att nå 
ut till så många barn som möjligt. 
 
Mycket bra: Aktivitetsbyrån: En tillgänglig ledarledd 
aktivitetförmedling/dagkollo där barn kunnat få guidning 
och delta i olika aktiviteter varje vardag. I år har vi breddat 
åldern och kunnat rikta oss till 100% av grundskolans 
elever vilket resulterat i att fler barn haft en meningsfull 
sommar. 
 
1090/16 
208. Söderhamns kommun, Kultur- och 
samhällsserviceförvaltningen 
SÖDERHAMN 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, musik/lära spela instrument, 
tv-spel/datorer, fotbollsskolor, scoutläger, parklek, 
konstworkshops, skulpturverkstad, odlingsworkshops, 
prova-på-idrott, fotoworkshops, konserter, prova-på-
instrument, dagläger, skapa-musik workshops, 
körverksamhet, bad, utflykter, skuggteater, naturkollo, 
graffitiworkshops, piratäventyr med ms. Moa med mera. 
exempel på verksamheter i kommunal regi 2016: 
sommarboken, tillverkning av pop-up-böcker, teknik- och 
programmeringsworkshops, experimentverkstad. 
 
Effekter: Uppfattningen är att många barn som annars inte 
deltar i föreningslivet eller har ett aktivt sommarlov - har 
fått chansen att prova på nya saker, utvecklats som 
individer och träffat nya vänner. Interkulturella möten 
mellan både barn och vuxna, språkutveckling och förståelse 
för olika kulturer är exempel på effekter som föreningslivet 
redovisar. En ökning av tjejer i lagsporter är en annan 
upplevd effekt. Till 100 %. Utan dessa medel har vi inte 
haft möjlighet att genomföra dem. Föreningslivet har 
tidigare år - med stöd av kommunen - arrangerat 
sommarlovsaktiviteter, men har med hjälp av stödet från 
MUCF haft möjlighet att göra mer för fler! Den upplevda 
effekten är att fler barn från ekonomiskt utsatta familjer 
har tagit del av aktiviteterna. 
 
 
 
 
 
 

1187/16 
209. Söderköpings Kommun 
SÖDERKÖPING   
Genomförda aktiviteter: Dans, Teater, Workshop i att 
bygga drakar Stödet har möjliggjort alla de aktiviteter vi 
genomfört med hjälp av det.  
 
Effekter: För att inte bara hitta de som vanligen kommer 
på våra aktiviteter har vi hittat samarbeten med platser 
belägna utanför centrum, som kunnat inhysa aktiviteterna. 
Ett bra sätt att skapa möten och arbeta med barn och 
ungdomar tillsammans med olika aktörer i området. Till 
exempel dansen har vi använt en flerspråkig instruktör som 
själv kommit som ensamkommande flykting till 
Söderköping relativt nyligen och gått i skolan här. Denna 
person har på så vis själv haft kontaktytor med unga som 
annars varit svåra att nå. 
 
1043/16 
210. Södertälje kommun 
SÖDERTÄLJE 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
musik/lära sig spela instrument, pyssel, simning, 
sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, g-kraftbussen; 
teater med ungdomar och pensionärer som aktörer för 
barn, äventyrsläger med funktionsnedsatta barn, living 
history för barn, teknik-kollo med grafikens hus och Tom 
Tits, odling i staden, sommarbarnbibliotek i Hovsjö med 
särskilda aktiviteter. 
 
Effekter: Helt nya sommarlovsaktiviteteter har kunnat 
genomföras i stor omfattning, totalt fjorton delprojekt med 
olika innehåll och upplägg. Konkreta effekter är att många 
barn har fått prova på nya aktiviteter och lärt sig nya 
färdigheter som simkunnighet, programmering, odling, 
konstnärliga och idrottsliga förmågor. Många barn från både 
geografiskt och socialt skilda områden har också kunnat 
mötas genom de olika arrangemangen. Betydligt fler barn 
och unga i kommunen har fått möjlighet till meningsfulla 
fritidsaktiviteter än tidigare somrar. Och framför allt har vi 
nått barn och unga i socialt utsatta områden. Helt nya typer 
av aktiviteter har kunnat erbjudas, i samverkan med 
föreningslivet. 
 
0987/16 
211. Sölvesborgs kommun 
SÖLVESBORG 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, sommarläger, 
matlagning, skateboard, kajak/paddling, utflykt, pyssel, vi 
hade också ett kulturläger (dagläger) i två veckor, där 
barnen fick pröva på bland annat förhistorisk matlagning, 
drama, textil och tovning göra ansiktsmasker. 
 
Effekter: Sölvesborgs Kommuns sommarlovsaktiviteter har 
bland annat bidragit till, att vi genomfört ett kulturläger, att 
barn har fått stimulans och möjlighet till utveckling i 
kreativa verksamheter. Genom aktiviteterna har även 
integration främjats då några av verksamheterna har 
genomfört i anslutning till flyktingboenden. Dels 
Björkängsgården och dels vid före detta Hotell Hanöhus. 
Verksamheterna har också bidragit till att skapa kontaktytor 
mellan svenska och flyktingbarn. 
 
Mycket bra: Helt klart har vi kunnat utveckla vårt utbud av 
sommarlovsaktiviteter gentemot tidigare år. Kulturläger och 
en utflykt för funktionsnedsatta barn var helt nya 
aktiviteter. 
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1044/16 
212. Tanums Kommun, Kultur & Fritid 
TANUMSHEDE  
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, kajak/paddling, matlagning, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, sommarläger, matlagning, 
konstnärliga aktiviteter, utflykt, parkour, paintball, 
vattenkrig, ridning, fäktning, klättring, segling, båtturer, 
minigolf, cykling, dans, bowling, vattenskidåkning, ö 
övernattning, kubb, boule, vollyboll. 
 
Effekter: Tack vare pengarna har vi kunnat erbjuda de 
unga i kommunen ett mycket större utbud av aktiviteter än 
vad vi har gjort tidigare. Det har också gjort att vi har 
kunnat satsa på de lite lägre åldrarna. Tidigare har våra 
aktiviteter främst varit riktade till de mellan 13-16 år. 
Eftersom vi fick reda på pengarna sent så hann vi inte få 
med ungdomarna så mycket i planeringen av aktiviteterna, 
mer än de fick önska vad som skulle hända under 
sommaren. Det är något vi vill förändra tills nästa år. Så vi 
planerar att starta upp en grupp av ungdomar som ska vara 
med och planerar inför sommaren med start redan i januari 
månad. Vi erbjöd även upphämtning samt lämning av de 
barn som bor långt från aktiviteten. Detta för att möjliggöra 
att alla skulle kunna delta i de aktiviter som erbjöds. 
Aktiviteterna valdes ut med hjälp av elevråden på skolorna, 
för att få med ett så stort utbud som möjligt tog vi även 
hjälp av företag, föreningar och kyrkan. Aktiviteterna 
försökte vi även sprida ut över kommunen, dock hamnade 
merparten i den norra delen av kommunen. 
 
Mycket bra: Det har gett dem chansen till att prova på nya 
saker som de kanske annars aldrig hade fått pröva på. Vi 
har utmanat dem till att skapa nya vänner från andra 
skolor, vilket de också har gjort. De har fått en upplevelse 
och något att ta med sig tillbaka till skolan när de började 
efter sommarlovet ”jag har gjort med än att sola och bada”. 
Det har gett oss mycket större spelutrymme, vi har också 
ändrat vår målgrupp. Tidigare år har vi erbjudit 
sommarlovsaktiviteter för unga mellan 13-16 år. Men i och 
med stödet har vi fått med även de yngre vilket vi har 
mötts av stor tacksamhet från föräldrar. Men såklart även 
från barnen. Det har varit många som uttryckt en stor 
tacksamhet att vi ordnar detta för barnen och att det är 
gratis. Många hade inte kunnat erbjuda sina barn att gå på 
vissa av våra aktiviteter som vi hade under sommaren ifall 
de skulle ha fått betala 300-400 kr som några av 
aktiviteterna egentligen var ”värda”. 
 
0856/16 
213. Tibro kommun 
TIBRO 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
sommarläger, tv-spel/datorer, utflykt, musik/lära spela 
instrument, gokart, konserter, dansskola, sommarfest, 
resor, friluftsliv, fäktning, teater, jonglering, akrobatik, 
stuntman. 
 
Effekter: En meningsfull fritid för alla i åldern 6-15 år har 
kunnat erbjudas tack vare bidraget. Många barn har haft 
möjlighet att göra roliga saker på lovet som de annars inte 
haft råd- eller möjlighet till. Föräldrar till deltagande barn 
har hört av sig och varit väldigt nöjda. 
 
1082/16 
214. Tidaholms kommun 
TIDAHOLM 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, sommarläger, kajak/paddling, orientering, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära spela instrument, 
utflykt., pyssel, utflykt, hållit kommunens ”lekland” - 
barnens hus - öppet 4 veckor med fritt inträde, idrottsskola 
och simskola, cirkusskola ”sommarboken”. 
 
Effekter: Alla aktiviteter har varit helt kostnadsfria, Barn 
och unga har getts möjlighet till stimulans och personlig 

utveckling genom att få prova helt nya aktiviteter. I de 
flesta aktiviteterna deltog både barn och unga från 
nyanlända familjer och barn och unga med svensk etnisk 
bakgrund. Ingen behovsprövning har gjorts utan 
deltagande har varit helt fritt och marknadsföring har skett 
genom skolorna. Barnens hus - ett öppet lekhus var oerhört 
uppskattat av alla familjer som inte har möjlighet att åka på 
semester med en hög grad av nyanlända familjer som 
besökare. Cirkusskolan var oerhört uppskattat av barnen. 
Mer resurser till Sommarboken innebar en mer uppsökande 
form av läsfrämjande och att vi nådde fler barn. 
 
Mycket bra: Detta har inte funnits utrymme för i budget 
tidigare år då vi haft 1-2 veckor med aktiviteter. Den stora 
och avgörande skillnaden var att det fanns resurser att 
anställa extra personal som kunde genomföra aktiviteterna. 
Vi erbjöd nybörjarfiske som ingen anmälde sig till. 
 
0680/16 
215. Tierps kommun 
TIERP 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, sommarläger, kajak/paddling, konstnärliga 
aktiviteter, musik/lära spela instrument, utflykt., pyssel, 
simning, friidrottsläger, träna triathlon. 
 
Effekter: Det statliga sommarlovsstödet har gjort det 
möjligt för kommunen att på ett annat sätt kunna utöka 
bemanning för att nå målgruppen. Den egna verksamheten 
har kunnat förstärkas för att nå målgruppen. Kommunen 
har med utökad bemanning och på ett friare och mera 
flexibelt sätt kunna erbjuda flera barn aktiviteter på ett 
annat sätt än tidigare somrar. Och det har även skapats ett 
bidrag där föreningar kan söka om att skapa kostnadsfri 
verksamhet för målgruppen. Det statliga stödet resulterade 
även i att alla aktiviteter samlades i en sommarlovsfolder 
som delades ut till alla i skolan vilket gjorde att kommunen 
tidigt fick med föräldrar och skola i planeringen. Bidraget 
har förenklat samarbeten mellan olika kommunala 
verksamheter så som Kultur och fritid, IFO, biblioteken, 
baden, fritidsgårdarna och kulturskolan. Även 
föreningar/organisationer och församlingar har samverkat 
med kommunen för att nå målgruppen.  
 
Mycket bra: Målet att möjliggöra möten över sociala 
gränser har uppnåtts. Kommunen anser även att de uppfyllt 
målet att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och 
personlig utveckling till pojkar och flickor. Genom att 
föreningslivet kunde söka sommarlovsbidrag och blev en 
förlängd arm till kommunen så skedde mycket 
integrationsfrämjande insatser. Allt ifrån idrott till kulturella 
läger och aktiviteter. Framgångsfaktorer kring detta bidrag 
var ett gott internt och externt samarbete. Bibliotek, bad, 
kulturskola och fritidsgårdar har samverkat med goda 
resultat. Samverkan med föreningslivet och beslutet att låta 
de samverka, söka bidrag för aktiviteter till målgruppen har 
varit tidskrävande men nödvändig för det lyckade 
resultatet. Att tidigt samverka med socialtjänst och IFO för 
att få spridning av aktivitetsfolder och nå målgruppen var 
en positiv grund att bygga på. Tre särskilda aktiviteter som 
var speciellt populära var. 1) Fotbollsskolor 2) 
Badaktiviteter på simhallarna i kommunen 3) 
Sommaraktiviteter med församlingarna i kommunen. Det 
statliga sommarlovsstödet har påverkat barn i åldern 6-15 
år mycket positivt. Det fanns många aktiviteter att välja 
mellan. Mycket läger, aktiviteter och personer som var 
anställda för att se till så att just de fick ett bra sommarlov. 
Allt från mobila fritidsledare som åkte runt i kommunen till 
badvärdar, fotbollslärare och dramapedagoger. Alla barnen 
fick en egen folder utdelad i skolan som kommunen valde 
att kalla ”Världens bästa sommarlov”. Barnen fick tidigt 
signaler om att kommunen erbjuder kostnadsfria aktiviteter 
för alla barn, oavsett kultur eller socioekonomisk bakgrund. 
Barnen och föräldrarana har uttryckt sig positiva till att det 
fanns många olika slags kulturella uttryck att välja mellan 
ex idrott, naturläger, drama, musik, berättande. 
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0288/16 
216. Timrå kommun 
TIMRÅ 
Genomförda aktiviteter: Fiske, andra bollsporter, andra 
bollsporter, andra bollsporter, ju-jutsu och friidrott. 
 
Effekter: Vi har kunnat erbjuda alla barn i kommunen 
kostnadsfria aktiviteter. Barn som av ekonomiska skäl inte 
kunnat delta tidigare år har nu fått en möjlighet. Genom 
stödet har fler barn deltagit i sommarlovsaktiviteter jämfört 
med tidigare. Kommunen har kunnat erbjuda fler barn plats 
på sommarlägret. Även föreningar som tidigare haft 
avgiftsbelagda aktiviter har haft fler barn i år och även 
kunnat göra satsningar i ett socioekonomisk svagare 
område i kommunen.  
 
1072/16 
217. Tingsryds kommun  
TINGSRYD 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, matlagning, pyssel, tv-spel/datorspel, utflykt, 
filmkvällar, kortspel, pingis, grillning, cirkus med 
cirkusskola, öppen fritidsgård. 
 
Effekter: Stödet har bidragit till att kommunen har 
tillhandahållit sommaraktiviteter för målgruppen barn 6-15 
år i betydligt större utsträckning än tidigare. Barn i 
kommunen har fått möjlighet att prova på nya aktiviteter 
som inte varit tillgängliga tidigare samtidigt som de fått 
möjlighet att träffa nya vänner. Med hjälp av stödet från 
MUCF har kommunen haft möjlighet att ha fritidsgården 
kulturverkstan öppen under större delen av sommaren. 
Fritidsgården har varit en trygg plats för många 
sommarlovslediga, främst killar.  
 
0974/16 
218. Tjörns kommun 
SKÄRHAMN 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, sommarläger, utflykt, skateboard lajv, 
utomhusbio. 
 
Effekter: Sommarlovsstödet har inneburit att vi har kunnat 
erbjuda gratis sommaraktiviteter i större utsträckning än 
tidigare år. Vuxna har funnits tillgängliga på badstränderna 
och i sporthallen med aktiviteter och material såsom bollar, 
ukulele, brädspel osv. Främst mellanstadieåldern som ofta 
tillbringar delar av sommaren på egen hand och inte längre 
går på fritids har kunnat nås. Endast 3 av sommarlovets 10 
veckor har varit helt utan kommunal aktivitet. Samtliga 
aktiviteter har varit kostnadsfria, vänt sig till både pojkar 
och flickor och de med annan könstillhörighet, deltagarna 
har kommit från olika områden och olika social bakgrund 
och flera av deltagarna har varit nyanlända. Vi hoppas att 
aktiviteterna har erbjudit stimulans och tror det utifrån de 
utvärderingar som gjorts i några av programpunkterna. 
 
Mycket bra: Vi har kunnat utöka aktiviteterna och även 
startat nya. Genom det dagläger vi har i början av 
sommaren där många av dem vi når är barn från 
ekonomiskt utsatta familjer, har vi kunnat sprida detta 
vilket gett stor uppslutning. Vi har hört, och sett, att många 
av de barn som deltagit sagt att det varit det bästa på hela 
sommaren. Flera av barnen har vi kunnat hålla kontakt med 
och se att de fortsätter i aktiviteter hos oss. 
 
1101/16 
219. Tomelilla kommun 
TOMELILLA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, kajak/paddling, simning, 
sommarläger, utflykt, gruppaktiviteter. 
 
Effekter: Stödet från MUCF har både satt fokus på behovet 
av att samordna och planera sommarlovsaktiviteter och 
möjliggjort en satsning som omfattar fler målgrupper än 

vad kommunen skulle haft möjligheter att stödja med 
enbart egna medel. Fler barn i kommunen och fler av de 
ensamkommande asylsökande barnen har genom de 
statliga medlen fått möjlighet till stimulerande, roliga och 
utvecklande sommarlovsaktiviteter än vad som skulle ha 
varit fallet utan stödet. 
  
Mycket bra: Till barn i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd, tog förvaltningen fram ett aktivitetspaket 
bestående av badkort till kommunens utomhusbad, 
endagsentré till sommarlandet Tosselilla samt entré och 
busskort till Ystad Djurpark. Verksamheten inom Individ- 
och familjeomsorgen har arbetat med fokus på familjen, så 
att barn i ekonomiskt utsatta familjer ska få uppleva 
liknande aktiviteter på sommarlovet som många andra barn 
i vårt område gör med sina familjer. Därför har 
förvaltningen också skjutit till egna medel, så att även 
föräldrarna skulle kunna vara med på de aktiviteter som 
sommarlovsmedlen gick till. 
 
0995/16 
220. Torsby kommun 
TORSBY 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, brädspel, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, orientering ,  simning, skateboard, 
sommarläger,  tv-spel/datorer, utflykt,  kajak/paddling. 
 
Effekter: Vi har satsat ännu mera på ett årligt 
sommarläger för barn i årskurs 4 och 5 och som annars inte 
hade kommit på liknande lägerverksamhet. Lägret bedöms 
som mycket uppskattat av deltagarna. Lägret har drivits i 
samarbete med skolornas kuratorer, kommunens 
fritidsledare och föreningslivet. Tack vare inköp av nya 
trafiksäkra och lagenliga cyklar har vi kunnat ordna 
cykelutflykter för barnen, något som vi kommer att kunna 
satsa på även kommande somrar. Mängder av barn i 
aktuella åldrar har kunnat bada helt gratis i Torsby 
kommuns två badhus, Torsbybadet och Sysslebäcks bad. 
Detta har varit mycket uppskattat, då entrépriset på 40 
kronor ibland kan exkludera barn i ekonomisk utsatthet. Vi 
har kunnat se med vilken glädje barnen har deltagit.  
 
Mycket bra: Barn i åldern 6-15 år har kunnat delta i våra 
aktiviteter, såväl nyanlända till Sverige, som alla andra 
flickor och pojkar. Då allt varit gratis har vi märkt att 
många nyanlända kommit till flera av aktiviteterna. Genom 
våra aktiviteter har vi möjliggjort möten mellan barn med 
vitt skilda bakgrunder. Det har varit allt från innebandy och 
orientering, till fotboll och sommaröppen fritidsgård (något 
vi inte haft i vidare utsträckning). Vi har kunnat erbjuda 
gratis simmärkestagning i våra två badhus, Torsbybadet 
och Sysslebäcks bad. Vi har kunnat erbjuda gratis 
skidåkning och skridskoåkning i Torsby Ski Tunnel. Utan 
bidraget hade dessa aktiviteter med all sannolikhet inte 
blivit av, åtminstone inte under 2016. Vi jobbar dock vidare 
på att nå ut ännu bättre till barn i ekonomisk utsatthet. 
 
1137/16 
221. Torsås kommun 
TORSÅS 
Genomförda aktiviteter: Kajak/paddling, konstnärliga 
aktiviteter, pyssel, musik/lära spela instrument, 
sommarläger, orientering, utflykt, skateboard, tv-
spel/datorspel, 1. sommarlovskul! Ett program i samverkan 
med kommunens föreningsliv och andra aktörer med 
följande aktiviter: - sommarbokmys på Torsås bibliotek 
(ordinarie verksamhet) - scrapbooking och pyssel (ordinarie 
verksamhet)- prova på vattenskidor och vattenring, NBV - 
dramalekar och skrivövningar med konsten som 
utgångspunkt, kulturmagasinet - ridning, Torsås ryttare - 
konstaktivitet: upptäck färger och linjer ute och inne, 
kulturmagasinet - filmkollo med filmfestival, Torsås folkets 
husförening - summer music camp, nbv – cirkusskola. 2. 
sommarlovsresor. utflykts-/aktivitetsresor: - barnens gård i 
Karlskrona - kanotpaddling i Lyckebyån - Skäl by 4h-gård i 
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Kalmar - Boda Borg i Karlskrona. inställda aktiviteter på 
grund av för få anmälda: vattenskidor, filmkollot, 
kanotpaddlingen, resan till 4h-gården. 
 
Effekter: En framgångsfaktor var den samverkan som vi 
hade i projektgruppen mellan enheterna kultur och fritid, 
skolan, IFO och Integrationsenheten. Samverkan gjorde att 
vi på ett naturligt sätt beaktade olika målgrupper. Den 
möjliggjorde att vi på ett smidigt sätt kunde nå barn i en 
utsatt ekonomisk situation och så att säga styra en del, för 
att möjliggöra för dem att få ta del av aktiviteterna. De två 
aktivitetsresorna (Barnens Gård och Boda Borg) och 
ridningen var särskilt uppskattade och var fullbokade tidigt. 
 
Mycket bra: Gällande aktivitetsresorna: Ett stort antal 
barn från målgruppen fick delta i upplevelser som de inte 
hade kunnat få om det inte hade varit kostnadsfritt, särskilt 
från gruppen nyanlända. Även utifrån ett 
integrationsperspektiv var det väldigt lyckat. Alla umgicks 
med alla och tävlade både med och mot varandra på ett 
okomplicerat och spontant sätt vilket var roligt att se (Boda 
borg). 
 
1021/16 
222. Tranemo Kommun 
TRANEMO 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, skateboard, tv-
spel/datorspel, sommarläger, cirkusskola, hoppborg, 
bokbuss med fritidsaktiviteter. 
 
Effekter: ”sports for you” ett sportdaglägret var en mycket 
lyckad satsning med både etniskt svenska barn och 
nysvenska/nyanlända barn som idrottade  och hade andra 
kul aktiviteter tillsammans. Öppna kalasdagar på Parkudden 
där familjer med barn i olika åldrar deltog och även barn 
och unga utan föräldrar deltog. Många uttryckte att de 
hoppas att dessa dagar återkommer.  
 
Mycket bra: Vi har fått mycket positiv respons från barn 
och föräldrar på att kommunen och staten satsar på 
sommarlovsverksamhet. Vi tror oss ha nått målgruppen 
som annars kanske inte haft så mycket att göra på 
sommarlovet. Några barn svara att de fått nya vänner 
genom de aktiviteter som erbjudits, vilket är mycket 
positivt. Tack vare det statliga stödet så har vi kunnat 
erbjuda ett brett utbud av aktiviteter under sammanlagt 8 
veckor. 
 
1089/16 
223. Tranås Kommun 
TRANÅS 
Genomförda aktiviteter: Hoppborgar: vid två tillfällen, 
höga och låga, för olika åldrar och utmaningar. Vattenkrig: 
ute i parkmiljö där man hyrde och köpte in pistoler, gevär, 
ballonger med mera. Disco+ Skumparty, med skumkanon, 
ljud, ljud, Dj. 4H Gård: En gård med djur mm byggdes upp 
i centrala Tranås som man kunde besöka under ett par 
dagar. Petrus Kajak: Tre tillfällen i parken med olika mängd 
kanoter och kajaker samt instruktörer. Höglandsklättrarna: 
klätterhall, totalt fyra tillfällen. Boxningscenter: Lokal 
förening som var med vid samtliga åtta tillfällen i 
bostadsområdena. Kultivera: Lokal förening som erbjöd 
ansiktsmålning vid fyra tillfällen i bostadsområden. Svenska 
Kyrkan: Totalt två tillfällen med aktiviteter i sina lokaler. 
Nordic Knights Highlanders: Heldag med sex riddare, 
riddarspel samt ett 20-tal la jvare som ordnade 
pinnbrödsbak, ansiktsmålning, fäktning, pilbågsskytte, mm. 
Bio Royal: visade totalt fyra filmer. Tranås Ridklubb hade 
prova-på-ridning samt pyssel i tre dagar. Friluftsfrämjandet 
Växjö: Två föreställningar samma dag, en på förmiddagen 
och en på eftermiddagen. ”Skogsmulle och masken Smask”. 
Bra Musik, hyra av ljud och tekniker samt hyra av lokal och 
tält. MB Rockers: Ett liveband som bjöd på ett uppträdande 
vid familjedagen på Kraftverket. Magnus Gunnar bjöd på: 
Barnteater samt familjedag på kraftverket. Skog och 

Ungdom: Medverkande vid bostadsområden: 8 tillfällen 
samt Parken 6 tillfällen, Studiefrämjandet: två 
teaterföreställningar. Jonglör, Cos play, hyra, 
Naturskyddsföreningen, mm. ELLER Barnteater, 
Hoppborgar, Bio, Besök bostadsområden med ett 
aktivitetprogram, bl.a. boxning, djurhagar, pyssel, 
ansiktsmålning. Vattenkrig, Tillverkning av datorchassi, 
disco med skumparty, 4H-gård med bl.a. tovning och 
kardning av ull, husdjur. Tornerspel (riddarspel), ridning, 
klättring, park häng; aktiviter såsom, pilbåge, blåsrör, 
bubbel balls, stand up paddling, Skog & Ungdom, konserter, 
jonglering, Cos Play.  
 
Effekter: Socioekonomiskt utsatta: Vi hörde av föräldrar i 
bostadsområdet att de inte brukar ha råd att åka iväg med 
barnen på semester. Här skulle vi nog bedöma att ca 40-60 
% av barnen tillhör målgruppen för socioekonomiskt utsatta 
och vid de övriga drop-in-aktiviteterna så uppskattar vi det 
till ca 10-15% och när det var bokningskrav så var vi nog 
nere på 2-5 %. De mer ”familjeevenemangen” som 
Riddarspel, barnteater, familjedag på kraftverket samt 4H-
gården så uppskattar vi det till ca 7 %. Utländsk bakgrund: 
När det gäller gruppen barn och unga med utländsk 
bakgrund så nådde vi flest även här i bostadsområdena, ca 
20 %. I övrigt så var procenten inte jättehög, 
uppskattningsvis ca 5-10 % på övriga aktiviteter och det 
var nog tack vare Ali som anställts. 
 
0253/16 
224. Trelleborgs kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen 
TRELLEBORG  
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, musik/lära spela instrument, 
dans, gycklarskola, träna som en viking, vattenverkstad, 
öppet hus – föreningskul. 
 
Effekter: Se redovisning på vår hemsida: 
http://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2016/oktober/
roligt-sommarlov-for-1500-trelleborgsbarn/. Över förväntan 
för att vara första gången i Trelleborg! Kul, annorlunda, 
roligaste sommarlovet, vill göra detta igen! Förhoppningen 
är att intressen väcks hos barnen som leder till att de blir 
en del av det lokala föreningslivet. En vecka full av glädje, 
skapande och gemenskap. Ökat intresse för konstnärliga 
aktiviteter. Nöjda deltagare som gärna kommer tillbaka 
nästa år. Utställningar i museets entré under 
sommarveckorna. Kul att kunna erbjuda barn med 
begränsad ekonomi en givande resa som de inte hade haft 
råd med annars. Genom aktiviteten erbjöds 35 barn/unga 
möjligheten att testa annorlunda träning. En alldeles 
speciell och gratis upplevelse under sommarlovet tack vare 
sommarlovsstöd. Bra möjlighet med gratis simskola för de 
barnen som har det ekonomiskt svårt och som bor utanför 
stan. 
 
Mycket bra: Tack vare sommarlovsstödet har kommunen 
kunnat arrangera sommarlovsaktiviteter som i annat fall 
inte hade genomförts eller planerats. Sommarlovsaktiviteter 
kan verka självklart för många, dock inte alla. Verkligheten 
vi lever i ser olika ut. För många ungdomar är 
sommarlovsaktiviteter bara en dröm. Genom att man 
tilldelade extra pengar till sommarlovsaktiviteten så 
möjliggjorde man för alla dessa ungdomar att få uppleva 
sin dröm och gav dem hopp om att även andra drömmar 
kan förverkligas. Dessa ungdomar upplevde glädjerika 
dagar och visade stor tacksamhet till att de fick vara med. 
De kommer alltid att bära denna dag med sig och som 
vuxen kan man bara glädjas för deras skull samt känna stor 
glädje att alla fick denna möjlighet. Det var inte storleken 
på plånboken som avgjorde vem som skulle med. Efter vår 
utvärdering som både gjordes av deltagare och ledare ser 
vi flera vinster och möjligheter som öppnats för våra 
deltagare. Pojkar och flickor spelar, leker och tränar 
tillsammans vilket leder till att flickors sociala förmåga samt 
självförtroende stärks. Under veckan har barn och 
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ungdomar från olika samhällsklasser, olika områden lärt 
känna varandra samt byggt broar mellan varandra. Detta 
leder till att gemenskap skapas och alla känner en 
tillhörighet. Vi ser även detta som ett främjande arbete för 
framtida möten mellan våra barn och ungdomar. Vi har 
även haft en stor del barn och ungdomar både flickor och 
pojkar som kommer från socioekonomiskt utsatta miljöer, 
som tidigare aldrig varit aktiva i någon förening. För dessa 
barn och ungdomar blir en sådan här möjlighet en väldigt 
givande upplevelse som leder till en ökad delaktighet, vilket 
minskar att de hamnar i ett socialt utanförskap. Vi har 
väckt ett intresse och nyfikenhet för föreningslivet, där de 
med hjälp av oss har slussats ut till någon av stadens 
föreningar. Det finns mer informationer i uppladdad 
redovisning av sommarlovsstöd 2016.docx 
 
1146/16 
225. Trollhättans Stad 
TROLLHÄTTAN 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
pyssel, simning, tv-spel/datorspel, utflykt, 
parkleksverksamhet, cykelaktiviteter, dagkolloverksamhet, 
traditionell fritidsgårdsverksamhet. 
 
Effekter: Vi har samlats från flera olika förvaltningar för att 
planera och försöka använda anslaget så klokt som möjligt. 
Det har gått åt en hel del tid för tjänstepersoner som 
normalt inte jobbar med denna typ av verksamhet, då det 
mesta har legat utanför ordinarie verksamhet och kopplats 
ihop först i operativt läge. 
 
Mycket bra: Då merparten av verksamheterna varit i gång 
under hela sommarlovet har de kunnat fungera oavsett om 
barnens föräldrars kunnat ordna med andra aktiviteter 
under semesterperioden. 
 
1115/16 
226. Trosa kommun 
TROSA 
Genomförda aktiviteter: Taekwondoträning, bilresa, 
bowlingresa, lazerdomresa.  
Effekter: De har fått möjlighet att vara med på ett antal 
arrangemang som inte hade kunnat genomföras utan det 
statliga sommarlovsstödet. Vi har kunnat arrangera fler 
aktiviteter med stödet. Det har givits möjlighet för alla att 
deltaga, vilket öppnat upp även för ekonomiskt utsatta 
familjer att låta sina barn komma med. 
 
0669/16 
227. Tyresö kommun 
TYRESÖ 
Genomförda aktiviteter: Skateboard, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
pyssel, simning, skateboard, tv-spel/datorer, utflykt, 
musik/lära spela instrument, kajak/paddling, krypa i 
grottor, slåtter, lära hur man gjorde förr. 
 
effekter: Verksamheten har skapat nya kontaktytor 
oavsett var man bor och socialbakgrund. Vi har försökt 
skapa aktiviteter för alla oavsett kön och etnicitet. Ha 
öppna verksamhetet framförallt i de socioekonomiskt tunga 
områdena. Att skapa nya kontaktytor mellan olika barn och 
unga från olika bostadsområden. Att äldre ungdomar 
skapat verksamhet för yngre. Att samverkat med 
föreningslivet. Detta är ju svårt att bedöma, men vår känsla 
är att många har haft något att göra och känt en 
delaktighet med andra barn och ungdomar. Många har inte 
behövt sitta hemma ensamma utan fått delta och uppleva 
saker tillsammans med andra. 
 
 
 
 
 

0826/16 
228. Täby kommun 
TÄBY 
Genomförda aktiviteter: En ”parklek”. Utflykter som varit 
gratis för barn, unga och förälder som inte annars skulle 
haft råd att åka på utflykt. Barn som annars inte haft ett 
sommarlov med aktiviteter har fått uppleva glädje, 
samarbetsövningar och andra berikande insatser. 
 
Effekter: Detta har varit ett komplement till de 
sommarläger som Ung Fritid vanligtvis arrangerar under 
sommaren. Så det har inte inverkat negativt alls på våra 
ordinarie sommarläger. 
 
Mycket bra: Integration har varit som en röd tråd genom 
hela projektet. Vi har också arbetat med riktade aktiviteter 
som främjat jämställdhet utifrån pojke/flicka. Detta har 
gjort att vi haft ett underlag av besökare pojke/flicka på 
nästan 50/50. Något övervägande flickor, vilket inte är så 
vanligt. 
 
1085/16 
229. Töreboda Kommun 
TÖREBODA 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, utflykt, teknikroligt med robotar, tågresa till 
MUCF:s träff i Stockholm 8 dec 2016. 
 
Effekter: Aktiviteterna har lockat både pojkar och flickor, 
yngre och äldre barn samt barn med olika social 
bakgrunder. De vi har många barn med flyktingbakgrund 
har detta främjat integrationen samt skapat nya 
kontaktytor för barnen. Grupper har mixats vad det gäller 
ålder, kön och etnisk härkomst. Det har skapat nya 
kontaktytor för flera barn och några har visat fortsatt 
intresse för föreningarna. De större barnen tog mer och 
mer ansvar för de yngre barnen och gränser suddades ut. 
Det har varit frågelekar och samtal om kamratskap och att 
visa hänsyn. Lagsporterna uppmuntrar barnen till 
samarbete. 
 
Mycket bra: Eftersom aktiviteterna varit gratis har fler 
barn kunnat delta. Vi har tidigare märkt att kostnaderna 
varit ett hinder för vissa barn att delta i föreningslivet. 
 
0325/16 
230. Uddevalla kommun 
UDDEVALLA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
simning, sommarläger, tv-spel/datorspel, utflykt, 
stenhuggeri, bumperball. 
 
Effekter: Övergripande påverkan är att mycket aktiviteter 
som gjorts i liten skala kunnat växlas upp och genomföras 
under en längre tid eller, kunnat erbjudas helt gratis där 
det annars hade tagits ut en avgift av barnen. Tack vare 
stödet har vi börjat samarbeta och kommer att fortsätta 
göra det inom våra förvaltningsövergripande nätverk. 
 
Mycket bra: Projektidén bygger på att unga leder unga. 
Projektet är också tänkt som en del i att bredda 
kommunens sommarjobbssatsningar till att även inkludera 
kultur och idrott. För ungdomsledarna var det en möjlighet 
att växa med personalansvar och få direktkontakt med vår 
målgrupp under en längre period.  
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0779/16 
231. Ulricehamns kommun 
ULRICEHAMN 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig spela instrument, 
pyssel, simning, skateboard, utökad fritidsgårds 
verksamhet, utökade sommarlovsaktiviter på biblioteket. 
 
Effekter: Stödet har möjliggjort fler aktiviteter, utökade 
öppettider och nätverksarbete med föreningslivet. Stödet 
har gjort att fokus på vikten av aktiviteter (kostnadsfria) 
under sommaren för barn och unga. 
 
Mycket bra: Feriearbetande ungdomar anställdes som 
komplement till de fritidsledare som arbetade med 
projektet. barn och unga fick tillsammans med en 
professionell pedagog arbeta med dans, teater, musik osv. 
Det vi känner att vi framför allt har lyckats med är den 
öppna verksamheten på bibliotek och fritidsgård. Där finns 
det flera barn som kommit nästan varje gång/dag som det 
varit igång. Några av dessa har inte haft andra aktiviteter 
att gå till under sommarlovet. Ibland, särskilt på 
biblioteket, så har det varit äldre syskon som kommit med 
sina yngre syskon, och tagit del av aktiviteterna.  
 
0844/16 
232. Umeå kommun, Umeå fritid 
UMEÅ 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, musik/lära sig 
spela instrument, pyssel, tv-spel/datorspel, utflykt, lånat ut 
spel, bollar, lekaktiviteter, hyrt in aktiviteter som 
bumperball, bungyrun, luftslott, vattenbollar, varit lyhörda 
för barnen och ungdomarnas spontana önskemål på 
aktiviteter. bangolf, grillning, fotboll, beachvollyboll, haft 
musik ute. utomhusteater, filmkvällar, träffar ute i 
stadsdelarna, pyssel, utflykter, barnteater, rap workshop, 
musikteater, prova på olika sporter, innebandy, 
racketsport, magiworkshop, författarworkshop, 
ponnyridning, club 13-15 år, Craft Friday, dansuppvisning 
med jamo jamo, musik på utescenen, grillkväll, unga 
gycklare, vi möts i bilden, språkbanner, posca på canvas, 
parkour, prova-på-teater, popkollo, blandat pyssel, bio, 
mega målning, en bild blir ett ord, tälja, billboard, göra 
egna cirkusprylar, cirkusföreställning. 
 
Effekter: Avseende föreningsstödet så har det gett oss 
möjlighet att ge bidrag till fler aktiviteter i större volym, 
möjlighet att låta föreningarna tänka nytt och testa nya 
former av aktiviteter. Vi har haft möjlighet att anställa fler 
fritidsledare under sommaren som kunnat erbjuda fler 
aktiviteter för målgruppen. Samt kunnat flytta ut 
fritidsgårdsverksamhet till nya platser undersommaren där 
det rör sig mycket ungdomar.  
 
Mycket bra: Vi har definitivt lyckats skapa nya kontaktytor 
och möjliggjort integrering. Vi har haft asylsökande familjer 
där barnen har medverkat i aktiviteterna tillsammans med 
ortens barn. Vi har haft bra kontakt med boende för 
ensamkommande barn och unga. Vi ville att barnen skulle 
ha detta kort både som en påminnelse om allt de kunde 
göra gratis under sommaren men också för att kunna sålla 
ut vilka barn och unga som var medborgare i Umeå och 
vilka som var här som turister och inte omfattades av detta 
stöd. Kortet fick en otrolig genomslagskraft och det blev 
uppmärksammat i media. Vi kunde på detta sätt säkerställa 
att alla barn hade fått information om 
sommarlovsaktiviteter och kunde ta hem och visa sina 
föräldrar. Polisen som menar att denna sommar har varit 
den lugnaste på länge och de kan direkt göra en koppling 
till sommarlovssatsningen, att ungdomar har haft saker att 
göra denna sommar istället för att bara driva omkring.  
 
 
 
 

1005/16 
233. Ungas fritid, Svedala Kommun 
SVEDALA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
sig spela instrument, pyssel, simning, vattenlekar, 
museibesök, diverse utflykter, kampsport, arrangerat en 
stor ungdomsfestival med konserter och workshops. 
 
Effekter: Det blev snabba ryck då beskedet om bidraget 
kom i ett väldigt sent skede. Dock hade vi en ganska 
gedigen plan sedan tidigare så stödet gav oss möjlighet att 
bredda verksamheten och att kunna erbjuda mer till fler. 
 
Mycket bra: Att vi haft ungdomar som varit ledare för 
aktiviteter. Det har dels varit utvecklande för dem samt att 
det har varit inspirerande för andra deltagande ungdomar. 
Vi har även haft många olika aktiviteter för att tilltala en 
bredare målgrupp. 
 
0738/16 
234. Upplands Väsby kommun 
UPPLANDS VÄSBY 
Genomförda aktiviteter: Matlagning, sommarläger, 
utflykt., paintball, go-cart, klättring, bowling, Pokémon go, 
slöjdskola. 
 
Effekter: Tidigare år har endast fritidsgårdarna delvis haft 
sommaröppet i någon form, vilket innebär att endast unga 
mellan 12-16 år haft en gemensam plats att gå till under 
delar av sommaren. Med hjälp av stödet har de yngre 
barnen kunnat erbjudas aktiviteter under sommaren och 
utbudet av sommarlovsaktiviteter på fritidsgård för de äldre 
barnen har utvidgats. Under sommarlovslägret med 
idrottsaktiviteter tyckte barnen att det var en bra mix av 
olika typer av idrotter som alla fick prova på, och att 
ledarna (som kom från lokala föreningar) var mycket bra. 
Många barn som deltog på sommarlovslägret med olika 
idrottsaktiviteter har fått bra kontakt med de lokala 
föreningarna som var med och hittat idrotter de vill 
fortsätta med på fritiden. Deltagande barn på de olika 
aktiviteterna har fått en upplevelse att berätta om när 
sommarlovet är slut samt erfarenheter och kunskaper att 
bygga vidare på. Deltagare på fritidsgårdens aktiviteter har 
hittat nya kompisar från andra delar av kommunen. 
Kommunen har erbjudit en bredd av olika typer av 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter under hela 
sommarlovet, aktiviteter utöver ordinarie verksamhet som 
inte erbjudits tidigare. Flera olika verksamheter har varit 
delaktiga i aktiviteterna, både kommunala, fristående samt 
ideella föreningar. Då vi har kunnat erbjuda olika typer av 
kostandsfria aktiviteter, utan krav på tidigare erfarenhet 
eller någon typ av medlemskap, har vi nått barn och unga 
med olika intressen och som kommer från olika social 
bakgrund. Se också Slöjdsommar 2016.pdf fil på s. 5 i 
slutrapporten som finns på MUCF. 
 
Mycket bra: Sommarlovsstödet har haft en stor påverkan 
på planeringen av årets sommarlovsaktiviteter. Tidigare har 
kommunen inte arrangerat särskilda sommarlovsaktiviteter, 
det är enbart fritidsgårdarna som delvis haft sommaröppet 
med sina ordinarie verksamheter. I och med bidraget har vi 
nu fått en möjlighet att arrangera en bredd av olika 
aktiviteter under sommaren. Stödet har även bidragit till att 
frågan om kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet har 
uppmärksammats och lyfts inom organisationen på ett sätt 
den inte gjort tidigare. Under sommarlovslägret med 
idrottsaktiviteter tyckte barnen att det var en bra mix av 
olika typer av idrotter som alla fick prova på, och att 
ledarna (som kom från lokala föreningar) var mycket bra. 
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1045/16 
235. Upplands-Bro kommun 
KUNGSÄNGEN   
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
matlagning, Tv-spel/datorspel, Waterwalk, Beachvolleyball, 
badminton, biovisningar, tipspromenader. 
 
Effekter: Alla de listade aktiviteterna hade inte varit möjliga 
utan sommarlovsstöder. De deltagande barnen har fått en 
bättre sommar präglad av aktivitet. Har åkt runt på olika 
platser med utomhusaktiviteter, Beachvolleyboll, badminton, 
waterwalk, frisbeetävling, fotboll. Lyckat att kunna variera 
aktiviteter utifrån målgrupp och platsens förutsättning till 
aktivitet. Anställt ungdomar som aktivitetsledare och kunnat 
erbjuda badbuss till och från badplats. Kommunen har erbjudit 
aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling och 
behandlats alla deltagare lika vad gäller tillgång och 
deltagande, kön, social bakgrund har tagits hänsyn till. 
Kommunen arbetar idag med att stärka sin integration där 
medlarna även här har hjälpt till. 
 
Mycket bra: Alla dessa aktiviteter är nya och skulle inte 
kunnat genomföras fullt ut utan stödet. 
 
1144/16 
236. Uppsala kommun 
UPPSALA 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
musik/lära spela instrument, simning, sommarläger, utflykt, 
skateboard, tv-spel/datorspel, lan, paintball, bowling, minigolf, 
djurskötsel, friluftsliv, näringslära, temaläger, em-matcher, 
parkour, cirkus, klättring, schack, bokprat, slöjd, yoga, trolleri, 
filmläger, glassbar, bio, läxläsning, utbytesprojekt, brännboll, 
grillning, kubb, drakverkstad, picknick, bad, stadsvandring. 
 
Effekter: Både pojkar och flickor har varit med och utövat 
sina intressen. Det har funnits blandade ledarstaber som inte 
särbehandlat någon på grund av kön, och inga aktiviteter har 
marknadsförts som tjej- eller killaktiviteter. Även när det 
gäller aktiviteter som matlagning, som vissa upplever som en 
kvinnlig domän så har en jämn blandning av könen uppnåtts. 
Många unga har fått uppleva aktiviteter som de kanske inte 
brukar göra i vanliga fall. Ungdomar har fått åka på utflykter 
och har insett att Uppsala och Sverige är mycket större än 
deras stadsdel. Genom att visa vad man kan hitta på under 
sommaren i Sverige så blir det lättare att integreras kulturellt. 
Aktiviteter och läger har fört samman grupper med olika 
bakgrund och introducerat aktiviteter till barn och unga som 
inte har något förhållande till dem sedan tidigare. Barn som 
varit i Sverige enbart ett par månader eller några år har lärt 
känna barn som fötts i Sverige, och lägren har blivit en plats 
för att lära sig språk och blanda kulturer. Barnen har kommit 
från olika kulturer och olika socioekonomiska förutsättningar, 
och alla har haft samma möjlighet att delta. I en av 
ledargrupperna fanns sommarpraktikanter som var nyanlända, 
ensamkommande ungdomar, och med barnens hjälp fick de en 
fin kontakt och övade upp språket. Barnen har lekt och 
umgåtts med barn från olika stadsdelar och fått nya kompisar 
under sommaren.  Barn som annars kanske inte umgås har 
mötts i aktiviteterna och hittat gemensamma intressen. 
Barnen har haft roligt med varandra utan att alla. Genom att 
många ensamkommande barn har deltagit i aktiviteterna finns 
ett ständigt arbete med integration, genom lekar, samtal och 
upplevelser, och med att arbeta bort känslan av vi och dom. 
Aktiviteterna bygger på lagarbete, att tillsammans som grupp 
nå ett mål, och att ta tillvara varandras kunskaper och styrkor. 
Ledarna har sett till att alla är välkomna till aktiviteterna.  
 
Mycket bra: Barnen har lekt och umgåtts med barn från olika 
stadsdelar och fått nya kompisar under sommaren. Barn som 
annars kanske inte umgås har mötts i aktiviteterna och hittat 
gemensamma intressen. Barnen har haft roligt med varandra. 
 
 
 

1022/16 
237. Utbildningsförvaltningen i 
Karlshamns kommun 
KARLSHAMN 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
simning, skateboard, inlinesåkning, kickbikeåkning och 
parkour. 
 
Effekter: Det har inneburit att kommunen kunnat erbjuda 
mer aktiviteter för målgruppen, mer organiserade 
aktiviteter med vuxna förebilder och mer avgiftsfria 
aktiviteter samt mer mötesplatser för elever med olika 
språklig och socioekonomisk bakgrund.  Bidraget har gjort 
det möjligt för kommunen erbjuda avgiftsfria aktiviteter 
som ger stimulans och personlig utveckling. Daglig fysisk 
aktivitet är viktig för barn och ungas utveckling och 
lärande. Deltagande barn har bland annat uppskattat att 
det funnits en stor frihet i att välja material och aktiviteter 
utifrån intresse och tider för deltagande utifrån behov och 
förutsättningar. 
 
Mycket bra: Barn i social utsatthet - fattigdom, 
trångboddhet, brist på stöd och stimulans från vuxna etc. - 
är begränsade av även relativt små kostnader, till exempel 
en inträdesavgift till badet på 20-40 kronor. Under 
sommarlovets 56 dagar blir det lätt tunnsått med 
meningsfulla aktiviteter, eftersom mycket kostar pengar i 
form av entréavgift, inköp av utrustning mm. De 
kostnadsfria aktiviteterna undanröjer hinder för deltagande 
och social inkludering och möjliggör deltagande på lika 
villkor. En framgångsfaktor är ett gott samarbete och korta 
kommunikationsvägar mellan fritidsgårdsenheten, 
fritidskontoret och fastighetsavdelningen och 
arbetsmarknadsavdelningen. Engagerade ledare är en 
annan framgångsfaktor. 
 
1020/16 
238. Vadstena kommun 
VADSTENA 
Genomförda aktiviteter: Kajak/paddling, Konstnärliga 
aktiviteter, Spökvandringar, Teaterföreställningar, 
Hoppborg för alla under en festivaldag. 
 
Effekter: Kommunen har med hjälp av stödet kunnat 
erbjuda teater och andra kulturaktiviteter för barn. Erbjuda 
utflykter för barn som annars inte har möjlighet till detta. 
Med hjälp av stödet har vi kunnat genomföra riktade 
aktiviteter till ekonomiskt utsatta familjer. Det är aktiviteter 
som tidigare varit på planeringsstadiet men som inte 
kunnat genomföras p.g.a. brist på ekonomiska resurser. 
Flera kulturella arrangemang som riktats mot barn har 
genomförts vilket förhoppningsvis påverkar intresset för 
t.ex. teater. Mål: Genomfört aktiviteter för barn i 
ekonomiskt svaga familjer. Genomfört aktiviteter för 
nyanlända barn. Genomfört kulturarrangemang för barn och 
unga. De genomförda aktiviteterna förhåller sig väl till de 
mål som anges i regeringsbeslutet. 
 
0289/16 
239. Vaggeryd kommun 
SKILLINGARYD 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
spela instrument sommarläger, kajak/paddling, simning, 
pyssel, skateboard, utflykt, tv-spel/datorspel, utflykt.  
 
Effekter: Vi har i synnerhet lyckats med att involvera barn 
med särskilda behov (diagnostiserade barn och unga) att 
kunna integreras i vår sommarlovsverksamhet med hjälp av 
våra utflykter och andra aktiviteter. Vi har lyckats väldigt 
bra med att skapa en sommarlovsaktivitet som innehåller 
en bred blandning av aktiviteter med stor spridning i såväl 
genus, ålder och etnicitet. Vi har lyckats att finna goda 
sammarbeten med föreningar i kommunen och fått hjälp av 
dessa med olika aktiviteter. Barnen i kommunen har fått ett 
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betydligt bredare utbud av aktiviteter att göra under 
sommarlovet och fler ledare att göra saker med. Barnen har 
genom pengarna från MUCF fått möjlighet till att få göra 
utflykter som tidigare år har efterfrågats, men inte gått att 
genomföra på grunda av ekonomin. Vi har lyckats väldigt 
bra med att skapa en sommarlovsaktivitet som innehåller 
en bred blandning av aktiviteter med stor spridning i såväl 
genus, ålder och etnicitet. Vi har lyckats att finna goda 
sammarbeten med föreningar i kommunen och fått hjälp av 
dessa med olika aktiviteter. har tack vare bidraget kunnat 
utvidga vår verksamhet genom att ha tillgång till flera 
aktiviteter och kunnat anordna utflykter till barn varje 
vecka. Vi har även tack vare bidraget kunnat hyra en 
sporthall varje dag, så att våra ungdomar kunnat ”leka av 
sig”, även om vädret inte varit det allra bästa. Där det 
främst märks för ekonomiskt utsatta barn är att vi har 
kunnat göra utflykter till ställen som de aldrig/sällan fått 
möjligheten till att åka till. Vi har från ett flertal 
barn/ungdomar fått höra att de är så tacksamma att de fått 
följa med och uppleva dessa platser (till exempel Skara 
sommarland, Liseberg och Kålmårdens djurpark). Överlag 
har året rullat på väldigt bra och feriepraktikanternas 
kompetens har höjts. Det har varit högt tryck från dag ett 
med hela 261 inskrivningar, förra året var det 228 
inskrivningar vilket resulterar i en ökning på 33 st. Detta 
tyder på att informationen av Sommarkul fortsätter att 
spridas och vi har fått många lovord av föräldrar som tycker 
att denna verksamhet är guld värd.  
 
Mycket bra: Pengarna från MUCF har givit oss en betydligt 
bättre och mer kvalitativ sommarverksamhet för 
kommunens barn och ungdomar. Detta extra bidrag har 
gjort att vi kunnat stärka vår personaltäthet och genom 
detta skapa en tryggare miljö för våra barn och ungdomar, 
vi inte har behövt begränsa antalet deltagare på våra 
veckoutflykter lika mycket som tidigare år samt vi har inte 
behövt jaga lika många lokala sponsorer som tidigare. 
 
1172/16 
240. Valdemarsviks kommun 
VALDEMARSVIK 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
sommarläger, kajak/paddling, utflykt, konstnärliga 
aktiviteter, pyssel, musik/lära spela instrument, simning, 
sommarläger, utflykt, dans – workshops. 
 
Effekter: Man har kunnat prova på saker i sitt närområde 
som man vanligtvis inte provar. Allt har ju självklart varit 
gratis och vi har även stått för skjuts till och från 
aktiviteterna, så många har kunnat vidga sina vyer gällande 
fritidssysselsättningar. Vi har haft ett brett utbud som 
tilltalat ganska många. Känslan är att vi nått ut bra till 
många ”grupper” i samhället. Vi upplever att vi fått med 
deltagare från alla samhällsklasser och fördelningen pojkar 
och flickor har varit bra. Alla aktiviteter har varit gratis 
samt att vi möjliggjort med transport om aktiviteten legat 
dåligt till geografiskt. Tack vare bidraget så har vi ”lyft” 
aktiviteterna, de har blivit fler och mer varierande. 
 
0964/16 
241. Vallentuna kommun 
VALLENTUNA  
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, simning, sommarläger, utflykt, 
kräftskiva, musikfestival, hoppborgar, lasergame, 
hinderbana 
 
Effekter: Genom ett kostnadsfritt utbud har vi uppnått 
följande mål: Integration och möten mellan barn och 
ungdomar både i den egna kommunen och på läger. 
Vallentuna har haft en god representation av barn och unga 
från olika områden och bakgrund i årets 
sommarverksamheter. Ungdomsenhetens personal har 
tidigare år arbetat med mer verksamhet riktat till äldre 
målgrupper och med betydligt lägre budget. Genom bidrag 
från MUCF har man kunnat bredda verksamheten betydlig. 

Verksamheten med läger har varit väldigt uppskattat av 
många. Att få resa bort med nya människor. Det statliga 
sommarlovsstödet har gett betydligt fler barn och unga 
möjligheter till en lärorik och spännande sommar. 
Ungdomsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen har 
fördelat om personalresurser till att uteslutande arbeta med 
sommarverksamhet. Genom att erbjuda full 
kostnadstäckning och gratis verksamhet, har även de barn 
och unga som har sämre förutsättningar kunnat delta. 
 
Mycket bra: Kultur- och fritidsförvaltningens 
ungdomsenhet har under sommaren 2016 erbjudit diverse 
olika kostnadsfria aktiviteter för kommunens unga. Dessa 
aktiviteter har marknadsförts genom sociala medier, 
etablerade kontakter och via utskick till HVB-hem för 
ensamkommande barn och ungdomar. Informationen i 
dessa utskick har varit författade på lättläslig svenska. 
Utbudet av verksamhet har varit uppbyggd kring 
gemensamma rutiner gällande samlingsplats och tidpunkt 
på dagen, vilket har underlättat för deltagarna. På så sätt 
har deltagarna inte behövt följa utbudet dag för dag, utan 
har kunnat komma förbi och se vad som erbjudits. Utbudet 
har varit varierande med bl. a. läger, dagsutflykter och 
spontanidrott som några exempel. Inga kostnader har tagit 
ut från deltagarna och vid de tillfällen då speciell utrustning 
har krävts, har detta funnits att låna från kommunen. 
Verksamheterna har varit tillgängliga för alla intresserade, 
oavsett vilken kommun man bor i. Vallentunas 
sommarlovsaktiviteter har markant kunnat öka med stödet 
från MUCF. Tidigare år har sommarverksamheterna varit 
mer begränsade i omfattning och tidsmässigt förlagda i 
anslutning till skolavslutning och skolstart. Genom att vi 
under sommaren 2016 kunnat erbjuda ett kostnadsfritt 
aktivitetsutbud, har vi säkerställt att ekonomiska 
förutsättningar för den enskilde deltagaren inte har 
påverkad möjligheterna att delta. 
 
1128/16 
242. Vansbro kommun 
VANSBRO 
Genomförda aktiviteter: Sommarläger. 
 
Effekter: Vi har under två veckor erbjudit kombinerad 
sommarskola/sommarkollo för ungdomar i årskurs 4-9. Det 
har varit en kombination av svenskfödda barn och barn som 
bor i asylboende, HVB-hem och familjehem. Två 
svenskfödda barn omfattas av LSS, personkrets 1. Alla 
aktiviteter har varit kostnadsfria. Vi har haft 11 st. 
ungdomar anställda genom kommunens feriejobbsatsning 
vilket har haft en positiv påverkan på den sociala 
samvaron. Alla deltagare har erbjudits prova på nya saker 
såsom smide, släcka brand och öva HLR. 
 
Mycket bra: Vi har med de yngre barnen haft en bra mix 
av kön och speciella behov. Våra unga feriearbetare har 
fungerat som goda förebilder. För de äldre barnen har 
feriearbetare fungerat mer som en jämnårig kompis som 
man umgåtts med på ett jämlikt plan. Lägergården har ett 
bra läge och närhet till fin badplats vilket medför att 
lägerveckorna varit en möjlighet till att bada och leka. 
 
0780/16 
243. Vara kommun 
VARA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, pyssel, musik/lära 
spela instrument, utflykt. experimentkurser vetenskap 
(ballongkraft & hitta balansen), graffiti, filmvisning, dans, 
cirkusskola. 
 
Effekter: Det statliga stödet har öppnat upp för att kunna 
planera helt andra typer av aktiviteter än vi har haft 
möjlighet till tidigare. Tidigare har det inte funnits budget 
att ta in externa satsningar, utan har endast förekommit 
som aktiviter vi har kunnat ordna och hålla i själva. Med 
stödet har vi kunnat bredda utbudet rejält. En bemannad 
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mötesplats för unga mellan 13-15 år där man kunde 
umgås, få hjälp med t ex matte, svenska, engelska, spela 
fotboll eller spel tillsammans och äta gemensamma 
mellanmål. En mycket populär mötesplats. Detta var ett 
samarbete mellan en mängd föreningar, studieförbund samt 
biblioteket. Det har givits möjlighet att delta i aktiviteter 
som annars inte hade funnits tillgängliga på orten och 
dessutom har alla haft samma möjlighet oavsett ekonomi 
eftersom aktiviteterna är kostnadsfria. Vi har fått mycket 
positiv respons från de som deltagit vilket gör att vi 
upplever det som att aktiviteterna varit stimulerande. 
 
Mycket bra: Detta har gjort att vi har kunnat erbjuda 
aktiviteter inom allt från vetenskap, graffitti, kampsport, 
slöjd och dans till utflykter för att nämna några. Självklart 
har aktiviteter på bibliotek och fritidsgård också 
genomförts. Det har tidigare inte genomförts så mycket 
aktiviteter för barn och unga under sommarlovet i Vara 
kommun, en orsak kan vara att många lämnar Vara under 
sommar och semester. Vi tror därför att 
sommarlovsaktiviteter är av största vikt för barn från 
ekonomiskt utsatta familjer att få möjlighet till stimulerande 
aktiviteter under sommarlovet. 
 
0336/16 
244. Varbergs Kommun 
VARBERG 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, fotboll eller 
andra bollsporter, kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, 
pyssel, musik/lära spela instrument, simning, sommarläger, 
utflykt, skateboard, tv-spel/datorspel, ridning och 
hästskötsel, självplock jordgubbar och bär, surfing, 
filmproduktion, musikal och artisteri. 
 
Effekter: Ungdomsgårdarna har kunnat bedriva 
lovverksamhet under hela sommarperioden med hjälp av 
timanställd personal, samverkan med andra avdelningar 
har gett ett brett utbud. Vi har haft god tid att förankra 
detta med elevhälsovården, och detta har inneburit att vi 
nått de unga som är svåra att få med i ordinarie 
verksamhet. Det har funnits tid att bearbeta föräldrar och 
unga utan att de har behövt söka pengar från Majblomman, 
som i nuläget bara ger bidrag för glasögon. 
 
0955/16 
245. Vaxholms stad 
VAXHOLM 
Genomförda aktiviteter: fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, utflykt. Vi har köpt in material till ett 
sportotek, vårljus, vårt boende för ensamkommande har 
fått medel för sommarlovsutflykt bl.a. baserat på barnens 
önskemål. 
 
Effekter: Vi har kunnat nå många och en bredd genom att 
köpa in en mängd utrustning som skall komma till 
användning även på lång sikt. Detta har även skapat 
möjligheter till bra integration och umgänge. Bra 
samverkan mellan föreningsliv, boende och kommun. Nått 
ut brett. Skapat möjligheter till bra integration och 
umgänge. Stimulerat till aktivitet och idrott. 
 
0764/16 
246. Vellinge kommun 
VELLINGE 
Genomförda aktiviteter: Musik/Lära spela instrument, 
sommarläger, surfcamp surfing/livräddning. 
 
Effekter: Kommunen har sommaren 2016 kunnat planera 
och inspirerats att genomföra aktiviteter som ej tidigare 
genomförts. Vi har kunnat erbjuda aktiviteter som ej 
tidigare varit möjligt. Vi har i enlighet med målen från 
regeringen kunnat, ge kostnadsfria aktiviteter utan några 
som helst kriterier som ska uppfyllas, skapat möten mellan 
nyanlända ungdomar och Vellingeungdomar/barn. skapat 
aktivteter som ej erbjudits tidigare och på så sätt skapat ny 

stimulans för personlig utveckling. Inspirationsdagarna 
World Wide Artist har varit speciellt lyckat och uppskattat 
bland barnen då de - genom dans, spel på 
djembetrummaor, konstskapande och gitarrspel utvecklat 
sin kreativitet och lärt sig massa nya saker - fick en härlig, 
social upptakt på sommaren där de knöt nya kontakter och 
utväxlade kontaktuppgifter, mailadresser, mobil nr med 
mera. så att man sedan hade kontakt under sommaren. 
Projektet ÄLSKA HAVET gav många positiva effekter. 
Förutom sociala kontyakter lärande sig nyanlända att bland 
annat göra livräddning, surfa, med mera. Säkerhet att 
”umgås” med havet kringgärdar stor del av Vellinge 
kommun. Det finns också mer information om filen 
Projektutvärdering #älskahavet.pdf som finns i 
slutrapporten på MUCF.  
 
1016/16 
247. Vetlanda kommun 
VETLANDA 
Genomförda aktiviteter: Geocaching (skattsökning med 
hjälp av GPS), konstnärliga aktiviteter, pyssel, utflykt, det 
som inte passar in i mallen ovan: Konsert, aktivitetsdag 
med hoppborg ansiktsmålning med mera, dartskola, 
snickarverkstad, utomhusbio. 
 
Effekter: Barn- och ungdomar har fått ta del av 
stimulerande aktiviteter som i flera fall skiljer sig från vad 
som traditionellt erbjuds i Vetlanda kommuns 
fritidsaktiviteter och i föreningslivets; exempelvis 
cirkusskola, målarskola, mm. Det har definitivt hjälpt dem 
till personlig utveckling. Barn och ungdomar har mötts över 
geografiska, sociala och kulturella gränser. Denna 
måluppfyllnad motsvarar väl målskrivningarna i 
regeringsbeslutet. 
 
Mycket bra: Totalt anser vi att utan stödet hade vi inte 
haft några sommarlovsaktiviteter alls. Ja, om detta kan vi 
naturligtvis bara spekulera, eftersom vi inte genomfört 
djupintervjuer med deltagarna. Men de rapporter vi fått in 
talar om stor glädje och aktivitet bland barnen och 
ungdomarna och det talar väl sitt tydliga språk. 
 
0982/16 
248. Vilhelmina Kommun 
VILHELMINA 
Genomförda aktiviteter: Simning, sommarläger, 
kajak/paddling, utflykt, åka tåg, hästridning, 2 olika 
badresor, djurparksresa, 3 st. biofilmer, fjällvandring, gratis 
bad under hela juli, kanotsafari, sommarfest med inriktning 
integration, provköra riktig radiostyrd bil för en dag, 
bowling, sagoläsning. stort aktivitetsland för familjer en 
helg med hoppborgar sumodräkter och så vidare. 
 
Effekter: Stödet har bidragit till ett ökat engagemang och 
att ett betydligt större utbud av sommaraktiviteter kommit 
barn och ungdomar till del. Inom kommunens socialtjänst 
har tid avsatts för planering och samordning av aktiviteter. 
Detta i samverkan med en mängd olika aktörer. 
Förhoppningen är att kommunledning genom MUCF:s 
bidrag får upp intresset för sommarlovsaktiviteter då det 
fyller en väldigt viktig roll för barn och ungdomar i utsatt 
miljö. Vi har lyckats med integration, stimulera både pojkar 
och flickor, skapat nya kontaktytor mellan barn med olika 
social bakgrund, alla har kunnat vara med och det har varit 
aktiviteter som bidragit till stimulans och personlig 
utveckling. Pengarna har använts till de ändamål som MUCF 
avsett att bidraget ska gälla.  
 
Mycket bra: Bidraget har haft en väldigt positiv inverkan 
på hur sommarlovet har blivit för många barn. 
Sommarlovet är för många en jobbig tid . Den summa 
pengar direkt som varit riktade till sommarlovsaktiviteter 
har bidragit till en stor skillnad för dessa barn. Många barn 
och familjer har uttryckt va kul det varit att få hitta på så 
mycket skoj under sommaren istället för att sitta hemma. 
Genom att aktiviteterna har varit helt kostnadsfria så har 
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alla oavsett ekonomi kunnat deltaga. Det är svårt att få 
fram de som behöver det mest men vi har sett att vi nått ut 
till många som tillhör den kategorin, och genom att vi fått 
sådan bra respons så tror vi att vi kommer att nå ut till 
ännu fler utsatta familjer kommande år, genom att ryktet 
sprider sig och att vi detta år var ute i sista minuten. Vi har 
även genom ett samarbete med våra HVB-hem jobbat med 
integrationen mot ensamkommande barn och ungdomar, 
detta har varit mycket uppskattat. Ett jättefint och 
värdefullt samarbete mellan fritidsgård/folketshus/simhall 
och andra arrangörer har gjort detta möjligt. Vi arrangerade 
gratis bad under hela juli på badhuset samt ett gratis 
lekland under en helg med många olika hoppborgar, 
sumodräkter, radiostyrd bil och så vidare. Det var väldigt 
uppskattat. Framgången av dessa aktiviteter är nog att det 
fanns något för alla. Oavsett färg, form, kön, handikapp, 
ekonomi samt ålder, fanns även en mekanisk tjur som 
roade föräldrar. 
 
0657/16 
249. Vimmerby kommun 
VIMMERBY  
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fotboll eller andra 
bollsporter, musik/lära spela instrument, utflykt, 
kampsport, studioinspelning, filmredigering, mobil 
fritidsgård, drakflygning, öppen verksamhet. 
 
Effekter: Överlag mycket positivt och vi har kunnat 
erbjuda flera olika möjligheter för kommunens barn och 
ungdomar som inte har möjlighet att få komma iväg på 
egna aktiviteter under sommaren. Bidraget har framförallt 
bidragit till att vi kunnat utveckla och provat nya metoder 
som att ta oss ut i till våra kransorter och på så sätt nå ut 
till kommunens alla orter och barn.  Vi har även lyckats 
bidra till några av kommunens föreningar så de har kunnat 
bedriva verksamheter i mer socialt utsatta områden i 
kommunen vilket har kompletterat våra egna verksamheter 
i dessa områden på ett bra sätt. Vi har nått ut till våra 
kransporter i kommuner och kunnat erbjuda verksamheter i 
orter där det vanligtvis inte finns fritidsaktiviteter för barn 
och ungdomar.  Vi har kunnat göra flera specifika insatser i 
mer socialt utsatta område genom både fotbollsföreningens 
punktinsatser i dessa områden, minikollot och dessutom 
våra egna redan existerande verksamheter i dessa 
områden. Vi har kunnat utveckla vårt arbete med 
integration genom dels vårt samarbete med HVB hemmen i 
kommunen kring feriearbete och kickboxningsföreningens 
insatser under sommaren. Vi har arbetat med 
barnkonventionen tillsammans med barn och deras 
föräldrar. 
 
Mycket bra: Dessutom har det startats nya verksamheter 
och satsningar som har inneburit fortsatta verksamheter 
som har kunnat fortsätta även efter sommarlovet. Både de 
investeringar som gjorts till kickboxningsklubben som 
bedrivs av några ensamkommande pojkar och våra egna 
investeringar i en mobil studio är bra exempel på 
verksamheter som har kunnat fortsätta nu under hösten 
och som kommer att kunna fortsätta ett bra tag framöver. 
Vi har t.ex. ”Fabriken on Tour”: En ny satsning som vi 
kunde prova återigen tack vare regeringens 
sommarlovspengar. Fabriken on tour innebar att vi skapade 
en mobil version av fritidsverksamheten som Fabriken 
vanligtvis bedriver och en minivariant av Café Källängen. Vi 
tog med oss tält, möbler, en ministudio, ett mindre 
Caféutbud och gav oss ut till alla kransorterna i Vimmerby 
kommun. Detta är något som har efterfrågats länge och nu 
fick vi chansen att prova detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

0712/16 
250. Vindelns kommun 
VINDELN  
Genomförda aktiviteter: Bollsporter, konstnärliga 
aktiviteter, pyssel, orientering, luftgevärs skytte, 
skaparläger, ridning, innebandy, kul i naturen och 
samarbetsövningar. 
 
Effekter: Helt avgörande eftersom vi inte tidigare har 
kunnat erbjuda sommarlovsaktiviteter av detta slag.
  
0659/16 
251. Vingåkers kommun 
VINGÅKER 
Genomförda aktiviteter: Betonggjutning, konstnärliga 
aktiviteter, musik/lära spela instrument, simning, utflykt, 
fotbollsskola i Vingåker, fotbollsskola i Högsjö, 
sommarboken på biblioteket i Vingåker, musikalvecka i 
Marmorbyn, målarvecka i slottsparken, Vingåker, prova på 
golf, båsen Berga golfklubb, allsång för barn i slottsparken, 
Vingåker, musik quiz i slottsparken, sagovecka i 
slottsparken, Vingåker summercamp under två veckor. 
skapande händer, märkestagning på utomhusbaden prova 
på ridning, Vingåkers ryttarklubb, sommaröppet på 
fritidsgården under 8 veckor. 
 
Effekter: Det har bidragit till ett mycket bredare program 
med hela 14 aktiviteter som lockat ca 1000 barn i den 
aktuella målgruppen. Vi har 14 aktiviteter att välja mellan i 
stället för fyra aktiviteter 2015. Mångfalden av aktiviteter 
har varit större, deltagarantalet har varit över förväntan 
och fördelningen mellan könen mycket bra. Många 
invandrar barn har fått möjligheten att delta utan kostnad 
vilket inte varit möjligt utan stödet. Mixen mellan 
kulturaktiviteter och idrott har varit bra och fördelningen 
mellan pojkar respektive flickor har mycket god. 
Summercampen erbjöd ett stort smörgåsbord av aktiviteter 
och dessutom en ledarutbildning för 17 ungdomar. 
Fritidsgården har haft öppet under hela 8 veckor. 
Kommunen har även skjutit till mer egna medel främst 
utifrån ett integrationsperspektiv. 
 
0369/16 
252. Vänersborgs kommun 
VÄNERSBORG 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, simning, sommarläger, utflykt, 
”sport & lek”: barn/unga har kunnat låna div lekutrustning 
och få hjälp med aktiviteter av ungdomar från 
idrottsrörelsen, seglarskola. 
 
Effekter: Vi har vänt oss till barn och unga i hela 
kommunen men de som utnyttjat möjligheterna och 
deltagit i aktiviteterna har till största delen varit från 
kommunens socioekonomiskt mest utsatta områden. Vi har 
kunnat erbjuda alla barn 6-15 år aktiviteter under vuxet 
överinseende samt etablerat ett fortsatt samarbete med 
föreningsliv och intresseorganisationer för att utveckla 
kommande års sommaraktiviteter. 1. Bra mix av aktiviteter. 
2. Vuxenstöd i samverkan med föreningslivet. 3. Geografisk 
spridning av aktiviteter i kommunen. 
 
Mycket bra: Vi har etablerat samarbete med föreningar 
och intresseorganisationer och kunnat erbjuda aktiviteter 
som vi inte haft möjlighet till tidigare. Fler barn från 
ekonomiskt utsatta familjer har deltagit i simskola, dagläger 
och sport- och lekverksamheten. Barn från hela 
åldersgruppen 6-15 år har deltagit och med en uppskattad 
fördelning 50% flickor 50% pojkar. Däremot har vi inte fört 
statistik på antalet deltagare. 
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0818/16 
253. Vännäs kommun 
VÄNNÄS 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, kajak/paddling, pyssel, sommarläger, utflykt, 
teater, skogsvandring, friluftsliv, berättarstund. 
 
Effekter: Det har berikat utbudet av fritidsaktiviteter i 
kommunen, som var kostnadsfria. Genom gratis 
sommarlovsaktiviteter har barn från ekonomiskt utsatta 
familjer, getts möjlighet att delta i fritidsaktiviteter i större 
utsträckning än tidigare. De har fått roliga upplevelser att 
berätta för vänner när de kommer hem och när skolan 
startar om vad det gjort under sommarlovet. 
 
0833/16 
254. Värnamo kommun 
VÄRNAMO 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, 
skateboard, sommarläger, tv-spel/datorer, musik/lära spela 
instrument, kajak/paddling, utflykt. 
 
Effekter: Alla barn och ungdomar som har deltagit har ju 
fått ett positivt sommarlovsminne. Många har hittat nya 
kompisar och fritidsledare som finns kvar under hösten. 
Många tjejer tyckte det var roligt med resorna, så nu har vi 
fler tjejer på fritidsgården. Vi har fått fler besökare under 
sommarlovet. Fritidsledarna har knutit nya starka sociala 
kontakter med både gamla och nya besökare. Fritidsledarna 
har haft positiva kontakter med många föräldrar. Vi har haft 
med ungdomar från många olika skolor och med olika 
sociala bakgrunder. Övernattningsreorna har varit mycket 
uppskattade bland ungdomarna. Gruppera har inte varit så 
stora och personaltätheten hög. Massor med tid för 
diskussioner och gemenskap har funnits. 
 
1160/16 
255. Västerviks kommun 
VÄSTERVIK 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, pyssel, 
simning, sommarläger, utflykt, musik/lära spela instrument, 
cirkusskola. 
 
Effekter: Möjlighet att utöka verksamhet och nå fler barn 
och unga, göra gratis aktiviteter som annars skulle kostat, 
tillgängliggöra för alla barn oavsett ekonomiska 
förutsättningar, fler barn har fått möjlighet att vara med. 
Satsning på ledare med annat modersmål än svenska har 
möjliggjort möten över språkgränser. Utökad möjlighet för 
alla barn att få ett sommarlov att minnas oavsett bakgrund 
och ekonomi. Ledare med både flerspråkighet och sim 
coaching-erfarenhet har varit mycket uppskattat. Skapat 
möten genom gratis resor både inom och utanför 
kommungräns. Cirkusskolan, ej baserat på tidigare 
erfarenhet, oavsett ålder o förutsättningar har barnen 
kunnat testa och klara av saker som dom inte trodde var 
möjligt. 
 
1028/16 
256. Västerås Stad 
VÄSTERÅS 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, 
simning, orientering, tv-spel/datorer, utflykt, musik/lära 
spela instrument, kajak/paddling, sommarläger, dans, djur, 
friidrott, bibliotek, lajv och dagkollo. 
 
Effekter: Vad gäller frågan om huruvida Västerås stad 
sommarlovsaktiviteter utvidgats med hjälp av stödet är svaren 
entydiga. Inget av dem 19 projekten hade kunnat genomföras 
inom den ordinarie verksamhetens budgetram. Vad många 
projekt framhåller som positivt i detta sammanhang är att 
målgruppen inte bara skulle utgöras av barn från ekonomiskt 

utsatta familjer utan att syftet var att skapa nya kontaktytor 
mellan barn med olika social bakgrund. Sommarläger med 
djur (bifogar fil till den som ett exempel på återföring). 
Sommarskolan som var ett samarbete med en fritidsgård och 
skola i ett område där målgruppen som MUCF vill nå bor. 
Syftet var att möjliggöra för barnen att klara av skolan och 
skapa förutsättningar för att ge målgruppen en meningsfull 
fritid under sommaren men även långsiktigt. Och det sista var 
att bygga drake. Syftet med den aktiviteten var att det är 
något som finns i många kulturer världen över och den 
uppfattas inte som specifikt ”tjejigt” eller ”killigt” utan lockar 
alla. Den bjuder även in till samarbete. Vi ser 2 olika syften:1. 
Få till ett samarbete mellan skolorna och Fritidsgården som 
finns i Bäckbyhuset för att få ett långsiktigt fungerande 
Bäckbyhus så att boende i området, i alla åldrar, upplever 
Bäckbyhuset som en naturlig och trevlig mötesplats. 2. Ge 
barn och ungdomar möjlighet till att klara av skolan och skapa 
förutsättningar för att ge målgruppen en meningsfull fritid i 
första hand under sommaren men också långsiktigt. 
 
Mycket bra: Västerås stads utvärdering av MUCF medel för 
sommarlovsaktiviteter 2016.docx. Dokumentet är tillgängligt 
på MUCF. 
 
1031/16 
257. Växjö kommun Ungdomslotsen 
VÄXJÖ 
Genomförda aktiviteter: Betonggjutning, brädspel, fiske, 
fotboll eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 
matlagning, kajak/paddling, musik/lära spela instrument, 
pyssel, simning, sommarläger, utflykt, skateboard, tv-
spel/datorspel, drakbygge, trollkarl, besök av idrottslag, 
teknikskoj, bakning dans, cirkus, hoppborg, ansiktsmålning, 
ljustillverkning, lypsyltillverkning, filmvisning. 
 
Effekter: Vi har, med hjälp av det statliga stödet, kunnat 
erbjuda ett gediget utbud av aktiviteter hela sommaren för 
barn och unga (6-15 år) i Växjö kommun. Nästan dagligen 
under hela sommarperioden har det funnits planerade 
aktiviteter som man har kunnat delta i, för många har detta 
varit det enda alternativet till att faktiskt göra något på sitt 
sommarlov. I våra prioriterade områden har vi framförallt 
kunnat se att många har fått se, uppleva och göra saker som 
de inte hade kunnat annars (till exempel har fått ta del av 
kulturskolans sommarkurser, fiskeresor, hoppborgskul, träffat 
idrottsprofiler, testat nya sporter osv.) Vi har dessutom kunnat 
åstadkomma möten mellan olika barn och ungdomar som i 
vanliga fall inte ses och umgås. Aktiviteterna har varit väl 
genomtänkta för att locka både killar och tjejer vilket de också 
har gjort, många ledare har dessutom kommenterat att 
många fler tjejer än vanligt har deltagit på aktiviteterna. 
 
0720/16 
258. Vårgårda kommun 
VÅRGÅRDA 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
simning, sommarläger, utflykt, öppet hus på 4h, 
mini/bandgolf, discgolf, golf, bio. 
 
Effekter: Vi anser att vi har nått de mål som är uppsatta, det 
vill säga: ett brett utbud av aktiviteter som når olika 
målgrupper (åldrar, kön, bakgrund mm), främja integration 
samt skapa nya kontaktuter mellan barn med olika bakgrund. 
Fler barn har varit aktiva under sommarlovet. Fler barn har 
haft något att göra. Vi har aktiverat ett stort antal barn i 
Vårgårda kommun. Flera av dessa barn har inte 
förutsättningarna, ekonomiska, sociala mm) att delta på 
aktiviter som vanligtvis finns under sommarlovet. Stödet har 
varit avgörande för att kommunen ska kunna genomföra 
dessa aktiviteter. Utan stödet hade det inte blivit några 
aktiviteter i sommar. Flera av aktiviteterna har gynnat de 
familjer som av ekonomiska skäl inte kan ta sig till eller betala 
exempelvis inträde till bad och bio. 
 
Mycket bra: Uppföljning sommarlov.pdf på internet se 
på sidan. 5 i slutrapporten som finns på MUCF. 
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1157/16 
259. Ydre Kommun 
ÖSTERBYMO 
Genomförda aktiviteter: Sommarläger. 
 
Effekter: Sommarläger har på ett positivt sätt 
kompletterat kommunens insatser med sommarskola och 
simskola. Aktiviteten stimulerade främst flickor deltagande. 
Deltagarna hade olika social bakgrund och drygt hälften var 
barn med invandrarbakgrund. Alltså stimulerade lägret i 
hög grad integration och möten mellan barn med olika 
social bakgrund. 1. Roliga praktiska aktiviteter = ridning. 2. 
Arbete med värdegrundsfrågor med hjälp av Sisus 
teambuildingväska. 3. Inlärning av ny kunskap på ett 
lättsamt sätt med teori om hästar. 
 
0677/16 
260. Ystads kommun 
YSTAD 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära spela 
instrument, pyssel, sommarläger, kajak/paddling, pyssel, 
skateboard, utflykt, hoppborg, golfskola, bokbuss 
happening, robotprogrammering, sommarboksfika, dans 
och jympa, var filmare och filmstjärna för en dag, segling, 
bio, upptäck vad som händer under ytan och agility. 
 
Effekter: Tidigare har kommunen inte erbjudit något 
samlat sommarlovsprogram. Det mesta av det som har 
erbjudits under sommaren hade inte erbjudits om inte de 
statliga medlen har kommit en del aktiviteter hade annars 
genomförts men då hade det inte vara kostnadsfritt för 
barn och unga. Många verksamheter har upplevt det som 
positivt att kunna ge barn och unga det där lilla extra på 
sommarlovet som de annars inte har haft budget för. Alla 
barn och unga har fått information om 
sommarlovsaktiviteterna via skolan men även via till 
exempel socialtjänst, elevhälsa och/eller Ungdomens Hus. 
Hur stor andel av deltagarna som kommer från ekonomiskt 
utsatta familjer är svårt att veta men de har definitivt haft 
möjlighet att ha ett roligt sommarlov. De aktiviteter som 
krävde bokning var inte alla platserna upptagna direkt och 
på så vi kunde barn och unga boka sig under en längre tid. 
 
0691/16 
261. Älmhults kommun 
ÄLMHULT  
Genomförda aktiviteter: Fiske, kajak/paddling, 
sommarläger, matlagning, utflykt. 
 
Effekter: Alla har fått vara med på lika villkor och avsett 
ekonomiskt förutsättning i den egna familjen. 
 
1069/16 
262. Älvdalens Kommun 
ÄLVDALEN 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
spela instrument, pyssel, sommarläger, kajak/paddling, 
pyssel, simning, utflykt, aktiviteter kring arrangemanget 
blås grönt. 
 
Effekter: Vi har inte haft några samordnade 
sommarlovsaktiviteter tidigare så stödet har kommit till bra 
användning för att starta upp. Alla aktiviteter har varit 
gratis vilket möjliggjort för alla att delta oavsett familjens 
ekonomiska förutsättningar. Fritidsledarna från skolan har 
anordnat aktiviteter, vilket skapar trygghet för barn att 
delta. De har fått vara delaktiga i beslutet av vilken typ av 
utrustning som vi skulle köpa in och vilka aktiviteter som de 
ville ha. Tack vare det statliga stödet kunde vi köpa in och 
tillgodose önskemål om utrustning och resor. 
 
 

1048/16 
263. Älvkarleby kommun 
SKUTSKÄR 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, pyssel, simning, sommarläger, utflykt, 
musik/lära spela instrument, kajak/paddling, sommarläger, 
tv-spel/datorspel, utflykt, bland annat minigolf, långgolf, 
vattenskidåkning, volleyboll, go-cart, krupit i grottor, 
kulturskola. 
 
Effekter: Det har förgyllt sommaren för många. Barn har 
fått en upplevelse under sommaren, varit tillsammans med 
andra barn och vuxna och träffat nya kompisar. Vi har 
kunnat ha tolk så att kommunikationen med de nyanlända 
fungerat bra. Vi har haft bra med bemanning vid 
aktiviteterna. Vi har tack vare hyrda minibussar kunnat ta 
oss runt i kommunen och även utanför och kunnat erbjuda 
bra aktiviteter som barnen/ungdomarna uppskattat. Det 
har förgyllt sommaren för många. Barn har fått en 
upplevelse under sommaren, varit tillsammans med andra 
barn och vuxna och träffat nya kompisar. 
 
Effekter: Det har förgyllt sommaren för många. Barn har 
fått en upplevelse under sommaren, varit tillsammans med 
andra barn och vuxna och träffat nya kompisar. Vi har 
kunnat ha tolk så att kommunikationen med de nyanlända 
fungerat bra. Vi har haft bra med bemanning vid 
aktiviteterna. Vi har tack vare hyrda minibussar kunnat ta 
oss runt i kommunen och även utanför och kunnat erbjuda 
bra aktiviteter som barnen/ungdomarna uppskattat. Det 
har förgyllt sommaren för många. Barn har fått en 
upplevelse under sommaren, varit tillsammans med andra 
barn och vuxna och träffat nya kompisar. 
 
0656/16 
264. Älvsbyns kommun 
ÄLVSBYN 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, pyssel, simning, 
sommarläger, utedag i stallet, badresor till boden, bowling, 
bio, tv-spel/datorer, utflykt, musik/lära spela instrument. 
 
Effekter: Alla kommunens barn (även semesterfirandes 
barn) i åldersspannet 6- 15 år har erbjudits gratisaktiviteter 
under 40 dagar under sommarlovet. Ekonomiskt utsatta 
familjers barn har fått träffa Svenssonbarnen på bio, 
bowlingen badresorna etc. Många sommarlovslediga barn 
och speciell assylsökandes barn har fått göra roliga saker i 
sommar. 
 
0685/16 
265. Ängelholms kommun 
ÄNGELHOLM 
Genomförda aktiviteter: Brädspel, fiske, skateboard, 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, matlagning, 
musik/lära sig spela instrument, sommarläge, dans, 
scoutkurs ”att vara ute är inne”, INSTA walk, brandkår med 
övningar, ambulans med övningar, Filmprojekt, Funballz, 
hängmattehäng, uppträde Frans, parkour. 
 
Effekter: Utan bidraget hade vi inte kunnat utöka med alla 
nya aktiviteter eller kunnat erbjuda denna breda mångfald 
av aktiviteter. Bidraget har även lett till ett ökat samarbete 
över gränserna inom kommunen där personal från bland 
annat fritidsgårdar, socialtjänsten samt föreningar i 
kommunen deltagit. Förståelsen för människan bakom 
uniformen med brandkår samt ambulans. Vi upplever att vi 
skapat en meningsfull tid för barn och ungdomar som 
vanligtvis inte haft möjligheten att uppleva många av dessa 
aktiviteter. Ett exempel är Funballz som kunde locka 100 
personer per gång. 
 
Mycket bra: Kommunen har också gjort en utvärdering av 
Glimmingelägret 160613–160616 (12-15år) och 
Tåssjölägret 160619–160622 (7-12 år). 
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1189/16 
266. Åmåls Kommun 
ÅMÅL 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, 
matlagning, pyssel, simning, sommarläger, utflykt, 
skateboard. 
 
Effekter: Aktiviteterna har varit gratis och det har 
möjliggjort att alla har kunnat vara med. Många aktiviteter 
som annars inte alla haft möjlighet att vara med på såsom 
vattenskidåkning, go-cart, växtfärgning och klotterplank. 
Pröva på för att hitta intresse. Nya vänner och göra 
aktiviteter tillsammans med andra barn och unga. 
 
1169/16 
267. Ånge Kommun 
ÅNGE 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, Pyssel, 
Sommarläger, Hantverk som ull- och kardningsverksamhet, 
keramik, måleri, textiltryck, biovisning, dagläger på 
bondgård.  
 
Effekter: Har haft en avgörande positiv inverkan. Har 
inneburit att vi har haft möjlighet att ordna ett flertal 
aktiviteter med olika arrangörer. Vilket annars inte hade 
varit möjligt i denna omfattning. Möjliggör möjlighet att 
erbjuda aktiviteter för att främja integration och skapa 
nätverk mellan ungdomar och ideella aktiviteter. Som vi 
tidigare skrivit så har detta stöd möjliggjort för Ånge som 
relativt liten kommun att kunna erbjuda ett större utbud än 
normalt. Vi har kunnat ta hjälp av ett större antal 
arrangörer för detta. 
 
0762/16 
268. Åre kommun 
JÄRPEN 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, matlagning, 
musik/lära spela instrument, pyssel, simning, sommarläger, 
utflykt, skateboard, besök på hembygdsgårdar, meka cykel, 
aktivitetsbana, besök på lokalt museum, ridläger, kollo, bo 
över i stuga, brottning. 
 
Effekter: Främst ett mer aktivt och meningsfullt 
sommarlov för de som faktiskt inte tycker om att vara 
lediga hela sommarn som har varit kostnadsfritt. Vi har haft 
spridning i kommunen och främst våra nyanlända har fått 
se stora delar av vår kommun. Prova på nya aktiviteter, se 
nya platser i kommunen, träffa nya kompisar och få relation 
med andra vuxna. Byggt en aktivitetsbana tillsammans med 
en kulturförening som också har en Konst-IG stig där man 
haft bra samtal, samt fått måla och pyssla. Mycket 
uppskattat. Se dokumentation. Meka cykel, ett projekt där 
främst nyanlända fått en egen cykel, visserligen begagnad, 
samt hjälp att fixa den och även lärt sig trafikregler innan 
man fått med segern cykel. 
 
0815/16 
269. Årjängs kommun 
ÅRJÄNG 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
kajak/paddling, konstnärliga aktiviteter, simning, utflykt, 
musik/lära spela instrument, utflykt, golf, besök på lekland, 
hundkunskap. 
 
Effekter: Vi har uppnått målet genom att svenska och 
utländska ungdomar har fått träffats och genomfört olika 
aktiviteter. Det har stärkt förståelsen för varandra och det har 
även inneburit att kontakten mellan ungdomarna har fortsatt 
hos flera. Större delen av dessa ungdomar kommer från hem 
med låga inkomster. De flesta av dem hade inte kunnat dela i 
aktiviteterna om det hade varit deltagaravgifter. En 
invandrarförening har aktiviterat sig och genomfört aktiviteter 
för ungdomarna. Större delen av dessa ungdomar kommer 

från hem med låga inkomster. De flesta av dem hade inte 
kunnat dela i aktiviteterna om det hade varit deltagaravgifter. 
En invandrarförening har aktiviterat sig och genomfört 
aktiviteter för ungdomarna. Lokala föreningar har varit 
positiva till projektet. 
  
0835/16 
270. Åsele kommun 
ÅSELE 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
simning, tv-spel/datorer, utflykt, baka tunnbröd, tillreda 
färskost, utomhusspel/lekar, skattjakt, ponny/hästridning, 
hoppborg, dockteater/workshop, teaterskola/workshop, lan, 
bågskytte, paintball, målarcafé, parkour, tipsrundor, bio, 
musik och danscafé. 5-kamp, sagostund. 
 
Effekter: Sommarlovsaktiviteterna har haft ett brett utbud 
som riktat sig både mot yngre som äldre åldersgrupper. 
Aktiviteterna har riktat sig både mot svenska barn, nyanlända 
barn och asylsökande barn och har varit på flera orter/mindre 
byar i kommunen, inte bara i tätorten. Kommunen är särskilt 
nöjd med spridning av aktiviteter, antalet deltagande barn och 
att arrangemang har förevarit även utanför tätorten. 
Framgångsfaktorer har varit samarbete som förevarit med 
föreningar och organisationer vid anordnade av arrangemang. 
 
0290/16 
271. Åstorps kommun 
ÅSTORP 
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, matlagning, sommarläger, 
kajak/paddling, pyssel, simning, stöttning av sommarboken 
via bibliotek, cirkusskola, teaterföreställning, teckningskurs, 
besök på hästgård. 
 
Effekte: Utbudet av sommarlovsaktiviteter har genom åren 
varit mycket knapphändigt i Åstorps kommun. Genom detta 
bidrag har vi kunnat erbjuda många aktiviteter för dessa 
åldersgrupper. Vi har haft ca 2 300 besök/barn på de olika 
aktiviteterna. Responsen i Åstorp har varit mycket bra både 
bland barn och föräldrar. 
 
Mycket bra: Det har gett effekter på många olika sätt där 
kommunen tidigare varit väldigt beroende av föreningarna och 
deras vilja att arrangera aktiviteter. Detta året har kommunen 
verkligen kunnat spetsa utbudet genom att anordna egna 
aktiviteter, där gratisaspekten har varit fantastisk att kunna 
erbjuda. Vilket har gjort det möjligt för många familjer/barn 
att vara med på flera olika aktiviteter och utflykter som de 
säkerligen inte haft möjlighet till annars. Vi arrangerade 
busstransporter som varit mkt uppskattade,  där familjer utan 
bil eller möjlighet till att transportera barnen kunnat vara med 
på allt. 
 
0972/16 
272.  Åtvidabergs kommun 
ÅTVIDABERG 
Genomförda aktiviteter: Konstnärliga aktiviteter, pyssel, 
sommarläseklubb med bokprat och utökat pyssel med 
koppling till läsning/litteratur med mera, utomhusbio, cirkus, 
teater och kreativ byrå med konstnärlig workshops. 
 
Effekter: I bokning och planering av aktiviteter har fokus varit 
att hela åldersspannet ska vilja/kunna delta och att de ska 
kunna komma både själva och tillsammans med familj och 
kompisar. Detta för att barn som kanske inte har 
semesterlediga föräldrar ska kunna delta. Föräldrar har å 
andra sidan alltid välkomnats och fått vara aktiva om de velat 
då vi där tänker oss att barnen kan få skapa nya roliga minnen 
tillsammans med sina föräldrar. Inget i aktiviteten eller 
omkring har varit förenat med ekonomiska preferenser. 
Speciell tanke har även lagts på att aktiviteter som normalt 
innefattar att man får något att äta eller får en sak ex. vid 
biobesök eller cirkus så har man fått de sakerna gratis. 
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Mycket bra: Aktiviteterna behöver bland annat även 
förläggas mer till platser där barnen idag redan ”hänger”. 
Fundering finns även att ordna ett utskick av innehåller på 
nästa års sommarlovsaktiviteter till alla barnfamiljer i 
kommunen. En annan svårighet har varit att kunna räkna 
hur många barn som kommit utifrån de olika 
åldersgrupperna. Antalet pojkar och flickor har varit relativt 
enkelt men när barnen kommer med yngre och äldre 
syskon och aktiviteten riktar sig till en större åldersgrupp 
har det blivit svårare att få en tydlig överblick. En önskan 
inför projektet i år var även att skapa aktiviteter i alla orter 
i kommunen vilket logistiskt inte gick att göra på så kort 
arbetstid. Lokaler fanns inte att tillgå och de aktiviteter som 
kunde turnera runt påverkades starkt av väder och vind. 
 
1139/16 
273.  Öckero kommun 
ÖCKERÖ 
Genomförda aktiviteter: Kajak/paddling, konstnärliga 
aktiviteter, skateboard. 
 
Effekter: De barn och ungdomar som vi har mött genom 
aktiviteter i sommar hade antagligen aldrig haft möjlighet 
att prova på detta utan detta statliga sommarlovsstöd. Vi 
hade inte haft möjlighet att erbjuda dessa aktiviteter under 
en hel sommar utan detta stöd då det skulle ta för mycket 
pengar från ordinarie verksamhet. Då skulle vi antagligen 
varit tvungna att ta ut en mindre avgift från våra deltagare, 
något som många inte skulle haft råd med. Vi är 
övertygade om att mångas sommarlov blivit förgyllt tack 
vara det statliga sommarlovsstödet! De barn och ungdomar 
som vi har mött genom aktiviteter i sommar hade 
antagligen aldrig haft möjlighet att prova på detta utan 
detta statliga sommarlovsstöd. Vi hade inte haft möjlighet 
att erbjuda dessa aktiviteter under en hel sommar utan 
detta stöd då det skulle ta för mycket pengar från ordinarie 
verksamhet. Då skulle vi antagligen varit tvungna att ta ut 
en mindre avgift från våra deltagare, något som många inte 
skulle haft råd med. Vi är övertygade om att mångas 
sommarlov blivit förgyllt tack vara det statliga 
sommarlovsstödet! Både flickor och pojkar har deltagit i 
aktiviteterna. Det har deltagit flera ensamkommande 
flyktingbarn i aktiviteterna vilket främjar integration. Det 
har deltagit barn med olika social bakgrund i de olika 
grupperna/aktiviteterna. Vi tycker att årets aktiviteter har 
varit så lyckade att vi vill satsa vidare på dessa och gärna 
utöka med fler kommande år.  
 
1109/16 
274.  Ödeshögs kommun 
ÖDESHÖG 
Genomförda aktiviteter: Friidrott, handboll, beachvolley, 
rugby, truppgymnastik, innebandy, brottning. tjejkväll., 
skateboard, Geocaching (skattsökning med hjälp av GPS), 
utflykt. 
 
Effekter: Har varit stort intresse för barn upp till 12 år. 
Provat på aktiviteter som inte finns i vår kommun. Främst 
idrottsaktiviteter för att vi har haft det som mål att barn, 
ungdomar ska röra på sig. Till kommande år ska vi inrikta 
oss mer på högstadiet för att få med dem på aktiviteter. 
Kommunen har sommarsimskola som aktivitet. Föreningar 
står för övriga aktiviteter på sommarlovet som 
fotbollsskola, lägerverksamhet m.m. För dessa aktiviteter 
tar man ut en avgift, så det kan bedrivas. Vi har sett att 
alla kan vara med på sommarens aktivitet, Sommarös, 
vilken ekonomisk situation familjen än har, för att alla ska 
kunna vara med. Kommunen har sommarsimskola som 
aktivitet. Föreningar står för övriga aktiviteter på 
sommarlovet som fotbollsskola, lägerverksamhet m.m. För 
dessa aktiviteter tar man ut en avgift, så det kan bedrivas. 
Vi har sett att alla kan vara med på sommarens aktivitet, 
Sommarös, vilken ekonomisk situation familjen än har, för 
att alla ska kunna vara med. 
 
 

0654/16 
275.  Örebro kommun, 
kommunledningskontoret 
ÖREBRO 
Genomförda aktiviteter: Teknikläger, TNT (tjejer natur 
och teknik) & KNT (killar natur och teknik), fiske, fotboll 
eller andra bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, 
musik/lära spela instrument, pyssel, sommarläger, 
kajak/paddling, pyssel, simning, skateboard, tv-
spel/datorspel. Se vidare i vår sammanfattande 
aktivitetsbeskrivning mucf.pdf som vi bifogat. 
 
Effekter: Sammantaget har en bredd av aktiviteter 
erbjudits så de har nått en bred målgrupp. Allt har varit 
gratis och ingen behovsprövning har gjorts. De flesta 
aktiviteterna har utgått från eller varit förlagda i de stora 
stadsdelarna där de med sämst ekonomi bor vilket har gjort 
att det varit enkelt för barnen att delta. Förutom resorna 
och dagsutflykter i närmiljön har det inte varit någon 
begränsning av antalet deltagare, så alla som vill har 
kunnat vara med. Flertalet av redovisningarna säger att det 
varit positivt att det varit deltagare från så många olika 
kulturer som utan att bry sig om sitt ursprung gjort 
aktiviteten tillsammans. Många, som annars inte har 
möjligheten, har fått möjligheten komma utanför sin 
stadsdel och se mer av Närke och sommarsverige. Det finns 
mer information om kommunens sommarlovsaktiviteter 
2016 i Uppdragsbeskrivning aktivitetsbilar.pdf som finns på 
MUCF. 
 
Mycket bra: För många blev sommaraktiviteten det 
roligaste som hände under lovet. Kommer man inte iväg på 
semester så är det viktigt att det händer saker i stadsdelen 
eller att man får möjlighet att åka med på en dagsresa. 
Aktiviteterna har främst utgått från eller varit förlagda till 
de stora stadsdelarna där majoriteten av barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll bor. Men vi har även nått barn från 
ekonomiskt utsatta familjer i ”välbeställda områden” som 
kunnat delta. De aktiviteter som genomförts hade inte varit 
möjliga utan sommarpengarna. 
 
0723/16 
276.  Örkelljunga kommun 
ÖRKELLJUNGA  
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, sommarläger, 
kajak/paddling, pyssel, simning, skateboard, tv-
spel/datorspel, golf, bangolf, golf, skytte, bowling, 
fotoskola, BMX, teater, dans, radiostyrd bilsport, kemi för 
barn. 
 
Effekter: Samarbetet med föreningslivet har varit riktigt 
bra och med bidraget har vi kunna marknadsföra 
lovaktiviteter till fler föreningar vilket har resulterat i fler 
medlemmar hos föreningarna. Vi har haft lika mycket kultur 
som idrottsaktiviteter, vilket var ett av målen. Vi har som 
ambition att utveckla barnkulturen i kommunen och 
aktiviteterna under sommarlovet var en perfekt start. Vi 
arrangerade en badplatsens Dag, som blev väldigt 
uppskattad. Vi har gått från ca 70 aktivitetstimmar 2015 till 
nästan 250 timmar i år. Det har funnits aktiviteter varje 
vecka och nästan varje vardag under lovet, så var inte fallet 
förra året. Vi har välkomnat allt till våra aktiviteter och inte 
frågat dom om deras bakgrund, men i och med att vi 
samarbetat med exempelvis en förening som arbetar med 
integration så har vi lyckats nå barn och ungdomar som är 
relativt nyanlända till kommunen. 
 
Mycket bra: Sommarlovsaktiviteter till nämnden 18 
aug.docx på sidan 5 i slutrapporten som finns på MUCF. 
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0678/16 
277.  Örnsköldsviks kommun 
ÖRNSKÖLDSVIK 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, kajak/paddling, 
musik/lära spela instrument, pyssel, simning, sommarläger, 
utflykt, Cos play, kodning och teknik, evenemang 
(rackartygarna) med prova på action sport, parkour ”hitta 
vilse”/överlevnadskurs, komtek-verksamhet, bowling, 
vattenskidor, sandbrottning. 
 
Effekter: Eftersom stödet har nått så många barn och 
unga i kommunen och att det efter utvärdering visats sig 
att så gott som alla deltagare har varit mycket nöjda med 
de verksamheter som erbjudits, så kan man inte säga 
annat än att stödet har varit positivt för målgruppen. Tack 
vare samverkan med föreningar har många barn haft 
möjlighet att delta i spännande verksamheter på sitt lov. 
Ingen avgift har tagits ut och aktiviteterna har varit spridda 
geografiskt i princip hela kommunen vilket inneburit att 
barnen haft möjligheter att på ”hemmaplan” vara med i 
olika verksamheter. Till vissa aktiviteter har det gått buss, 
vilket också medfört att barnen haft tillgång till ett större 
utbud. Genom att sprida information om aktiviteterna via 
olika kanaler har vi nått de flesta barnen i kommunen. 
Beslutet att erbjuda kommunens fritidsverksamhet 
möjlighet att göra utflykter och andra aktiviteter blev 
mycket uppskattat av barnen, personalen och föräldrarna. 
 
1024/16 
278.  Östersunds kommun 
ÖSTERSUND 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, matlagning, musik/lära 
spela instrument, pyssel, simning, skateboard, 
sommarläger, tv-spel/datorer, utflykt, läsa för hund, 
sommarlovsboken, animeringskurs, slackline, go-cart, 
djurhållning, ridning, paintball, minigolf, multi Challenge, 
streetbasket, ishockey, brännboll, badminton, basket och så 
vidare. 
 
0692/16 
279.  Österåkers kommun 3 
ÅKERSBERGA  
Genomförda aktiviteter: Fotboll eller andra bollsporter, 
konstnärliga aktiviteter, pyssel, sommarläger, utflykt, 
fotoläger, entreprenörskapsläger, sommarklubb med 
idrotts- och hälsofokus. 
 
Effekter: Från utvärderingar av de olika aktiviteterna 
kommer exempel på vad deltagarna tagit med sig: ”Att 
våga mer”, ”Att inte ge upp”, ”Träffa nya kompisar” och 
”Värdefulla sommarminnen”. Då vi inte har haft så många 
deltagare i varje enskild aktivitet som vi räknat med har 
varje deltagare fått mycket utrymme och mycket 
uppmärksamhet vilket har varit en oerhörd vinst för många 
av de deltagande. Komplementet mellan nya helt oprövade 
koncept som Sommarklubb och FutureCamp för den här 
åldersgruppen och aktiviteterna som Fritidsgårdarna 
anordnade baserat på ungdomarnas egna önskemål gav en 
bra bredd i vilka vi nådde och i valmöjlighet. Deltagare har 
fått nya vänner och byggt självförtroende. - Få ihop 
grupper med barn och ungdomar i olika åldrar, pojkar och 
flickor, olika kulturella bakgrunder samt olika 
socioekonomiska bakgrunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0776/16 
280.  Östhammars kommun 
ÖSTHAMMAR 
Genomförda aktiviteter: Aktiviteterna omfattar också 
skrivkollo (dagkollo), konstskolor (dagkollo), parkour, 
ridning, badbuss, dans, cirkusskola. Kajak/paddling, 
konstnärliga aktiviteter, musik/lära spela instrument, 
pyssel, simning, sommarläger, utflykt.  
 
Effekter: Vi har erbjudit ett brett program och möjliggjort 
för barn att prova på nya aktiviteter tillsammans med andra 
barn som de kanske inte träffar vanligtvis. Barnen har fått 
göra spännande aktiviteter i nya sociala sammanhang. 
Både barn och föräldrar har uttryck sin uppskattning kring 
att det finns något roligt att göra lokalt under sommaren. 
Det är svårt att avgöra vilka aktiviteter som ger stimulans. 
Vi har erbjudit aktiviteter som cirkusskola och konst- och 
skrivkollo som givit stor kulturell förståelse till barnen. 
Andra aktiviteter var mer lättsamma, ex badutflykt och 
ridning, som ändå ger en upplevelse av att åka tillsammans 
med andra barn på ett litet äventyr. Att vi inte tidigare 
kunnat erbjuda gratis aktiviteter gör att den här satsningen 
inneburit omedelbar förbättring för alla barns möjligheter 
att utföra spännande aktiviteter under sommarlovet.  
 
Mycket bra: Stödet har varit helt avgörande för 
anordnandet av gratis sommarlovsaktiviteter. Vi hade inga 
budgetmedel avsatta för att arrangera gratis 
sommarlovsaktiviteter i kommunal regi. 
 
1153/16 
281.  Östra Göinge kommun 
BROBY 
Genomförda aktiviteter: Badaktivitet. 
 
Effekter: Genom sommarlovsaktiviteten (bad kort) som 
har möjliggjorts genom sommarlovsstödet har såväl flickor 
som pojkar med olika social bakgrund stimulerats till 
deltagande, vilket dessutom har medfört att nya 
kontaktytor kunnat skapas mellan barn på ett enklare sätt. 
Denna aktivitet har möjliggjort för barn och ungdomar att 
vistas i vatten på ett tryggare och säkrare sätt. 
Kommunens friluftsbad har blivit en mötesplats där barn 
och ungdomar kan mötas över gränser, såväl sociala som 
kulturella, på lika villkor. Det har i kommunen blivit en 
neutral plats där nya vänskaper har möjliggjorts. Östra 
Göinge kommun är den kommun i Skåne som har tagit 
emot flest nyanlända och friluftsbaden har för dem kunnat 
bli en naturlig mötesplats över sociala och kulturella 
gränser. 
 
1178/16 
282.  Övertorneå kommun 
ÖVERTORNEÅ 
Genomförda aktiviteter: Fiske, fotboll eller andra 
bollsporter, konstnärliga aktiviteter, pyssel, simning, 
sommarläger, utflykt, maker space aktiviteter ex: 
programmering beebot, bygga med straw bees, pussel med 
3dskrivare och 3dmodeller med tinkercad, utflykt fäbod, 
filmkväll, bad och grillning, krocket och gympa. filmvisning, 
marknadsaktiviteter, gruppsamtal och kubb. 
 
Effekter: sorters aktiviteter har nått olika barn. Det har 
varit styrka att ha sommaraktiviteter från olika 
utgångspunkter. Det har gett större valmöjligheter till de 
som deltagit. Personlig utveckling har främjats när det 
funnits möjlighet att skapa och vara kreativ vid exempelvis 
Maker Space. Kommunen har tagit emot många nyanlända 
som också har varit med på aktiviteter. 
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Bilaga 7: Synpunkter från kommunerna 
 
Dnr: 1138/16 
Kommun: Ale kommun 
Ort: ALAFORS 
Viktiga synpunkter: Uppdraget hamnade hos kultur och 
fritid väldigt sent. En annan svårighet var att marknadsföra 
aktiviteterna och nå dem som vi inte brukar nå i vanliga 
fall. 
 
Dnr: 0805/16 
Kommun: Alingsås kommun 
Ort: ALINGSÅS 
Viktiga synpunkter: Den korta tiden för planering var en 
faktor som påverkade resultatet eftersom nyrekrytering 
skull ske. Det var många barn i åldern 4-6 år som gärna 
ville vara med. Få av barnen som deltog tror vi var från 
ekonomiskt utsatta familjer. 
 
Dnr: 1092/16 
Kommun: Alvesta kommun 
Ort: ALVESTA 
Viktiga synpunkter: Information kom igång för sent innan 
terminsslutet. Många ekonomiskt utsatta familjer har 
flykting- eller invandrarbakgrund och trots både skriftlig 
information på flera språk och informationsmöten brast 
kommunikationen till del. Detsamma gällde för delar av 
egen personal, särskilt i skola. 
 
Dnr: 0314/16 
Kommun: Aneby kommun FUA 
Ort: ANEBY 
Viktiga synpunkter: Marknadsföringen. Det måste ske 
tidigare innan sommarlovet kommer allt för nära. Då är det 
svårt att få spridning för budskapet. Spridningen i tid. Vi 
valde att koncentrera aktiviteterna till en tvåveckorsperiod 
(bland annat beroende på personalsituation), men med facit 
i hand borde aktiviteterna spritts över större del av 
sommarlovet, vilket fordrar bättre planering från oss inför 
sommaren. 
 
Dnr: 1018/16 
Kommun: Arboga kommun 
Ort: ARBOGA 
Viktiga synpunkter: Ungdomarnas inflytande och 
delaktighet i planeringen kan bli bättre. I år var 
planeringstiden väldigt begränsad och förarbetet med 
sommarlovsaktiviteterna hanns inte riktigt med ute i 
verksamheterna. 
 
Dnr: 0279/16 
Kommun: Arjeplogs kommun 
Ort: ARJEPLOG 
Viktiga synpunkter: Att nå unga i 11-15 år har varit 
svårt, där ser vi att Filmskola och BMX - och 
skateboardskolan har varit mer välbesökta av den 
målgruppen. Även armbrytning och fiskeskolan har lockat. 
En annat problem som vi har är vårt avstånd med resvägar 
som uppstår för externa aktörer som reser hit. Att inte ha 
tillgång till en bra utomhusarena med tak. 
 
Dnr: 0282/16 
Kommun: Arvidsjaurs kommun  
Ort: ARVIDSJAUR 
Viktiga synpunkter: Svårast har varit att administrera 
pengarna rättvist till alla som har velat bidra med 
aktiviteter samt att få alla att redovisa i tid och på ett 
korrekt sätt. De aktiviteter som riktade sig till den äldre 
målgruppen har inte haft lika många deltagare som de 
yngre målgrupperna. 
 

 
Dnr: 0986/16 
Kommun: Arvika kommun 
Ort: ARVIKA 
Viktiga synpunkter: Att dra slutsatser om vilka effekter 
som stödet haft för barn i ekonomiskt utsatta familjer är 
svårt att uttala sig om efter enbart en sommar. Eftersom vi 
försökt ha en variation av aktiviteter och sådana aktiviteter 
både vad gäller innehåll och spridning i kommunen och att 
man både har kunnat föranmäla sig till vissa och spontant 
delta i andra så vet vi att det deltagit barn från alla sociala 
skikt. På grund av att det blev lite kort om tid under våren 
att rigga och nå ut med information om stödet till 
föreningarna i kommunen fick vi göra så gott vi kunde. 
Inför 2017 har vi en bättre möjlighet att i tid nå ut och på 
så sätt förhoppningsvis få ännu bättre spridning av olika 
aktiviteter och på fler platser i hela kommunen. 
 
Dnr: 1114/16 
Kommun: Askersunds kommun / KLF 
Ort: ASKERSUND 
 
Dnr: 0725/16 
Kommun: Avesta Kommun 
Ort: AVESTA 
Viktiga synpunkter: Vi tror att effekten kunnat blivit 
större med en längre planeringsfas. Inför nästa år hoppas vi 
kunna fortsätta detta arbete men med längre 
framförhållning vid starten. Att tidigt kunna utnyttja skola 
sfi och språkcafé hade varit att föredra. 
 
Dnr: 0675/16 
Kommun: Falkenberg kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen Falkenberg 
Ort: FALKENBERG 
Viktiga synpunkter: Personal från barn- och 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
fick i ett sent skede snabbt och flexibelt planera nya och 
utökade aktiviteter. Den korta framförhållningen har 
inneburit att vi fått arbeta snabbt och inte alltid helt 
genomtänkt för att planera för kvalitativa aktiviteter och 
bemanning. Vi skulle behöva mer planeringstid för att 
kunna väva in uppföljning och utvärdering av aktiviteterna 
redan i planeringsstadiet. Vi ser att vi behöver bättre 
strategier för att nå målgruppen i ännu högre grad. 
 
Dnr: 1195/16 
Kommun: Gällivare kommun Barn-Utbildning och Kultur 
Ort: GÄLLIVARE 
Viktiga synpunkter: Stödet har bl.a. möjliggjort att 
sommarlägren (2 st) kunde anordnas helt kostnadsfria och 
möjliggjorde för ensamkommande barn att delta. 
Sommargympa kunde anordnas vid 12 tillfällen (á 1 timme) 
gratis under sommarlovet och flera nyanlända barn deltog. 
Mindre bra var att vi inte hann göra tillräcklig reklam för 
sommargympan. Om det ska fortsätta nästa sommar 
kommer vi gå ut med information i förskolor och skolor 
tidigare innan terminsavslutning. Vid arrangemanget av 
gratis sommarläger var språket ett hinder för de 
ensamkommande barn som inte talade tillräckligt med 
svenska. Ingen medföljande fritidsledare talade något av de 
språken som efterfrågades. Det behöver samordnas bättre 
inför kommande sommarläger. Samordningen av 
aktiviteterna behöver ske bättre inför kommande år. 
Förvaltningen behöver tydliggöra vem som har ansvar för 
planering och uppföljning för att på bästa sätt kunna 
genomföra så bra aktiviteter som möjligt 
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Dnr: 1117/16 
Kommun: Bengtsfors kommun 
Ort: BENGTSFORS 
Viktiga synpunkter: Vi tänker oss att lokala föreningars 
deltagande kan utvecklas ytterligare framför allt för att 
aktiviteter ska kunna erbjudas på fler orter i kommunen. 
 
Dnr: 1117/16 
Kommun: Bengtsfors kommun 
Ort: BENGTSFORS 
Viktiga synpunkter: Vi tänker oss att lokala föreningars 
deltagande kan utvecklas ytterligare framför allt för att 
aktiviteter ska kunna erbjudas på fler orter i kommunen. 
 
Dnr: 0829/16 
Kommun: Bergs kommun 
Ort: SVENSTAVIk 
Viktiga synpunkter: Då kommunen inte har någon 
befintlig fritidsverksamhet som man kunnat utöka har vi så 
snabbt som möjligt (då besked om pengarna kom sent…) 
inlett ett samarbete med föreningar och eldsjälar i 
kommunen som varit villiga att hitta på saker för 
målgruppen barn 6-15 år. -Kort om tid för att hinna planera 
tillsammans med fler aktörer.- svårt att få grepp om vilka 
som deltagit på alla aktiviteter- svårt att informera på våra 
asylboenden 
 
Dnr: 0268/16 
Kommun: Bjurholms kommun 
Ort: BJURHOLM 
Viktiga synpunkter: Tiden har varit knapp för att få 
föreningar, byaföreningar, och andra inblandande att 
planera för aktiviteter. Bättre nästa år då vi redan nu vet 
att det kan bli liknande bidrag. 
 
Dnr: 1076/16 
Kommun: Bjuvs kommun – sommarlovsaktiviteter 
Ort: BJUV 
Viktiga synpunkter: Mycket positivt. Kommunen har 
tidigare inte haft denna typen av aktiviteter på sommaren. 
Det blev kort om tid och svårt att hitta samarbetspartners 
 
Dnr: 0283/16 
Kommun: Bollebygds Kommun 
Ort: BOLLEBYGD 
Viktiga synpunkter: Vår ambition är att, om stödet 
fortsätter att betalas ut även kommande år, i första hand 
rikta det till föreningslivet i kommunen. 
 
Dnr: 0806/16 
Kommun: Bollnäs Kommun, Kulturenheten 
Ort: BOLLNÄS 
Viktiga synpunkter: Beslut om beviljat bidrag kom sent i 
tid, maj månad 2016. Detta gjorde att planeringstiden var 
knapp samt att rekrytering och verksamhetsplanering kan 
göras bättre kommande år om bidrages beviljande 
offentliggörs tidigare. Då semestrar redan var godkända 
internt i Kulturenheten blev det svårt i förhållande till 
överlämnande från verksamhet till ledare i 
sommarlovsverksamheten. Det blev mest kännbart för 
ungdomsgården vilken som verksamhet tidigare år i Bollnäs 
kommun haft öppet vid Karlslund under kort del av 
sommaren. Överlämnande av vad som tidigare gjorts på 
platsen blev svårt att lösa då personal gick på semester och 
rekryteringen tog tid. Tydligt handledarskap och en 
projektledare saknades även då det organisatoriskt inte 
gick att lösa inför sommaren. Detta ser vi kan göras bättre 
inför kommande år  
 
 
 
 
 

 
 
Dnr: 1026/16 
Kommun: Borlänge kommun 
Ort: BORLÄNGE 
Viktiga synpunkter: En lärdom till kommande år är att 
planeringen och förarbetet inför sommaren måste starta 
tidigare för att kunna nå ut till unga i god tid samt 
motverka konkurrens. Medel från MUCF ger kraft att 
utvidga grupper och göra mer saker under längre tid. 
Civilsamhället behöver fyllas på med resurser, ledare och 
möjligheten att prova idéer som kommer underifrån. 
Kommunens möjlighet att samordna olika aktörer har ökats 
tack vare de tilldelade medlen.  
 
Dnr: 0731/16 
Kommun: Borås Stad/sommarlovsaktiviteter 
Ort: BORÅS 
Viktiga synpunkter: Tidsfaktorn - kort framförhållning har 
försvårat planeringen och även samverkan med andra 
aktörer. Även informationen till potentiella deltagare kräver 
en bra framförhållning. Med längre planeringstid hade 
deltagarnas delaktighet blivit ännu större. Utan bidraget 
kan sommarverksamheten bli mer begränsad om inte 
kommunen ökar budgetramarna. 
 
Dnr: 0709/16 
Kommun: Boxholms kommun/ Sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: BOXHOLM 
Viktiga synpunkter: Vi hoppas såklart att det kommer att 
fortsätta finnas en möjlighet att söka bidrag för att anordna 
gratis sommarlovsaktiviteter. I en liten kommun är det 
annars svårt att ordna så här mycket aktiviteter.  
 
Dnr: 1108/16 
Kommun: Bromölla kommun 
Ort: BROMÖLLA 
Viktiga synpunkter: Information om aktiviteten för 
nyanlända ungdomar har inte gått fram till alla. 
 
Dnr: 1150/16 
Kommun: Bräcke kommun 
Ort: BRÄCKE 
Viktiga synpunkter: Med bättre framförhållning kommer 
vi att kunna planera tillsammans med föreningarna på ett 
annat sätt; göra gemensam marknadsföring, översätta 
infomaterial, peppa fler typer av föreningar att vara med 
osv. 
 
Dnr: 0681/16 
Kommun: Burlövs kommun 
Ort: ARLÖV 
Viktiga synpunkter: Beskedet kom lite sent, så med 
bättre framförhållning skulle det kunnat bli ännu bättre. Om 
vi skall göra om detta kommer vi att ta in alla anmälningar 
innan vi bestämmer vem som får delta. Detta vill vi göra för 
att verkligen få den effekt att barn från alla samhällsklasser 
blandas. De barn med aktiva föräldrar blev anmälda först. 
En satsning av den omfattning som skett 2016 kräver 
statligt bidrag. Om vi inte får det kommer aktiviteterna 
sannolikt att återgå till färre aktiviteter och med 
deltagaravgift. 
 
Dnr: 0775/16 
Kommun: Båstads kommun 
Ort: BÅSTAD 
Viktiga synpunkter: Inge personalkostnad trots ett brett 
program med varierande och kreativa aktiviteter, 
Kommunen har inte haft öronmärkta pengar för 
sommarlovsaktiviteter.  
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Dnr: 1081/16 
Kommun: Dals-Eds kommun 
Ort: ED 
Viktiga synpunkter: Svårt att nå ut till alla trots att vi 
gjorde ett häfte och delade ut till alla barn i skolan, många 
barn är bortresta på sommaren. Vissa aktiviteter blev 
väldigt dyra i förhållande till hur många barn som deltog. 
 
Dnr: 1198/16 
Kommun: Danderyds kommun 
Ort: DJURSHOLM 
Viktiga synpunkter: Två pojkar deltog under veckan. 
Trots 11 anmälda elever var det endast två pojkar som 
deltog under veckan. Tack vare stödet kunde vi med kort 
varsel erbjuda nyanlända barn och ungdomar 
simundervisning, som inte tidigare varit planerat, eftersom 
underlaget inte funnits tidigare.  
 
Dnr: 1121/16 
Kommun: Degerfors kommun 
Ort: DEGERFORS 
Viktiga synpunkter: Det försenade processen… 
Planeringen och informationen fick göras under tidspress. 
Målet att främja både pojkars och flickors deltagande 
uppnåddes inte, det var betydligt fler pojkar än flickor som 
deltog. Åldersgruppen 6-8 år hade för få aktiviteter som var 
anpassade för dem och det var därför väldigt få barn i den 
ålderskategorin som deltog. 
  
Dnr: 0693/16 
Kommun: Eda Kommun 
Ort: CHARLOTTENBERG 
Viktiga synpunkter: Vi sökte bidraget sent vilket gav oss 
ett kort förplaneringsarbete. Detta kunde ha varit bättre, 
men vi vill ändå poängtera att vi lyckats bra. Att etablera 
något nytt tar lite tid i början och vi är positiva till att detta 
kommer att fortsätta i två år till. Något vi kan bli bättre på 
kommande år är transportlösningar till fler aktiviteter. 
  
Dnr: 0728/16 
Kommun: Ekerö kommun 
Ort: EKERÖ 
Viktiga synpunkter: Inga särskilda hinder eller 
motgångar. Däremot behöver informationen gå ut tidigare 
för att verkligen nå ut. Detta var inte möjligt i år, men 
kommande år kommer detta att tas hänsyn till.  
 
Dnr: 1098/16 
Kommun: Eksjö kommun 
Ort: EKSJÖ 
Viktiga synpunkter: Eftersom vi ansökte om bidrag 
ganska sent så blev det lite tid för planering. Det blev också 
ganska ont om tid att nå ut med information. Om vi har 
möjlighet att ansöka om bidrag nästa år ska vi vara ute i 
god tid för att kunna förbereda det bättre. Trots det blev 
det lyckat med många deltagare. 
 
Dnr: 0274/16 
Kommun: Emmaboda kommun 
Ort: EMMABODA 
Viktiga synpunkter: Eftersom vi ansökte om bidrag 
ganska sent så blev det lite tid för planering. Det blev också 
ganska ont om tid att nå ut med information. Om vi har 
möjlighet att ansöka om bidrag nästa år ska vi vara ute i 
god tid för att kunna förbereda det bättre. Trots det blev 
det lyckat med många deltagare. 
 
Dnr: 0670/16 
Kommun: Enköpings Kommun 
Ort: ENKÖPING 
Viktiga synpunkter: Att skolförvaltningen inte använt 
pengarna rätt. De gjorde behovsprövning istället för att ha 
sommarskolan öppen för alla som ville. En målgrupp som är 

svårare att nå är ofta de äldre barnen och tonåringarna och 
det kommer vi arbeta vidare med. Samordningen av dessa 
aktiviteter är också ett utvecklingsområde som både 
kommunens verksamheter och civilsamhället kan bli bättre 
på. Att sprida ut aktiviteter bättre både gografiskt och i tid 
samt hitta nya former för samverkan och win-win 
situationer. 
 
Dnr: 0827/16 
Kommun: Eskilstuna kommun - kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Ort: ESKILSTUNA 
Viktiga synpunkter: Vi hade lite för dåligt med tid att 
marknadsföra satsningen, särskilt i inledningen av 
sommarlovet, då det även var ramadan. På grund av den 
korta planeringstiden lyckades vi inte bjuda in barn och 
unga för att påverka innehållet i aktiviteterna. Vi hade inte 
heller tid att nå ut bland externa aktörer för att berätta om 
möjligheterna att få stöd för aktiviteter. 
 
Dnr: 0707/16 
Kommun: Eslövs kommun 
Ort: ESLÖV 
Viktiga synpunkter: Svårigheterna hänger ihop med att vi 
haft kort om tid. Vi har upplevt att vi haft svårt att planera 
verksamheten helt färdigt innan vi drog igång och vi 
upplever att vi har mycket att fundera kring vad gäller 
marknadsföringen. Det är många berörda som ska nås på 
bästa sätt. 
 
Dnr: 0273/16 
Kommun: Essunga kommun 
Ort: NOSSEBRO 
Viktiga synpunkter: Det svåraste har varit att nå ut med 
informationen till yngre barn och deras vårdnadshavare. Vi 
har lyckats nå barn i åldrarna 12-15 år. Det var mycket kort 
tid för att planera aktiviteterna och att anställa personal. 
 
Dnr: 0817/16 
Kommun: Fagersta kommun 
Ort: FAGERSTA 
Viktiga synpunkter: Vi hade önskat fler medverkande 
föreningar liksom lite längre framförhållning för ett optimalt 
planerande och deltagande.  
 
Dnr: 1017/16 
Kommun: Falu kommun sommarlovsaktiviteter 
Ort: FALUN 
Viktiga synpunkter: Det har visat sig att områdena blir 
lugnare då barn och unga har sysselsättning. 
 
Dnr: 0967/16 
Kommun: Filipstads kommun 
Ort: FILIPSTAD 
Viktiga synpunkter: Planeringen kan bli bättre (mer 
långsiktig). 
 
Dnr: 0768/16 
Kommun: Finspångs kommun  
Ort: FINSPÅNG 
Viktiga synpunkter: Campens placering var i centralorten 
vilket självfallet utgjorde hinder för barn boendes utanför. 
Vår vilja att låta så många barn som möjligt delta bidrog 
förmodligen till att vi tackade ja till ett något för stort antal 
barn just de två veckorna. Utmaningen blev stor att få till 
det med antalet personer som arbetade på Campen. 
 
Dnr: 1064/16 
Kommun: Flens kommun Sommarlovsaktiviteter 
Ort: FLEN 
Viktiga synpunkter: Sent besked samt otydliga villkor av 
hur man får använda medlen.  
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Dnr: 1014/16 
Kommun: Forshaga kommun 
Ort: FORSHAGA 
Viktiga synpunkter: Föräldrakontakter har ökat då vi 
byggde en anmälningsstruktur som innebar dialog. Det blev 
extra administration då vi missat att fråga efter vissa 
uppgifter vid anmälningsförfarandet. Läropeng inför nästa 
år. 
 
Dnr: 1004/16 
Kommun: Dorotea kommun Fritidsenhet 
Ort: DOROTEA 
Viktiga synpunkter: Första gången för kommunen att 
erbjuda sommarlovsaktiviteter till sina barn och unga. 
Svårigheten har varit att nå ut med informationen till 
nyanlända familjer där jag tror att finns många barn som 
gärna deltagit. Då det även har varit nyanlända barn med 
har vi använt oss av pictogram för att beskriva övningar då 
språket många gånger brast. 
 
Dnr: 1112/16 
Kommun: Fritidsgårdarna Mörbylånga kommun 
Ort: MÖRBYLÅNGA 
Viktiga synpunkter: Eftersom vi ansökte om bidraget på 
tok för sent, så bidrog det till att marknadsföringen blev 
något sämre än önskat. Vi vet ju av erfarenhet att desto 
bättre marknadsföring, desto fler besökare.  
 
Dnr: 0715/16 
Kommun: Strängnäs Kommun Fritidsgårdarna 
Ort: STRÄNGNÄS 
Viktiga synpunkter: Planeringen för sommaraktiviteterna 
borde ha börjat tidigare. Vi saknade samarbetspartners i 
två av kommundelarna. Det påverkade utbudet. Vi hade 
svårt att få hjälp av kommunens skolor för att göra utskick 
om sommaraktiviteterna. 
 
Dnr: 0748/16 
Kommun: Färgelanda kommun/ sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: FÄRGELANDA 
Viktiga synpunkter: Fångat upp flertal barn från 
utanförskap och som efter sommarlovet självmant uppsökt 
kommunens fritidsverksamhet där dessa numera har 
erbjuds gemenskap och stimulans. Aktiviteter har byggts på 
samarbete med barnen som gett dem inflytande 
jämställdhet och god självkänsla.  
 
Dnr: 0318/16 
Kommun: Gagnefs kommun 
Ort: GAGNEF 
Viktiga synpunkter: Tiden var nog vårt största hinder, 
men vi hoppas på bidraget nästa år så att vi kan vara mer 
förberedda. En annan svårighet för oss var att hitta ”rätt” 
aktivitet som lockade barnen. Vi ska börja fråga barnen 
redan efter nyår vad de har för tankar kring dessa 
aktiviteter sommaren 2017.  
 
Dnr: 0740/16 
Kommun: Gislaveds kommun 
Ort: GISLAVED 
Viktiga synpunkter: Tack vare det statliga stödet har 
både lite yngre och äldre kunnat delta i en mängd olika 
aktiviteter kostnadsfritt under hela sommaren. Vi har också 
kunnat göra saker för våra barn och ungdomar som vi 
tidigare bara kunnat drömma om att erbjuda. Stödet har 
gjort det möjligt att samverka med civilsamhället på ett helt 
annat sätt än tidigare då vi faktiskt kunna erbjuda 
ersättning till annars ideella föreningar som jobbat hårt 
med att arrangera bland annat konserter under 
sommarlovet.  
 
 

 
 
Dnr: 1162/16 
Kommun: Gnesta Kommun 
Ort: GNESTA 
Viktiga synpunkter: Svårt att ha koll på all administration 
kring evenemangen i semestertider. Svårt att kommunicera 
med vissa vårdnadshavare om tider och 
upphämtningsplatser p.g.a. att de inte kan svenska. Allt 
vart stressigt. Bättre framförhållning från vår sida nästa år. 
Mer insyn för samtliga deltagande ledare.  
 
Dnr: 1131/16 
Kommun: Gnosjö kommun 
Ort: GNOSJÖ 
Viktiga synpunkter: Svårt med att få tag på kompetent 
personal. Till viss del språkförbistringar.  
 
Dnr: 1011/16 
Kommun: Grums kommun 
Ort: GRUMS 
Viktiga synpunkter: Samarbeten internt mellan skola och 
fritidshem, föreningar och andra aktörer har varit bra. Lite 
kort med tid att planera för sommarlovet vilket dock 
kommer vara lättare inför 2017.  
 
Dnr: 0334/16 
Kommun: Grästorps kommun 
Ort: GRÄSTORP 
Viktiga synpunkter: Kan inte se något som inte varit 
lyckat, möjligtvis att föräldrar har fått betala en tre utan att 
bada.  
 
Dnr: 1125/16 
Kommun: Gullspångs kommun, 
kommunledningskontoret 
Ort: HOVA 
Viktiga synpunkter: Genom ett hårt arbete lyckades 
skolverksamheten och föreningen Hova IF att arrangera två 
lyckade aktiviteter för kommunens barn/ungdomar, vilket 
med tanke på den korta tidshorisonten är beundransvärt. 
Nästa år kommer kommunen att gå ut med information om 
stödet tidigare och stötta parterna på ett bättre sätt. 
 
Dnr: 0695/16 
Kommun: Göteborgs Stad 
Ort: GÖTEBORG 
Viktiga synpunkter: Samordning av intern 
kommunikation då vi har saknat en kommunikationsplan. 
Otydlig organisation då vi inte haft någon 
organisationskarta. Manuell utvärdering borde varit digital. 
Svårigheter att få till en tydlig gemensam ekonomisk 
redovisning, då staden är uppdelad i tio olika stadsdelar 
samt flera olika fackförvaltningar som deltagit i satsningen. 
Det här har varit tidernas största satsning på 
sommarlovsaktiviteter. Cheferna ser detta som en start på 
en långsiktig satsning på gratis sommaraktiviteter för barn 
och ungdomar bortom det statliga stödet. Planeringen har 
haft fokus på att göra aktiviteterna tillgängliga för alla 
stadens barn. 
 
Dnr: 0983/16 
Kommun: Götene Kommun 
Ort: GÖTENE 
Viktiga synpunkter: Informationen om statligt 
sommarlovsstöd kom sent ut till kommunerna. Svårt att 
hitta samarbetspartners som kunde förändra sin 
sommarverksamhet på så kort tid. Det kan vara svårt att 
hantera barn och ungdomar som kommer utan anhöriga i 
fall något händer, vi hade många drop in verksamheter. 
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Dnr: 0694/16 
Kommun: Habo Kommun 
Ort: HABO 
Viktiga synpunkter: Man har i god tid kunnat planera och 
gå ut med information om aktiviteterna.  
 
Dnr: 0820/16 
Kommun: Hagfors kommun sommarlov 
Ort: HAGFORS 
Viktiga synpunkter: Ett av kommunens asylboenden 
stängde med mycket kort varsel, så många av de anmälda 
barnen fick inte möjlighet att delta. 
 
Dnr: 1118/16 
Kommun: Hallsbergs Kommun 
Ort: HALLSBERG 
Viktiga synpunkter: Har angivit här samma aktiviteter. 
 
Dnr: 1140/16 
Kommun: Hallstahammars kommun 
Ort: HALLSTAHAMMAR 
Viktiga synpunkter: Det var kort om tid att mobilisera och 
planera. Detta medförde att aktiviteterna kanske inte blev 
styrda så hårt mot målen. Det blev många aktiviteter som 
traditionellt sett attraherar killar. Särskilda satsningar och 
metoder behöver tas fram för att säkra att stödet träffar 
rätt i fråga om att barn från olika socioekonomiska 
uppväxtförhållanden blir en stor grupp som deltar i 
aktiviteterna, samt att det blir en jämnare fördelning mellan 
killar och tjejer. Metoder behövs även för att stimulera att 
barn oavsett kön gör aktiviteter tillsammans. 
 
Dnr: 0770/16 
Kommun: Halmstads kommun/Stadskontoret 
Ort: HALMSTAD 
Viktiga synpunkter: Vi har aktiviteter och ledare men har 
svårt att få barnen att komma utan personligt stöd med att 
ta sig till aktiviteten. Mycket bygger på en personlig 
relation. 
 
Dnr: 0778/16 
Kommun: Hammarö kommun 
Ort: SKOGHALL 
Viktiga synpunkter: Den del av lägret som bedrevs på 
Mörudden, badplats var väldigt utsatt för det dåliga 
sommarvädret, en plan B med mat och vind skyddat tält 
redan innan lägret samt även möjlighet till simundervisning 
inomhus hade varit att föredra. En beredskap för 
transporter av många barn på kort tid om väder och vind 
ställer till det för utomhusaktiviteter  
 
Dnr: 0971/16 
Kommun: Haninge kommun 
Ort: HANINGE 
Viktiga synpunkter: Andelen pojkar som deltagit i 
aktiviteterna har nästan uteslutande varit större än andelen 
flickor. Här ser Haninge kommun det som viktigt att flickors 
och kvinnors initiativ och organisering nästa år bättre lyfts 
fram och att annonseringen bättre riktas mot arenor att där 
flickor i högre utsträckning rör sig och verkar.  
 
Dnr: 1063/16 
Kommun: Haparanda kommun/sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: HAPARAND 
Viktiga synpunkter: Kommunen anser att förbättring 
gällande planering och samordning av verksamheter måste 
starta i god tid innan sommaren.  
 
 
 
 
 
 
 

Dnr: 0353/16 
Kommun: Heby kommun 
Ort: HEBY 
Viktiga synpunkter: Vi hade tur, då stödet kom i precis 
rätt fas då vi planerade lägren och gav en bra skjuts in i 
utförandet. Det var svårt planeringsmässigt att få till lägren 
då medlen rekvirerades sent, samtidigt en utmaning att få 
till det.  
 
Dnr: 1079/16 
Kommun: Hedemora kommun 
Ort: HEDEMORA 
Viktiga synpunkter: De flesta deltagarna var mellan 6-12 
år. Vår ambition var att även nå 13-15 år genom att finnas 
på plats på kvällstid 1 g/vecka i de olika kommundelarna. 
Den målsättningen nådde inte fram till målgruppen. Vår 
slutsats är att vi borde riktat oss specifikt till den gruppen 
med kvällstiden. Planeringen av insatsen hade kunnat börja 
tidigare. Det gav oss möjlighet att prova en rullande 
fritidsgård och på det sättet erbjuda aktivitet även under 
sommaren i hela kommunen.  
 
Dnr: 0753/16 
Kommun: Helsingborgs stad, Skol-och 
fritidsförvaltningen, Fritid Helsingborg 
Ort: HELSINGBORG 
Viktiga synpunkter: Inför nästa år hoppas vi att besked 
om statligt stöd kan lämnas tidigare. En framgångsfaktor är 
om samtliga sommarlovsaktiviteter kan planeras samtidigt. 
Planeringen av vårt sommarlovsprogram börjar redan i 
januari och med deadline i början av mars. 
 
Dnr: 0294/16 
Kommun: Herrljunga Kommun 
Ort: HERRLJUNGA 
Viktiga synpunkter: Vi hade hoppats på att få fler 
föreningar att vara med och ordna aktiviteter, men med 
bättre framförhållning till nästa år hoppas vi kunna gå ut 
med information tidigare nästa år. 
 
Dnr: 1096/16 
Kommun: Hjo kommun 
Ort: HJO 
Viktiga synpunkter: Arbetsgruppen som har utarbetat 
sommarlovsaktiviteterna har inte varit tillräckligt stor. Detta 
har gjort att kvaliteten för att arbeta med 
marknadsföringen inte har hållit önskad nivå. Detta ska 
förbättras inför kommande år. 
 
Dnr: 1122/16 
Kommun: Hofors kommun 
Ort: HOFORS 
Viktiga synpunkter: Vi kom igång med planeringen 
ganska sent under våren. Detta gjorde att vi inte fick med 
oss så många föreningar som vi önskat. Erfarenheten är 
också den att det tar ett tag att arbeta in en verksamhet så 
att alla får vetskap om att den finns. Vi planerade till 
exempel för två veckors kulturläger men fick bara 
anmälningar till att genomföra en vecka.  
 
Dnr: 0305/16 
Kommun: Huddinge kommun/sommarlovsaktiviteter 
Ort: HUDDINGE 
Viktiga synpunkter: Detta är något som vi inte klarat 
inom ramen för ordinarie sommarlovsbudget. 
 
Dnr: 1010/16 
Kommun: Hudiksvalls kommun KoF 
Ort: HUDIKSVAL 
Viktiga synpunkter: Förbättringsåtgärder inför 2017 är 
information om vilka aktiviteter som är eller kan bli 
handikappanpassade, bättre samordning av datum/tider, 
förbättra informationen till skolorna 
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Dnr: 1180/16 
Kommun: Hultsfreds kommun 
Ort: HULTSFRED 
Viktiga synpunkter: Vi borde ha varit tidigare ute med vår 
ansökan, Även om vi är nöjda med resultatet och väldigt 
tacksamma över möjligheten som gavs. Vi kan bli bättre på 
uppföljning och utvärdering över förvaltningsgränserna. 
  
Dnr: 0270/16 
Kommun: Hylte kommun sommarlov 
Ort: HYLTEBRUK 
Viktiga synpunkter: Vi hade gärna hade sett en jämnare 
fördelning mellan könen samt att fler infödda svenskar hade 
kommit till fritidsgården.  
 
Dnr: 1086/16 
Kommun: Hällefors kommun kultur och fritid 
Ort: HÄLLEFOR 
Viktiga synpunkter: Vi var sent ute med vår planering, så 
vi kan bli bättre på att samordna till nästa gång. T ex kan 
samordning med lovskola bli bättre. Fler föreningar kan 
också aktiveras. Kulturskolans utbud för integration. 
 
Dnr: 1168/16 
Kommun: Härjedalens Kommun 
Ort: SVEG 
Viktiga synpunkter: Kommunikationen med de nyanlända 
familjerna har vart ett hinder där vi har planer för att ta in 
mer tolkar till kommande sommars aktiviteter. 
 
Dnr: 0759/16 
Kommun: Härryda kommun sektorn för utbildning och 
kultur 
Ort: MÖLNLYCKE 
Viktiga synpunkter: Det var få svenska barn och 
ungdomar som anmälde sig till lägren trots omfattande 
marknadsföring. En misstanke är att det tyvärr kan bero på 
att syftet med lägret var att öka integrationen och att det 
därför fanns en rädsla för att blanda svenska barn med 
nyanlända. 
  
Dnr: 1173/16 
Kommun: Hässleholms kommun 
Ort: HÄSSLEHOLM 
Viktiga synpunkter: Barnen har fått positiva möten med 
andra barn med annan kulturell och social bakgrund d.v.s. 
att sommarlovsaktiviteterna har möjliggjort möten över 
sociala gränser. Kommunens sommarlovsaktiviteter har 
utvidgats avsevärt vilket gjort att många barn som inte  
kommer iväg på semestrar har haft möjlighet till ett aktivt 
sommarlov. De gratisaktiviteter som skapats har inte 
kommunen budgeterat till.  
 
Dnr: 0956/16 
Kommun: Håbo Kommun 
Ort: BÅLSTA 
Viktiga synpunkter: Vi kunde inte erbjuda alla sökande 
barn en plats vilket vi tycker är ett stort misslyckande. Vi 
hade behövs ordna så att mer personal åkte med på 
bussresorna till och från sommarkollot då det fanns flera 
barn med olika behov som behövde hjälp även på bussen. 
 
Dnr: 0785/16 
Kommun: Höganäs Kommun 
Ort: HÖGANÄS 
Viktiga synpunkter: Vi förlade nästan alla aktiviteter 
utomhus vilket vid något tillfälle gjorde att aktiviteten fick 
ställas in eller att inga deltagare dök upp. 
 
 
 
 
 
 
 

Dnr: 1123/16 
Kommun: Högsby kommun 
Ort: HÖGSBY 
Viktiga synpunkter: Hade varit bättre med lite mer 
personal för ibland blev det ganska stökigt, annars har det 
funkat väldigt bra. 
Dnr: 0962/16 
Kommun: Hörby kommun 
Ort: HÖRBY 
Viktiga synpunkter: ”Vi har lyckats för dåligt med att nå 
alla ungdomar i kommunen och något som måste förbättras 
inför framtiden. Om tid funnits skulle en större delaktighet 
bland barn och unga önskats vid planering av aktiviteter. Vi 
har lyckats alldeles för dåligt med att nå flickor. 
Det största hindret för att lyckas bättre har helt klart varit 
tidsfristen.”  
 
Dnr: 0846/16 
Kommun: Höörs Kommun 
Ort: HÖÖR 
Viktiga synpunkter: Vi kom igång med planeringen 
ganska sent under våren. Detta gjorde att vi inte fick med 
oss så många föreningar som vi önskat. Erfarenheten är 
också den att det tar ett tag att arbeta in en verksamhet så 
att alla får vetskap om att den finns. Vi planerade tex för 
två veckors kulturläger men fick bara anmälningar till att 
genomföra en vecka. 
 
Dnr: 0941/16 
Kommun: Jokkmokks Kommun 
Ort: JOKKMOKK 
Viktiga synpunkter: Det blev lägre besöksstatistik på 
utflykterna. Vi kan inte säga vad det beror på. Annars har 
allt funkat jättebra. Vi hade ett personalbyte precis innan vi 
började och det var inte bra för genomförandet. 
 
Dnr: 0716/16 
Kommun: Kalix Kommun/Sommarlovsaktiviteter 2016 
Ort: KALIX 
Viktiga synpunkter: Det kan vara svårt att hitta ledare till 
aktiviteterna under semestermånaderna vilket vi fick 
erfarna och en aktivitet som var planerad fick dessvärre 
ställas in. Det kan också vara svårt att förutse hur stor 
efterfrågan blir på olika aktiviteter. Det kan även vara en 
utmaning att sprida aktiviteterna jämnt över sommarlovet, 
så att inte allt sker samtidigt. 
 
Dnr: 0960/16 
Kommun: Kalmar kommun 
Ort: KALMAR 
Viktiga synpunkter: En viktig lärdom är vikten av att vi 
kommunicerar internt tydligare och med större 
framförhållning till nästa år. Slutresultatet blev ändå väldigt 
bra men det fanns en del oro kring upplägg och planering 
av aktiviteterna. Vi kommer även att göra förändringar 
rörande lokaliseringen av vissa aktiviteter, då de var 
mycket utsatta för t.ex. vädret vilket påverkade 
besökssiffrorna. Vissa aktiviteter kommer vi ta bort då de 
inte fungerade eller inte var populära, medan andra 
kommer utvecklas och utökas. Allt detta tar vi med oss till 
planeringen för nästa års sommarlovsaktiviteter. 
 
Dnr: 0714/16 
Kommun: Karlsborgs kommun 
Ort: KARLSBORG 
Viktiga synpunkter: En av svårigheterna har varit 
administreringen av anmälningslistorna. Vissa aktiviteter 
har varit riktade till olika åldrar som finansierats av MUCF:s 
bidrag och utifrån lämplighet, men övriga aktiviteter har 
varit en stor spridning av olika åldrar och det har varit svårt 
för ledarna att anpassa aktiviteten till olika åldrar. Det är 
svårt att svara konkret på det, eftersom vi på grund av 
sekretess inte kan säkert veta vilka som kommer från 
ekonomiskt utsatta familjer. 
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Dnr: 0789/16 
Kommun: Karlskoga 
Ort: KARLSKOGA 
Viktiga synpunkter: Tidsbrist i marknadsföring kan ha 
bidragit med att ungdomar gått miste om aktiviteterna. 
Beslut om medel kom in sent i sommarplaneringen, vilket 
innebär att det finns potential att utveckla arbetet till 2017 
om processen kan inledas tidigare. 
 
Dnr:  
0702/16 
Kommun: Karlskrona kommun 
Ort: KARLSKRONA 
Viktiga synpunkter: … ambulerande verksamhet som 
sommarlovsbussen "Busse" har varit uppskattad. Det är 
viktigt att ha aktiviteter som fungerar både för många och 
få barn och ungdomar, samt vid regn och i solsken. Vi har 
haft möjlighet att ha med personal som talar svenska, 
arabiska och persiska. Inför 2017 behöver programmet 
översättas till fler språk och distribueras tidigt i 
trappuppgångar, brevlådor, skolor, förskolor och vid 
offentliga arrangemang och med hjälp av Face Book och 
affischering. 2017 vill vi även rikta fler aktiviteter till 
ungdomarna (åldersgruppen 13-15år). Planeringen kom 
inte igång i början av året. Fler barn och ungdomar hade 
kunnat ges möjlighet till ett aktivitetsrikt sommarlov 2016 
om ansökan gjorts tidigare på året och/eller om beslut 
kommit tidigare på året. 
 
Dnr: 1073/16 
Kommun: Katrineholms kommun sommarlovsaktiviteter 
Ort: KATRINEHOLM 
Viktiga synpunkter: Ett utvecklingsområde är att i högre 
grad nå personer i målgruppen med olika 
funktionsnedsättningar. 
 
Dnr: 0686/16 
Kommun: Kils kommun 
Ort: KIL 
Viktiga synpunkter: Vi hade ont om tid att planera därför 
kunde inte alla intresserade föreningar och andra 
intressenter vara med och bidra till verksamheten. Vi 
lyckades sämst med att nå målgruppen 13-15 åringar. 
 
Dnr: 1019/16 
Kommun: Kinda kommun 
Ort: KISA 
Viktiga synpunkter: Då vi missat att Ramadan inföll just 
då vi planerat våra sommarlovsaktiviteter var det några av 
de unga vi ville nå som inte deltog. 
 
Dnr: 1165/16 
Kommun: Kiruna kommun 
Ort: KIRUNA 
Viktiga synpunkter: Kommunens sommarlovsaktiviteter 
har nyttjats av merparten andel pojkar. 
 
Dnr: 1154/16 
Kommun: Klippans kommun 
Ort: KLIPPAN 
Viktiga synpunkter: Tidsfaktorn kopplat med att 
förvaltningen gjort en större omorganisation resulterade i 
brister i förarbete/planering vilket resulterat i att det ibland 
blivit tungjobbat!  Marknadsföring är alltid ett svårt område 
där vi ser klara brister som ger incitament till ett 
utvecklingsarbete inför kommande insatser. 
 
Dnr: 0966/16 
Kommun: Knivsta Kommun 
Ort: KNIVSTA 
Viktiga synpunkter: Det känns som att bidraget kom 
väldigt kort inpå sommarlovet. Innan det hade bestämts 
vilken förvaltning som skulle rekvirera etc så var det liksom 
redan dags. Vill också passa på att berömma MUCF för 

enkelheten i ansökningsförfarandet och hur smidigt allt 
kring bidraget varit.  
 
Dnr: 1052/16 
Kommun: Kommun/ Värmdö kommun 
Ort: GUSTAVSBERG 
Viktiga synpunkter: För lite planeringstid inför sommaren 
2016 för att få med flera verksamheter i kommunen och 
föreningslivet. Kommunens organisering kring aktiviteter 
behöver förbättras till 2017. 
 
Dnr: 1054/16 
Kommun: Boden kommun/ 
Kommunledningsförvaltningen 
Ort: BODEN 
Viktiga synpunkter: Vi har lyckats mindre bra med att 
sprida alla aktiviteter från en offentlig plats, till exempel på 
kommunens hemsida och sociala medier. Föreningarna som 
har fått stöd har själva marknadsfört sina aktiviteter, med 
varierande resultat. 
 
Dnr: 0836/16 
Kommun: Kramfors kommun 
Ort: KRAMFORS 
Viktiga synpunkter: Kommunen tycker att årets koncept 
varit lyckat. Men vi kommer att gå ut tidigare med 
informationen nästa år. Skulle varit bra med mer geografisk 
spridning. 
 
Dnr: 0834/16 
Kommun: Kristianstad kommun 
Ort: KRISTIANSTAD 
Viktiga synpunkter: Mycket ont om tid. Saknade 
sammanhållande projektledning. Vi hade väldigt höga 
ambitioner vilket resulterade i att vi var på många platser 
men hade inte förankrat tillräckligt. Eftersom det inför 
sommaren saknades anvisningar om att deltagarna inom 
intervallet 6-15 år skulle delredovisas i ännu mer snäva 
åldersgrupper har vi inte begärt sådan redovisning. Vi kan 
inte heller i efterhand uppskatta antalet barn i olika 
åldersgrupper utan har helt enkelt redovisat alla deltagare i 
kolumnen 9-12 år. Det var också oklart inför sommaren att 
det var antalet unika individer som skulle efterfrågas. I de 
av våra aktiviteter där en anmälan förutsattes har vi kunnat 
räkna individer. I övriga aktiviteter har vi gjort en 
uppskattning av antalet individer. Begränsning av 
ålderintervallet till 6-15 år ser vi i viss mån som ett 
problem. Framför allt är den övre gränsen värd att fundera 
över. T ex har våra fritidsgårdar i sin ordinarie verksamhet 
18 år som övre gräns. Dessa personer kunde därför inte 
delta i den nya verksamhet fritidsgårdarna kunde erbjuda 
under sommaren. Även vår ambition att aktivt värva 
deltagande från boenden för ensamkommande försvårades 
avsevärt eftersom den gruppen till större delen omfattar 
äldre ungdomar. Med bättre förankring, marknadsföring och 
kommunal samordning kan detta bli ett fantastiskt tillskott 
för alla barn som befinner sig i Kristianstad under 
sommarmånaderna; bofasta, nyanlända, sommarboende 
och turister. Något som både främjar möten över sociala 
gränser och gör kommunen mer attraktiv. 
 
Dnr: 0834/16 
Kommun: Kristinehamns kommun 
Ort: KRISTINEHAMN 
Viktiga synpunkter: Vi har dock haft för lite tid att 
samordna marknadsföring och stöd vilket har lett till att vi 
har haft färre deltagare på en del aktiviteter än vi hoppades 
på. 
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Dnr: 1119/16 
Kommun: Krokoms kommun 
Ort: KROKOM 
Viktiga synpunkter: Den stora utmaningen har vart tiden 
och att hinna ut med all information till alla berörda, både 
för att få in info om aktiviteter och att förmedla ut den. Ett 
flertal av föreningarna och kommunens personal som 
anordnat aktiviteter uttrycker också att det uppstår en del 
språkbarriärer vilket ibland kan ställa till det, speciellt om 
man vill uppnå en bra integration. Kortfattat kan man säga, 
utefter de redovisningar som alla arrangörer har lämnat in 
och muntlig dialog med några av dom, att dessa 3 punkter 
är viktiga att jobba vidare med. Tidsperspektiv, 
informationskanaler och att komma över språkbarriärer. 
 
 
Dnr: 0271/16 
Kommun: Gävle Kommun, Kultur & fritid, 
Ort: GÄVLE 
Viktiga synpunkter: Planeringen har blivit mer intensiv 
och omfattande. Vi har lyckats mindre bra med att nå 
åldersgruppen 6-8 år och lyckats mindre bra med att 
kartlägga det eventuella faktiska behovet hos barn i vår 
kommun. 
 
 
Dnr: 0988/16 
Kommun: Uppvidinge kommun Kultur och fritid 
Ort: ÅSEDA 
Viktiga synpunkter: … Projektledaren ansökte om medel 
via MUCF ganska sent och då gjorde vi ett rejält försök att 
få detta att fungera på bästa sätt. … vi behöver planera 
detta i en längre period och få fler personal att engagera sig 
samt fler orter och fler föreningar att delta i detta 
tillsammans med fler barn i kommunen. 
 
Dnr: 1087/16 
Kommun: Botkyrka Kommun Kultur och 
fritidsförvaltningen 
Ort: TUMBA 
Viktiga synpunkter: 1) Den korta startsträckan detta 
första år av sommarlovsstödet har varit en utmaning. 2) En 
annan utmaning har varit att få fram siffror på de kostnader 
som kommunen tidigare år lagt på sommarlovsaktiviteter. 
 
Dnr: 0749/16 
Kommun: alls Kommun 
Ort: SUNDSVALL 
Viktiga synpunkter: Den korta planeringstiden gjorde att 
vissa föreningar inte hade möjlighet att bedriva den 
verksamhet vi hade önskat. Vi har lyckats bra med att 
verksamhet har funnits i stora delar av kommunen. 
 
Dnr: 0266/16 
Kommun: Karlstads kommun 
Ort: KARLSTAD 
Viktiga synpunkter: ... För att hinna få med alla 
aktiviteter i sommarlovsfoldern hade vi bara åtta veckor på 
oss för att planera för hela sommarlovsstödet. Vi anser 
själva att vi lyckades bra, tack vare många goda 
samarbeten och den fina kontakt vi hade med andra 
förvaltningar, föreningar och studieförbund. Det var också 
en kommentar vi fick när vi snabbutvärderade från 
arrangörshåll efter sommarlovet, att de hade velat ha med 
tid på sig att utforma aktiviteterna. Både föreningar och 
studieförbund tyckte det blev för ont om tid. Lite mer tid 
hade också kunnat skapa fler och mer prisvänliga avtal med 
exempelvis matleverantörer och transportbolag. Ett 
problem vi stötte på var att alla skolor inte lämnade ut 
sommarlovsfoldern i god tid före sommarlovet. Normalt sett 
distribuerar vi foldern cirka tio dagar innan 
skolavslutningen, det är meningen att eleverna ska ha 
foldern i handen någon vecka före examen. I år var det än 
mer viktigt eftersom kolloansökningarna skulle in ganska 
snart efter utdelningen av foldern. Därför poängterades 

vikten av att dela ut foldrarna i tid, bland annat direkt från 
barn- och ungdomsförvaltningen till rektorer och lärare. Det 
visade sig dock i efterhand att det fanns elever, om än ett 
fåtal i sammanhanget, som inte fått sina foldrar i tid och 
därmed missat anmälningsdagen för kolloveckorna. Vi 
kunde ordna platser till flera av dessa barn ändå, men likväl 
var det en miss som vi måste jobba ännu mer för att 
undvika till nästa år. Inför 2017 och 2018 kommer 
projektet förhoppningsvis inte att genomföras under samma 
tidspress. Det skulle underlätta samverkan och därmed 
också skapa tydligare roller för alla i projektet. En 
förbättring skulle vara att involvera än fler förvaltningar och 
aktörer för att förbättra både innehåll och för att nå ut till 
fler delar av kommunen, både geografiskt och 
innehållsmässigt  
 
Dnr: 0992/16 
Kommun: Falköping kommun/ Kultur- och 
fritidsförvaltningen  
Ort: FALKÖPING 
Viktiga synpunkter: 1. Tagga sommar var en öppen 
verksamhet, där barn och unga kunde komma och gå precis 
som de ville. Detta gjorde att statistik fördes så gott det 
gick. Det finns många barn och unga som vi inte kunde föra 
någon mer utförlig statistik på (ålder, kön). 2. Ett bara 
system för ekonomin saknades då projektledarna var nya i 
sin roll och ej arbetet med budget förut. (Men detta löste 
sig ändå, men det kunde varit smidigare). 3. Ett bra 
utrymme för all personal, all utrustning och så vidare. 
(Lokaler). 
 
Dnr: 0265/16 
Kommun: Sundbybergs stad Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Ort: SUNDBYBERG 
Viktiga synpunkter: Tidigare planering skulle ge fler 
föreningar möjlighet att ordna aktiviteter, särskilt de som 
inte har anställd personal och behöver mer stöd från 
förvaltningen i planeringen osv. Den korta planeringstiden 
gjorde även att vi inte på samma sätt som vi önskat kunde 
involvera barn och unga i planeringsarbetet. Vi skulle kunna 
arbeta ännu mer och tidigare med kommunikation och 
marknadsföring till nästa år. En annan svårighet är att nå 
ut till de familjer som inte pratar svenska. Vi ser att det 
finns en fördel med att översätta viss information, både för 
att nå ut och för symbolvärdet, att verkligen visa att alla 
grupper välkomnas. Samtidigt är översättningar 
tidskrävande och dyra eftersom vi måste anlita 
översättningsbyråer. 
  
Dnr: 0739/16 
Kommun: Jönköpings kommun/ Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Ort: HUSKVARNA 
Viktiga synpunkter: Marknadsföringsarbetet hann aldrig 
komma igång riktigt bra.Ett par motgångar möttes vid två 
organiserade badresor till två olika upplevelsebad. Dessa 
resor var inplanerade för att ge den lilla extra 
semesterupplevelsen med sommarkaraktäristiskt inslag. 
Inhyrda storbussar (a 50 platser i varje) åkte till Skövde 
badhus och Kokpunkten i Västerås. Denna typ av resor 
kommer inte att erbjudas kommande sommar. Stora 
grupper från samma bostadsområde vilka inte är tränade i 
att fungera i en badhusmiljö blev inte hanterbart för vare 
sig medföljande ledare eller befintlig badhuspersonal. 
 
Dnr: 0786/16 
Kommun: Järfälla kommun Kultur-, demokrati- och 
fritidsförvaltningen 
Ort: JÄRFÄLLA  
Viktiga synpunkter: Den kommunala handläggningen var 
sen. Det bestämdes först i början på april att kultur-, 
demokrati- och fritidsnämnden skulle ansvara för MUCF-
anslaget och administrationen av aktiviteterna. Det blev lite 
av "fem i tolv”. Det blev endast föreningar som är aktiva i 
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kommundelarna Jakobsberg och Kallhäll/Stäket som 
engagerade sig. Vi fick inte igång några föreningar i 
(visserligen de generellt mer "välmående" kommundelarna) 
Viksjö och Barkarby/Källby. Å andra sidan så var det i 
Jakobsberg och Kallhäll som det fanns många i 
åldersgruppen som var hemma under sommaren. 
 
Dnr: 0821/16 
Kommun: Kumla kommun 
Ort: KUMLA 
Viktiga synpunkter: Mer planeringstid behövs för att 
eventuellt kunna utveckla ytterligare gratisaktiviteter. 
Andra idéer fanns men var inte möjliga att genomföra på 
kort tid. 
 
Dnr: 1202/16 
Kommun: Kungsbacka kommun/ Kultur och fritid 
Ort: KUNGSBACKA 
Viktiga synpunkter: 
 
Dnr: 1097/16 
Kommun: Kungsörs kommun/ sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: KUNGSÖR 
Viktiga synpunkter: Har nått fler pojkar än flickor. 
Fotbollsskolan har haft mest pojkar som deltagit (77 %). En 
annan orsak är att de nyanlända till största delen är pojkar. 
 
Dnr: 1212/16 
Kommun: Kungälvs Kommun, Trygga Ungdomsmiljöer 
Ort: KUNGÄLV 
Viktiga synpunkter: Tack vare att aktiviteterna varit 
kostnadsfria har fler barn fått möjlighet att delta oavsett 
familjens ekonomiska läge. 
 
Dnr: 0732/16 
Kommun: Kävlinge Kommun/ Sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: KÄVLINGE 
Viktiga synpunkter: Det har varit svårt att i förväg veta 
vilka aktiviteter som ”går hem” hos de unga. Exempelvis 
kom få deltagare till Cirkusskolan, men lägret med kanot, 
fiske och tältning fick oväntat många deltagare. Det var en 
utmaning att nå barn mellan 6-9 år, eftersom det vanligtvis 
är en ålderskategori som fritidsgårdarna inte arbetar med. 
  
Dnr: 0730/16 
Kommun: Köpings kommun 
Ort: KÖPING 
Viktiga synpunkter: Vi erbjöd mer öppet på fritidsgården i 
Köping. När vädret är fint, vill inte ungdomarna gå in. Vi 
har dock valt att lägga mycket tid på uppsökande 
verksamhet istället. Det kan slå väldigt olika från år till år. 
Förra sommaren hade vi 80 besökare per kväll, men öppet 
färre kvällar. Fritidsgården i Kolsva kommundel har haft 
öppet i år, vilket dom ej haft tidigare. Där har det däremot 
varit välbesökt. 
 
Dnr: 1177/16 
Kommun: Laholms kommun 
Ort: LAHOLM 
Viktiga synpunkter: Vi var för sena i planeringen, och vi 
nådde inte till alla vi ville. Dessutom var det svårt för unga 
som bor långt från Laholm att ta sig till aktiviteterna. Vi 
lyckades inte få med unga med svensk bakgrund i så stor 
utsträckning som vi hade velat. 
 
Dnr: 1161/16 
Kommun: Landskrona stad sommarlov2016  
Ort: LANDSKRONA 
Viktiga synpunkter: Vi kom igång relativt sent vilket 
förklarar att inte fler föreningar/aktörer från civilsamhället 
varit aktiva. Med bättre planering kan vi ha ett större utbud 
och ett mer geografiskt utspritt utbud. Trots detta ett stort 
utbud och positivt gensvar från barn och unga. 

Dnr: 0801/16 
Kommun: Laxå kommun 
Ort: LAXÅ 
Viktiga synpunkter: Vi hade önskat att flera svenskfödda 
barn och familjer hade deltagit i aktiviteterna. Vi hade 
innan sommaren informerat i skolklasser och skickat ut 
information men ändå har inte svenskfödda barn deltagit i 
någon större utsträckning. Transporter visade sig vara 
viktigare än vi hade räknat med, vilket också blev en större 
kostnad än planerat. 
 
Dnr: 0774/16 
Kommun: Lekbergs kommun/sommarlovsaktiviteter2016 
Ort: FJUGESTA 
Viktiga synpunkter: En annan gång bör anmälningen 
förenklas. 
 
Dnr: 1111/16 
Kommun: Leksands kommun/sommarlovsaktiviteter 
Ort: LEKSAND 
Viktiga synpunkter: Hinder var att kommunen inte hade 
kännedom om bidraget vilket gjorde att tiden för planering 
var minimal. Behovet att ha mer utrymme för planering.  
 
Dnr: 1023/16 
Kommun: Lerums kommun 
Ort: LERUM 
Viktiga synpunkter: Vikten av lättförstådd svenska. Vi 
tror att vi lyckats mindre bra med att nå fram till barn i 
familjer med försörjningsstöd trots att vi öppnade upp den 
dörren först innan programmet släpptes. – Återrapportering 
av anmälningslistorna. Vilka kom och vilka dök bara upp. 
Där kan både vi och föreningen bli bättre. 
 
Dnr: 0750/16 
Kommun: Lessebo kommun 
Ort: LESSEBO 
Viktiga synpunkter: Vi hade tidsbrist eftersom 
informationen om stödet upptäcktes på våren. Hinder är 
också en slimmad och liten organisation för samordning av 
aktiviteter. 
 
Dnr: 0788/16 
Kommun: Lidingö Stad 
Ort: LIDINGÖ 
Viktiga synpunkter: Det vi haft svårt med är att mot 
slutet av sommaren locka större barn och ungdomsgrupper 
att delta då det visar sig att många är bortresta i slutet av 
sommarlovet även i det områden på Lidingö som har 
ekonomiskt svaga grupper.  
 
Dnr: 1159/16 
Kommun: Lidköpings kommun 
Ort: LIDKÖPING 
Viktiga synpunkter: Det som varit svårt var att det var 
väldigt kort om tid att programlägga och skapa kontakt 
med de personer/föreningar som kommunen behövde ha 
med sig i detta arbete 
 
Dnr: 1008/16 
Kommun: Lilla Edets Kommun 
Ort: LILLA EDET 
Viktiga synpunkter: Bidraget kom precis i 
sommarlovstider och semester tider. Kommunen hann inte 
få till den stora organisationen kring detta. Kommunen har 
tagit lärdom om detta och har skapat rutiner och ett årshjul 
för planering kring detta. Arbetet med Integration behöver 
ytterligare strukturer så att det inte blir sidospår. Vår 
kommun behöver också arbeta med ungdomarna över 16 år 
då det finns ett stort behov av fritidsutbud. Att sprida 
informationen bredare och få med ännu mer ungdomar i 
arbetet. 
 
 
 



 
10 

 

Dnr: 1037/16 
Kommun: Lindesbergs kommun 
Ort: LINDESBERG 
Viktiga synpunkter: Trots den korta förberedelsetiden 
lyckades vi som helhet få ihop ett bra och varierat 
sommarlovsprogram riktat till alla åldersgrupper. Se bifogat 
sommarlovsprogram. Det vi lyckades mindre bra med var 
att nå barn med utländsk bakgrund från familjer som 
nyligen fått uppehållstillstånd. Den gruppen är svår att nå. 
Det räcker inte att barnen är intresserade och vill delta utan 
man måste även nå deras föräldrar. Med den korta tid vi 
hade lyckades vi dåligt med att nå den gruppen. Däremot 
hade vi många deltagande barn från asylsökande familjer. 
Det var svårt att locka barn mellan 13-15 år. Vi fick bland 
annat ställa in ett läger som var riktat till den 
åldersgruppen. Vi hade deltagande barn med någon form 
av funktionsnedsättning men kanske inte i den omfattning 
som vi hade hoppats på. De flest aktiviteter var anpassade 
för att passa alla men det framgick inte tillräckligt tydligt i 
inbjudan. 
 
Dnr: 1191/16 
Kommun: Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen 
Ort: LINKÖPING 
Viktiga synpunkter: Några aktiviteter har varit 
kostsamma men inte i slutändan attraherat så många barn 
som ambitionen var. 
 
Dnr: 0284/16 
Kommun: Ljungby kommun 
Ort: LJUNGBY 
Viktiga synpunkter: Vi har svårt att aktivera/nå den äldre 
målgruppen, 13-15år.  Vi behöver bli bättre på att 
marknadsföra oss. B.la. behöver vi sprida information via 
sociala medier på ett bättre sätt.  
 
Dnr: 0754/16 
Kommun: Ljusdals kommun 
Ort: LJUSDAL 
Viktiga synpunkter: Samverkan mellan olika enheter som 
beviljat bidragen har fungerat väl då vi har haft en samsyn 
kring förfarandet kring bredden i aktiviteter och vikten av 
den geografiska spridningen samt fördelningen mellan 
idrott och kultur. Vi har lyckats väl i att nå många 
föreningar och verksamheter gällande möjligheten att söka 
bidrag samt underlättat ansökningsprocessen och 
redovisningen. Vi har även haft god kontakt med de 
ansökande både muntligt och skriftligt. Hindren har varit 
ringa men förändringar behövs göras om eventuellt nya 
bidragspengar kommer kommunerna tillgodo. Vikten av att 
få något mer detaljerade redovisningar exempel. 
ålderfördelning osv. Svårigheterna är att veta om man 
fångat upp de som är mest behov av insatserna 
 
Dnr: 0830/16 
Kommun: Ljusnarbergs kommun/sommarlovsaktviteter 
2016 
Ort: KOPPARBERG 
Viktiga synpunkter: Sommarlovsaktiviteterna har skapats 
för att främja integration och skapa nya kontaktytor mellan 
barn med olika social bakgrund, det här målet har dock inte 
uppnåtts då det enbart var asylsökande barn som deltog i 
alla aktiviteter. Den största motgången har varit att inte få 
etablerade svenska barn och ungdomar på aktiviteterna. I 
och med att de inte deltog så blev det aldrig möjlighet till 
integration och nya möten.  
 
Dnr: 0853/16 
Kommun: Lomma kommun 
Ort: LOMMA 
Viktiga synpunkter: Den korta planeringstiden gjorde det 
svårt att få en tydlig linje för aktiviteterna. Vi har inte haft 
någon kommunal samordnare under sommarlovet då 
aktiviteterna pågick utan endast fått in deltagarstatistik och 
föreningarnas synpunkter på aktiviteterna i efterhand. 

Lomma kommuns bidrag var så litet att vi inte hade 
möjlighet att anställa någon som jobbade med stödet under 
sommaren. 
 
Dnr: 0991/16 
Kommun: Ludvika kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Ort: LUDVIKA 
 
Dnr: 0285/16 
Kommun: Luleå kommun, fritidsförvaltningen 
Ort: LULEÅ 
Viktiga synpunkter: Vi gjorde en satsning med 
sommarlovsvärdar i centrala staden. Då satsningen byggde 
på utomhusaktiviteter var detta extremt väderberoende. 
Vid dåligt väder var uppslutningen noll. Vi valde också fel 
plats att utgå från och kommer att göra förändringar till 
nästa sommar. 
 
Dnr: 1025/16 
Kommun: Lund kommun 
Ort: LUND 
Viktiga synpunkter: Vi har som sagt missat mycket på 
grund av att vi kom sent in i planering och arbetet med 
stödet.  
 
Dnr: 1070/16 
Kommun: Lycksele kommun fritid 
Ort: LYCKSELE 
Viktiga synpunkter: Motorklubben, som genomfört ett 
läger för funktionsnedsatta, har anfört att åldersgränsen för 
dessa bör vara mera flexibel eftersom många psykiskt 
funktionsnedsatta i sin praktiska funktion är yngre än 
prästbetyget anger och därför har svårare att våga delta i t 
ex ett läger i dessa låga åldrar 
 
Dnr: 0816/16 
Kommun: Lysekils kommun 
Ort: LYSEKIL 
Viktiga synpunkter: Det som inte är så bra är att vi har 
märkt att vi inte når alla ungdomar. Vi vill gärna komma i 
kontakt med barn/ungdomar på alla samhällsnivåer för att 
möjliggöra en integrerande effekt på alla barn/ungdomar i 
kommunen. Det behövs riktade aktiviteter och målinriktat 
arbete med killgrupper som har beteenden att vilja markera 
makt och förstöra. 
 
Dnr: 0777/16 
Kommun: Malmö stad stadskontoret 
Ort: MALMÖ 
Viktiga synpunkter:  
Bättre framförhållning: På grund av omständigheterna kom 
information om satsningen ut sent till kommunerna denna 
sommar. Inför nästa år kan satsningen förhoppningsvis 
påbörjas med framförhållning när det gäller planering av 
aktiviteterna, men även bättre planering för att följa upp 
och utvärdera aktiviteterna. – En hållbar projektstruktur: 
Ambitionen hos de förvaltningar som medverkat i år har 
varit mycket hög, vilket bidragit till ett ökat samarbete över 
förvaltningsgränserna. Det finns dock mycket i arbete med 
sommarlovsaktiviteterna som skulle kunna förstärkas och 
effektiviseras med hjälp av en ännu tydligare 
projektstruktur, vilket kan förbättras till nästa sommar om 
satsningen återkommer. - Mer samverkan kring aktiviteter - 
Med längre framförhållning finns bättre förutsättningar att 
samordna satsning och aktiviteter nästa år. Förvaltningarna 
har olika kompetenser och resurser. En del arbetar nära 
barn och unga, andra har förutsättningarna att producera 
större arrangemang och några är vana att arbeta med 
innehåll i aktiviteter. Det möjliggör för systematiskt och 
samordnat arbete över hela staden. - Samverkan med 
civilsamhället: Förankringen av en eventuell 
sommarlovssatsning 2017 bör även ske tidigare ut mot 
civilsamhället och föreningslivet. Civilsamhället var 
involverade även i sommarens aktiviteter men deras kraft 
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kan utnyttjas i ännu högre grad om de involveras tidigt i 
processen, såväl i planering, utformning som i 
genomförande av aktiviteter. – Nå barn och unga i 
ekonomisk utsatthet: En utmaning under sommaren 2016 
har varit att nå ut till pojkar och flickor som lever i 
socioekonomisk utsatthet. Inför sommar 2017 kan fler 
kanaler arbetas upp för att nå denna målgrupp. Samarbetet 
och informationsflödet med Individ- och familjeomsorgen, 
fritidsgårdar, föreningsliv och skola kan förbättras och den 
uppsökande verksamheten kan utökas för att mer effektiv 
nå dessa barn. - Kommunikation och information: Det har 
varit svårt att nå ut med information om 
sommarlovsaktiviteterna i det stora informationsflödet. 
Kommunikationen behöver förbättras inför nästa år och 
vara lättillgänglig, på olika språk samt spridas via olika 
kommunikationsmedel.´- Barnets perspektiv i satsningen 
kan förstärkas ytterligare: Barn och unga behöver i ännu 
större utsträckning involveras i planering och utformning av 
aktiviteterna för att ta reda på vilka satsningar flickor och 
pojkar själva vill ha och för att aktiviteterna ska utgå från 
de behov flickor och pojkar i Malmö har. Det är inte minst 
viktigt i syfte att utjämna de socioekonomiska skillnaderna 
när det gäller möjlighet och tillgång till aktiviteter. 
 
Dnr: 0706/16 
Kommun: Malå kommun 
Ort: MALÅ 
Viktiga synpunkter: Vi lyckades inte riktigt med 
aktiviteterna attrahera så många barn i ålder 10-15år som 
vi önskat. Vi borde planerat och hittat lösningar för 
fortsättningsverksamhet redan innan genomförandet av 
exempelvis Cirkusskolan. 
 
Dnr: 1175/16 
Kommun: Mariestads kommun 
Ort: MARIESTAD 
Viktiga synpunkter: Fiske, Kajak/paddling, Konstnärliga 
aktiviteter, Musik/lära sig spela instrument, Pyssel, 
Musikkonsert för nyankomna, film, lekland, prova på 
taekwondo, språklektioner, segling, sagotält, 
småkrypsexpedition, trolleri med Knaster och Knas samt 
retro rost och folkvagnar. 
 
Dnr: 0340/16 
Kommun: Markaryds kommun 
Ort: MARKARYD 
Viktiga synpunkter: Lite kort tid att hinna informera, 
planera och samordna olika samarbetspartner 
 
Dnr: 0781/16 
Kommun: Marks kommun, Kultur och fritidsförvaltningen 
Ort: KINNA 
Viktiga synpunkter: Deltagandet på aktiviteterna har ej 
uppnått den nivå vi önskat.vi vet att det funnits brister i 
marknadsföringen och att vädret påverkat då deltagandet 
även gick ner i den befintliga verksamheten. 
 
Dnr: 0286/16 
Kommun: Mölby kommun-Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ort: MJÖLBY 
Viktiga synpunkter: Vi vill underlätta mer för socialt 
ekonomisk utsatta barnfamiljer och vill utveckla det till 
kommande sommar. Den snabba planeringen har varit ett 
hinder. Vi tror på mer utflykter till riktade grupper för att 
förhöja utsatta barns sommarupplevelse. Att marknadsföra 
mer i bostadsområden. Personalfrågan behöver utvecklas! 
Vi behöver förebereda bättre genom att diskutera och 
utbilda tillsammans med fritidsgårds- och aktivitetsledarna. 
Vi har kunnat erbjuda många fler aktiviteter än tidigare 
sommarlov. Kort ansökningstid innebar snabb planering 
med vissa brister. Vi har fått planera om semesterperioder 
för personal på fritidsgårdar och i vissa fall anställa 
aktivitetsledare på timmar. Vi har använt oss av 
föreningslivet samt några företag för genomförandet.  Den 
snabba planeringen innebar att allt vi genomfört inte vart 

genomtänkt fullt ut. Utvärdering för att finna förbättringar 
2017 genomförs i slutet av 2016. 
 
Dnr: 1120/16 
Kommun: Mora kommun Tekniska förvaltningen 
Ort: MORA 
Viktiga synpunkter: 1. Sommarskola = träna på svenska, 
matte, idrott, lära om naturen, hur det är att vara barn i 
Sverige. Go-cart, ridning, bowling, golf, besökt en fäbod, 
danskollo, popkollo. Många anmälde sig från ett 
asylboende, men dök aldrig upp. Orsaken kan troligt vara 
en miss av information. 
 
Dnr: 1120/16 
Kommun: Motala kommun 
Ort: MOTALA 
Viktiga synpunkter: Våra kulturaktiviteter fick ställas in 
på grund av för få deltagare. Här får vi gå ut tidigare till 
nästa år med en bättre planering och mera marknadsföring. 
Programmet var jättebra men vi hade inte någon bra 
marknadsföring. 
 
Dnr: 1102/16 
Kommun: Mullsjö Kommun 
Ort: MULLSJÖ 
Viktiga synpunkter: Svårt att få med föreningarna i 
arbetet.  Akualliserades för sent till dessa. Hoppas på 
bättring 2017. 
 
Dnr: 0819/16 
Kommun: Munkedals kommun 
Ort: MUNKEDAL 
Viktiga synpunkter: Har lyckats mycket bra i åldern 9 -12 
år men varit svårare att nå tonåringar med aktiviteterna. 
Ett hinder var att det var kort framförhållning från besked 
av erhållna pengar till sjösättning av aktiviteterna. 
 
Dnr: 1167/16 
Kommun: Munkfors kommun 
Ort: MUNKFORS 
Viktiga synpunkter: Inom simskolan var det svårt att få 
alla barn med annan kulturell bakgrund att komma på alla 
aktiviteter. Det var också svårare att uppnå en lugn lärmiljö 
På grund av olika språk. Samma problem uppstod inte i 
fotbollsskolan där fler ledare fanns per grupp. Ramadan 
inföll vilket troligen gjort att de något äldre 
barnen/ungdomarna inte deltog. 
 
Dnr: 1015/16 
Kommun: Mölndal stad 
Ort: MÖLNDAL 
Viktiga synpunkter: Kommunens föreningar fick 
information om möjlighet att söka bidrag till gratis 
sommarlovsaktiviteter sent och med kort ansökningstid. 
Detta kan ha inneburit att flera föreningar inte hade tid eller 
möjlighet att prioritera att söka bidraget. Vidare kan 
kommunen arbeta mer med att nå ut till fler. Målet är att 
nå alla barn 6-15 år och deras vårdnadshavare. 
 
Dnr: 0324/16 
Kommun: Nacka kommun/sommarlov 2016 
Ort: NACKA 
Viktiga synpunkter: Återrapporteringen har varit 
bristande; mycket svårt för utförare av öppna verksamheter 
att få in antal/åldrar etc. när det ibland är 100+ barn på en 
verksamhet. Därav en osäkerhet på fördelningen av de 
volymmässigt större eventen. Språkförbistringar var en 
(förväntad) del men även den typ som en verksamhet 
kallade ”tonårsbeteende” och avsåg t.ex. när en ungdom på 
ett boende säger att sommarskolan är stängd för att slippa 
gå dit. De geografiska avstånden och att ta sig fram ute i 
kvarteren vållade vissa problem; en del små verksamheter 
är inhysta långt ut i områden med låga hyror så det blev 
några unga som inte tog sig på plats. 
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Dnr: 1039/16 
Kommun: Nora kommun 
Ort: NORA 
Viktiga synpunkter: Det har krävt mer administration i 
form av kontakter, ansöknings- och redovisningsarbete, 
men har ändå prioriterats! ansökan/rekvisition strax före 
sommaren blev bråttom att informera och engagera 
aktörer. Till nästa år har vi en annan organisation som tar 
ett mer samlat grepp om dessa frågor, bättre beredskap 
och förhoppningsvis även utökade resurser för en fortsatt 
utveckling av utbudet. Andelen pojkar dominerar och vi har 
utmaningen att nå fler flickor nästa säsong. 
 
Dnr: 0254/16 
Kommun: Norbergs kommun 
Ort: NORBERG 
Viktiga synpunkter: Svårt att fånga ungdomar 13-15 på 
vissa av aktiviteterna. 
 
Dnr: 0658/16 
Kommun: Nordanstigs kommun 
Ort: BERGSJÖ 
Viktiga synpunkter: Bra+ simskolorna, simmärkestagning 
lyckade aktivitetskvällar på Hassela äventyrsland. Mindre 
bra: integrationen svår att få till, svårt att nå ut till de 
nyanlända under sommarlovet, svårt att nå den mest 
utsatta gruppen till ridläger, prova på dagar. Avsaknaden 
av ledare har varit ett hinder för att anordna fler aktiviteter. 
 
Dnr: 0287/16 
Kommun: Nordmalings kommun 
Ort: NORDMALING 
Viktiga synpunkter: Stödet har gått till aktiviteter som 
annars inte skulle ha genomförts. Eftersom allt har varit 
kostnadsfritt och inget krav på förkunskap eller 
språkkunskap möjliggjorde det till att det var deltagare från 
alla kulturer i Nordmaling. 
 
Dnr: 1007/16 
Kommun: Norrköpings kommun, utbildningskontoret 
Ort: NORRKÖPING 
Viktiga synpunkter: Besked om bidraget kom ganska 
sent, så någon större planering hann vi inte med. 
Fritidsgårdar och föreningar gjorde ändå en rejäl 
anpassning av sin sommarverksamhet och rekryterade 
personal för att kunna erbjuda flera barn ett upplevelserikt 
sommarlov. 
 
Dnr: 1203/16 
Kommun: Norrtälje Kommun 
Ort: NORRTÄLJE 
Viktiga synpunkter: Pengarna söktes sent, så det var en 
kort transportsträcka till att köra. Svårt ibland att veta om 
informationen landade rätt om de olika aktiviteterna. Svårt 
att nå de asyl-boenden som finns i vår kommun, skickade 
info till dem samt ringde alla, men fick ingen respons. 
 
Dnr: 1197/16 
Kommun: Norsjö Kommun 
Ort: NORSJÖ 
Viktiga synpunkter: Sommarlovsstödet har gjort det 
möjligt för kommunen att satsa på fler målgrupper än 
tidigare samt fler aktiviteter. Fler unga har kunnat delta på 
sina villkor i aktiviteterna samt att det varit positivt för 
integrationen mellan barnen. Främjar integration och 
skapat nya sociala kontaktytor för både pojkar och flickor. 
Att erbjuda gratis buss in till arrangemanget från byar slog 
väl ut. Samverkan med föreningarna som stöd i 
arrangemanget för ökad personaltäthet är en 
framgångsfaktor. Gratis entré, gratis buss. Att erbjuda 
gratis buss från en av de större byarna där många av våra 
utlandsfödda bor har gjort de möjligt för dem att delta i 
arrangemanget som alla andra. Möjlighet att ha fler vuxna 
med under arrangemanget gav trygghet. Arrangemanget 
var väldigt lyckat och uppskattat.  

Dnr: 1046/16 
Kommun: Nybro kommun 
Ort: MALMÖ 
Viktiga synpunkter: Den geografisk spridning av 
aktiviteter på plats. Informationsspridningen av t ex 
kostnadsfria bussresor. 
 
Dnr: 1088/16 
Kommun: Nyköpings kommun/Nyköpings Arenor 
Ort: NYKÖPING 
Viktiga synpunkter: Vi var sent ute med informationen, 
vilket gjorde att både vår egen organisation samt våra 
föreningar inte hann med riktigt. 
 
Dnr: 0700/16 
Kommun: Nynäshamn kommun 
Ort: NYNÄSHAMN 
Viktiga synpunkter: Redan från början hade vi en 
ambition att skapa riktade aktiviteter för barn och unga 
med funktionsnedsättningar, specifikt särskoleelever. Trots 
en seriös och välplanerad satsning fick dessa 
sommarlovsaktiviteter inget deltagande. Vid ett eventuellt 
framtida sommarlovsprojekt hoppas vi kunna rätta till våra 
fel, och få med oss särskoleeleverna. 
 
Dnr: 0705/16 
Kommun: Nässjö kommun/ sommarlovsaktiviter 2016 
Ort: NÄSSJÖ 
Viktiga synpunkter: Tiden var emot oss, vi kom igång för 
sent samt har jobbat med för dålig återrapportering från de 
olika aktiviteterna. 
 
Dnr: 0701/16 
Kommun: Ockelbo kommun 
Ort: OCKELBO 
Viktiga synpunkter: Det har gett oss möjlighet att kunna 
erbjuda många fler barn aktiviteter att göra under 
sommaren. En fantastisk möjlighet som vi hoppas fortsätter 
att finnas. För barnen har det inneburit att de kunnat få 
möjlighet att vara med på aktiviteter och vara med i en 
gemenskap på ett bra sätt, samt i vissa aktiviteter arbeta 
med att bygga upp självkänsla. Vi var ganska sena ut med 
information och det var en del saker som kan göras bättre i 
den delen så att fler föreningar (så som vi löste det) kan få 
möjlighet att kunna arrangera aktiviteter för barn/ungdom. 
Det blev dock lite snabb planering då informationen om 
stödet kom lite sent på våren.  
 
Dnr: 1129/16 
Kommun: Olofströms kommun/sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: OLOFSTRÖM 
Viktiga synpunkter: Av olika anledningar påbörjade vi 
planeringen av sommar aktiviteter för sent. Detta innebar 
att vi inte ”hann” göra allt vi skulle vilja. 
 
Dnr: 1105/16 
Kommun: Orsa kommun/Sommarlovsbidrag2016 
Ort: ORSA 
Viktiga synpunkter: Samarbetet med socialförvaltningen 
kunde ha varit smidigare. Vi har inte nått 
högstadieeleverna. De blir bökigt för barn utanför 
centralorten att delta i aktiviteterna. Att nå alla. Trots att 
alla elever f-6 fick med sig ett blad med 
 
Dnr: 0984/16 
Kommun: Orust Kommun 
Ort: HENÅN 
Viktiga synpunkter: Då vi inte har någon utbredd 
lokaltrafik på Orust och en del aktiviteter som inte låg 
centralt upplevde vi att några barn hade svårt att ta sig till 
dem. Detta löste vi genom att själva hämta och köra dem. 
Till nästa år kan vi fundera på att ordna en minibuss eller 
liknande. 
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Dnr: 1033/16 
Kommun: Osby Kommun/sommarlovsaktiviter 2016 
Ort: OSBY 
Viktiga synpunkter: Det var kort framförhållningen för att 
kunna planera in aktiviteter som har större deltagande från 
föreningar. Verksamheterna var inte alltid förberedda på 
praktiska utmaningar som fler deltagande från olika 
grupper av barn medför. Överlag har alla som har arbetat 
med de olika aktiviteterna själva känt att det har varit bra 
och är laddade att få fortsätta 2017. 
 
Dnr: 1107/16 
Kommun: Oskarshamns Kommun 
Ort: OSKARSHAMN 
Viktiga synpunkter: Svårt att kommunicera med 
nyanlända, för lite personella resurser, till viss del stökigt 
emellanåt  
 
Dnr: OSKARSHAMN 
Kommun: Ovanåkers kommun 
Ort: EDSBYN 
Viktiga synpunkter: Vissa aktiviteter annonserades inte i 
den utsträckning som kanske hade varit nödvändig. 
 
Dnr: 1127/16 
Kommun: Oxelösunds kommun 
Ort: OXELÖSUND 
Viktiga synpunkter: Vissa aktiviteter till exempel en 
båtturer med M/S Fiskeskär lockade inga barn eller 
ungdomar. Det kan vara att barn under 12 år måste åka 
med vuxet sällskap. 
 
Dnr: 0965/16 
Kommun: Pajala kommun 
Ort: PAJALA 
Viktiga synpunkter: Dåligt väder men sporthallen och 
badhuset var en bra nödlösning. Transporterna blev svåra 
eftersom en del barn saknade cykel. 
 
Dnr: 0996/16 
Kommun: Partille Kommun 
Ort: PARTILLE 
Viktiga synpunkter: 1. Angående åldern för sökande. 
Åldrarna generellt anser jag att man bör höja till minst 16 
år. Tanken kring detta resonemang är att de flesta 
ungdomar som är målgrupp för huvudsakligen fritidsgårdar 
är mellan 13-19 år. Många talade om att de kände att det 
var tråkigt att exkludera personer som var i deras 
målgrupp. Umgängeskretsar som både ville och framförallt 
behövde följa med men som i sådana fall var tvungna att 
?lämna kvar? någon av sina vänner för att få chansen. 
Detta gjorde att jag tror att även om vi nådde många, 
kunde vi nått fler.. Planeringen (som jag nämner även 
längre ner och anledningen) kom igång rätt sent detta år 
tyvärr vilket påverkade de som ville söka pengar då de inte 
hade möjligheten att just planera.  
 
Dnr: 0990/16 
Kommun: Perstorps kommun 
Ort: PERSTORP 
Viktiga synpunkter: Vädret har inte varit på vår sida. 
Flera av aktiviteterna har bedrivits utomhus och kanske 
avskräckt en del från att medverka. Vi behöver bli bättre på 
att engagera föreningar vilket ger fler aktiviteter och fler 
närvarande vuxna. Då det är första året vi ens kunnat 
tänka aktiviteter för barn under sommaren har det för 
kommunens del och alla barn med familjer varit en otroligt 
positiv effekt. Och får vi möjligheten till bidrag även nästa 
år är vi mer förberedda och planerande med tanke på 
föreningar, organisationer och personal inom kommunen.  
 
 
 
 
 

Dnr: 0726/16 
Kommun: Piteå kommun Sommarlovsaktiviteter2016 
Ort: PITEÅ 
Viktiga synpunkter: Till eventuellt framtida projekt av 
detta slag, borde inledande arbete och planerings inriktning 
ske tidigare. Förslagsvis senast slutet första kvartal, för att 
på ett bra sätt kunna rekrytera, planera, marknadsföra och 
ev. förlägga aktiviteter också till annan uppdragstagare 
utöver kommunens egna aktiviteter.  
 
Dnr: 1091/16 
Kommun: Ragunda kommun 
Ort: HAMMARSTRAND 
Viktiga synpunkter: Vi var sen med vår ansökan vilket 
gjorde att vi  var sent ute med marknadsföring, att 
aktiviteterna var gratis kan  vara bra men om man 
meddelat att man skall vara med och sedan inte kommer så 
kan det bli krångel med att genomföra aktiviteten. 
 
Dnr: 0671/16 
Kommun: Region Gotland 
Ort: VISBY 
Viktiga synpunkter: Vi har haft svårt att nå de yngre 
barnen, att ha en ambulerande verksamhet som dyker upp 
och försöker få barn och unga till sig har varit svårt tror att 
vi nästa år har färre platser att åka till.vi har haft fler killar 
än tjejer till nästa år behöver vi möjliggöra mer för tjejerna. 
 
Dnr: 0734/16 
Kommun: Robertsfors kommun 
Ort: ROBERTSFORS 
Viktiga synpunkter: Vara ännu tydligare till föreningslivet 
vad de får satsa på för att utveckla aktiviteter och att under 
kommunens egna aktivitet se till att det finns mer personal. 
Försöka att sprida aktiviteterna ytterligare i kommunen så 
att alla har möjlighet dvs öka tillgängligheten. Detta har 
dock varit mycket uppskattat av de som varit med eftersom 
det har varit gratis. Bör titta mer på handikappanpassade 
aktiviteter. 
 
Dnr: 0841/16 
Kommun: Ronneby kommun Kultur och Fritid 
Ort: RONNEBY 
Viktiga synpunkter: Vi var väldigt ambitiösa och 
planerade mycket aktiviteter under Juli. Under denna period 
var det väldigt stilla och en del aktiviteter fick ställas in 
helt. Ramadan inträffade I år under denna period, vilket 
kan ha påverkat. Vi kunde varit bättre på information och 
marknadsföring men skyller delvis på den korta 
planeringstiden. Vi har sett brister I redovisningen vad 
gäller kön och ålder på barnen. Därför är kön och 
åldersfördelning inte säkerställd. Ni frågade inte efter 
ålderuppdelningen i tre delar från början. 
 
Dnr: 0713/16 
Kommun: Rättviks kommun 
Ort: RÄTTVIK 
Viktiga synpunkter: En föreningsaktivitet kunde inte 
genomföras p.g.a. ledarbrist. En viss tendens att 
kostnadsfria aktiviteter gör att vissa deltagare eller 
föräldrar prioriterar att deras barn inte deltar kontinuerligt 
under aktivitetsperioden. 
 
Dnr: 0825/16 
Kommun: Sala kommun 
Ort: SALA 
Viktiga synpunkter: Barnen i åldern 6-8 år har vi endast 
kunnat erbjuda några färre aktiviteter. Tyvärr kräver 
aktiviteterna längre förberedelser och detta gjorde att vi 
inte hann med i planering för 2016, gällande dessa extra 
medel som staten satsat. 
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Dnr: 1133/16 
Kommun: Salems kommun sommaraktiviteter 
Ort: RÖNNINGE 
Viktiga synpunkter: Vi såg att vi kunna de söka pengar 
sent så vi hade svårt att  organisera hur vi skulle nå ut till 
alla i kommunen som skulle kunna vara intresserade av att 
ha en verksamhet under sommarlovet. 
 
Dnr: 1038/16 
Kommun: Härnösands kommun Samhällsförvaltningen 
Ort: HÄRNÖSAND  
Viktiga synpunkter: Då det kom till kommunens 
kännedom om dessa medel relativt sent, blev det ett 
forcerat planeringsarbete detta år, som onekligen kan göras 
bättre kommande somrar. 
 
Dnr: 0743/16 
Kommun: Sandvikens kommun 
Ort: SANDVIKEN 
Viktiga synpunkter: Ett hinder var tidsaspekten, att hinna 
få ut informationen till alla föreningar på så kort tid. En 
annat hinder är att vi inte fått ut informationen (vår 
sommarlovsfolder) på flera olika språk. Dock verkar 
informationen till aktiviteterna nått ut bland olika 
språkgrupper ändå. Om vi har mer tid på oss nästa år så 
kanske det kommer att vara möjligt att trycka upp 
sommarlovsfoldern på flera språk. 
 
Dnr: 0724/16 
Kommun: Sigtuna Kommun/Sommarlovsbidrag 
Ort: MÄRSTA 
Viktiga synpunkter: 
 
Dnr: 1141/16 
Kommun: Simrishamns kommun 
Ort: SIMRISHAMN 
Viktiga synpunkter: Att beslutet kom sent till kommunen 
gav en väldigt snabb startsträcka och att starta 
verksamheten var beroende av att det fanns personal på 
Kulturskolan och infrastruktur för kontakter och information 
via kommunens Kulturgaranti i skolan. Svårigheter var att 
hinna översätta till nya språk, att nå de lite äldre barnen 
samt att planera för grupper där antalet barn alltid var 
osäkert och växlade mycket. 
 
Dnr: 0985/16 
Kommun: Sjöbo kommun 
Ort: SJÖBO 
Viktiga synpunkter: Något fritidshem hade också 
önskemål om att kunna utveckla utemiljön/skolgården 
tillsammans med barnen, och ta hjälp av t.ex. en lokal 
snickare och lokal konstnär. Denna utmärkta idé fick vi 
besked om att det inte var möjligt utifrån kriterierna - vilket 
var synd. Den sortens projekt som skapar delaktighet och 
ger barnen inflytande och makt över sin närmiljö samtidigt 
som den främjar kreativitet vore önskvärt att det gick att 
använda bidragen till, även om det i grunden faller inom 
skolornas uppdrag. Så lite friare tolkningar av kriterierna är 
önskvärt! 
 
Dnr: 0765/16 
Kommun: Skara kommun, Kultur- och fritidsförvaltning 
Ort: SKARA 
Viktiga synpunkter: De aktiviteter som varit riktade mot 
tonåringarna har varit svårare att få in anmälningar till. Här 
behöver vi börja i god tid inför 2017 att tillsammans med 
ungdomsråd osv ta fram organiserade och 
sommarlovsaktiviteter tillsammans med ungdomarna. Vi 
tycker även att uppföljningen av barn och ungdomar i 
utsatta familjer har varit svår att följa upp, här behöver vi 
undersöka och ta in tips på hur andra kommuner har gjort 
detta på ett bra sätt inför framtiden. 
 
 
 

Dnr: 0386/16 
Kommun: Skellefteå kommun  
Ort: SKELLEFTEÅ 
Viktiga synpunkter: Både kollo 1 och kollo 2 har varit 
jämförelsevis med tidigare år relativt lugna med få 
konflikter i barngrupperna. När barnen började lära känna 
varandra, gården och oss bättre kom de första konflikterna, 
men jämfört med tidigare år var de fortfarande relativt få. 
Vi arbetar aktivt med att få alla barn att känna sig sedda. 
Genom ett gott samarbete och ständig kommunikation i 
ledargruppen upplever vi att vi lyckats se alla kollobarn. 
Hemlängtan i barngruppen: Alla barn på kollo har 
hemlängtan ibland. Det kan variera hur det tar sig uttryck, 
men för de flesta är det jobbigast på kvällen. 
 
Dnr: 1080/16 
Kommun: Skinnskattebergs kommun 
Ort: SKINNSKATTEBERG 
Viktiga synpunkter: Att barnen anmält sig till olika 
aktiviteter men inte kommit. 
 
Dnr: 1124/16 
Kommun: Skurups Kommun 
Ort: SKURUP 
Viktiga synpunkter: Vi började planera för 
sommarlovsaktiviteterna lite för sent vilket gjorde att vi 
hade svårt att rekrytera föreningar som ville vara med i 
projektet. 
 
Dnr: 1055/16 
Kommun: Skövde kommun 
Ort: SKÖVDE 
Viktiga synpunkter: Vi skulle vilja involvera fler i 
planeringen av sommarlovsaktiviteterna, främst barn och 
representanter från kommunens olika sektorer men även 
aktuella samarbetspartners. 
 
Dnr: 1068/16 
Kommun: Smedjebackens kommun 
Ort: SMEDJEBACKEN 
Viktiga synpunkter: Vi lyckades mindre bra med att 
sprida informationen om sommarlovsaktiviteterna på olika 
språk. Ett hinder har varit att arbetsgruppen som hade 
uppdraget att anordna sommarlovsaktiviteterna haft 
begränsat med tid avsatt för uppdraget. 
 
Dnr: 0741/16 
Kommun: Sollefteå kommun 
Ort: SOLLEFTEÅ 
Viktiga synpunkter: Vi blev medvetna om medlen väldigt 
sent vilket påverkade en del planering. Med bättre 
framförhållning har vi större möjligheter att genomföra 
bättre aktiviteter. Eftersom vi blandade riktade insatser 
med större för alla är det svårt att ge ett exakt antal 
deltagare på de stora aktiviteterna. Exakt hur många från 
respektive ålder som deltar på en konsert är inte helt lätt 
att uppge. 
 
Dnr: 0699/16 
Kommun: Sollentuna kommun 
Ort: SOLLENTUNA 
Viktiga synpunkter: De unga som är lite äldre (upp till 
gymnasiet) borde också ha omfattats av stödet. Alla i 
målgruppen får inte sommarjobb. Vi hade även flera äldre 
ungdomar (över 15 år) som besökte aktiviteterna som 
föreningslivet erbjöd. Där valde vi att fria snarare än att 
fälla, då de också behövde något att göra under 
sommarlovet. Skulle de över 15 räknats in i målgruppen, 
hade antalet unga som tog del av aktiviteterna varit många 
fler. 
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Dnr: 0758/16 
Kommun: Solna Stad 
Ort: SOLNA 
Viktiga synpunkter: Det tar fortfarande tid att starta ny 
verksamhet, man måste ge det några år innan den ”satt” 
sig. Det finns också fortfarande barriärer att bryta med 
traditionella pojk- och flick aktiviteter. 
 
Dnr: 0377/16 
Kommun: Sorsele kommun 
Ort: SORSELE 
Viktiga synpunkter: Simskolan kostade 450 kronor per 
person år 2015. Åtta deltagare, under 2016 blev det 16 
deltagare (gratis). Nyanlända fick en bra möjlighet. En bra 
uppslutning och deltagarantal. Integrering av utlandsfödda. 
 
Dnr: 1060/16 
Kommun: Sotenäs Kommun, Utbildningsförvaltningen 
Ort: KUNGSHAMN 
Viktiga synpunkter: Svårigheter med närvaro bland annat 
på grund av ramadan och andra konkurrende aktiviteter 
som fotbollscuper. 
 
Dnr: 0676/16 
Kommun: Staffanstorps kommun 
Ort: STAFFANSTORP 
Viktiga synpunkter: Vi var sent ute och det var ära inpå 
sommaren när vi såg möjligheten att rekvirera det extra 
stödet, vilket innebar att vi inte var så förberedda som vi 
kommer att vara nästa sommar, men trots detta ett mycket 
bra resultat. Mindre bra har varit att vi inte nått den yngsta 
åldersgruppen. 
 
Dnr: 0824/16 
Kommun: Stenungsunds kommun 
Ort: STENUNGSUND 
Viktiga synpunkter: Det statliga stödet har varit en stark 
faktor till att Stenungsund kunnat erbjuda ett brett 
sortiment av aktiviteter och under hela sommaren. Genom 
det statliga stödet har kommunen kunnat ha bland annat 
fritidsgårdarna - där vissa av aktiviteterna ägde rum - 
öppna hela sommaren med anställd personal. Kommunen 
har parallellt bedrivit sommarskola för alla de nyanlända 
barn som kommit till kommunen under det senaste året. 
Målsättningen var att ge en meningsfull och berikande 
sommar med studier i kärnämnen på förmiddagarna och 
aktiviteter på eftermiddagar/kvällar. Här kan konstateras 
att kommunikationsvägarna mellan de tre parterna, 
boendena, fritidsverksamheten och skolan inte fungerat på 
avsett sätt. Det har rått oklarheter i vilka aktiviteter som 
kräver föranmälan (exempel vissa utflykter) och vilka som 
inte gör det (exempel musiklektioner och skateskolan). 
 
Dnr: 0272/16 
Kommun: Stockholms stad 
Ort: STOCKHOLM 
Viktiga synpunkter: Vissa nämnder beskriver att  besked 
om det statliga sommarlovsstödet kom relativt sent på året 
vilket gjorde det svårt att planera aktiviteterna samt att 
marknadsföra dem. 
 
Dnr: 0269/16 
Kommun: Storfors kommun 
Ort: STORFORS 
Viktiga synpunkter: Kort planeringstid. Svårt att locka de 
äldre barnen, då flera av målgruppens deltagare varit med 
på sommarskola innan sommarlovsaktiviteterna. 
 
Dnr: 0767/16 
Kommun: Storuman kommun/ Storuman Fritid 
Ort: STORUMAN 
Viktiga synpunkter: Tiden var alldeles för kort för att få 
ut budskapet att det fanns pengar att söka. Annars så gick 
allt vägen som var planerat. Det var väldigt kort om tid från 
det att stödet var beviljat av MUCF till att få ut 

informationen till föreningar att de kunde söka pengar för 
att göra aktiviteter. Trots det så blev det lyckat, barn & 
unga fick chansen att vara med tack vare att allt var gratis. 
 
Dnr: 1148/16 
Kommun: Strömstads kommun Barn och 
utbildningsförvaltningen 
Ort: STRÖMSTAD 
Viktiga synpunkter: Att det inte fanns någon i förväg 
utarbetad planering eller kännedom vilka barn som kan 
beröras och vilka intresseområden de har. Bättre 
förberedelse hade resulterat i fler barns deltagande. Detta 
hoppas vi åstadkomma nästa sommar. Hinder: Att 
lokalisera alla som ingår i målgruppen. 
 
Dnr: 1071/16 
Kommun: Strömsunds Kommun 
Ort: STRÖMSUND 
Viktiga synpunkter: Kanske att förfrågan om att 
arrangera något kom ut lite sent eftersom vi inte visste om 
erbjudandet så tidigt. 
 
Dnr: 1143/16 
Kommun: Sunne kommun, individ och familjeomsorgen 
Ort: SUNNE 
Viktiga synpunkter: Till nästa år så kommer vi att gå ut 
till skolorna och få med info. i veckobreven samt 
kommunens hem och facebooksida. I stället för att varje 
grupp skall köra måndag till fredag så kommer vi att köra 
onsdagarna till fredagarna vilket är de dagarna som lockat 
flest deltagare. 
 
Dnr: 1152/16 
Kommun: Surahammar kommun 
Ort: SURAHAMMAR 
Viktiga synpunkter: Vi kom igång sent. Informationen i 
skolorna blev därför sen och kanske det blev lite tid för 
peppning av lärare med flera. Vår provapå verksamhet 
skedde före skolstart och fick därför inte det antal man 
normalt har under skoltid men vi och de deltagande 
föreningarna har fått erfarenheter till framtiden. 
Kanalbåtsturerna har ökat intresset och förståelsen av 
kanalens betydelse och slussningens funktion. 
 
Dnr: 1049/16 
Kommun: Svalöv Kommun Fritid 
Ort: SVALÖV 
Viktiga synpunkter: Lärdomar är att tidigare få klart 
programmet och distribuera ut dessa tidigare till 
ungdomarna. Tydligare information/marknadsföring via 
skolor, hemsidor och föreningar. 
 
Dnr: 1179/16 
Kommun: Säffle kommun/ sommarlovsaktiviteter 
Ort: SÄFFLE 
Viktiga synpunkter: Vi behöver mer tid för planering och 
information till föreningar om möjligheten till aktiviteter. 
Nästa år startar vi förberedelserna tidigare. 
 
Dnr: 0973/16 
Kommun: Säters kommun 
Ort: SÄTER 
Viktiga synpunkter: Det blev fel datum på affischer och i 
annons, detta resulterade i extra arbete för att sprida den 
rätta informationen om vilka datum som gällde. 
 
Dnr: 1034/16 
Kommun: Sävsjö Kommun 
Ort: SÄVSJÖ 
Viktiga synpunkter: 1. Svårt planera och genomföra 
aktiviteter utan föranmälan och bindande anmälan. 2. 
Några av våra aktiviteter har konkurrerat ut varandra. 3. Vi 
lyckades inte lägga aktiviteter under hela 
sommarlovsperioden p.g.a. för kort planeringstid. 4. Intern 



 
16 

 

och extern kommunikation kring vårt våra mål och våra 
aktiviteter kunde varit bättre. 
 
Dnr: 1090/16 
Kommun: Söderhamns kommun, Kultur- och 
samhällsserviceförvaltningen 
Ort: SÖDERHAMN 
Viktiga synpunkter: Foldern med aktiviteterna blev något 
försenad och hade kunnat komma ut i tryckt form till 
målgruppen tidigare. 
 
Dnr: 1187/16 
Kommun: Söderköpings Kommun 
Ort: SÖDERKÖPING 
Viktiga synpunkter: Vi hade velat göra så mycket mer. Vi 
har inte haft någon möjlighet att ha någon som haft 
speciellt ansvar för just detta, och tillräckligt med tid har 
inte funnits för ordinarie personal att ägna sig på fulltid åt 
att utarbeta ett större program. Vi har gjort vad vi kunnat 
med de personalresurser vi haft, men önskar att vi kunnat 
hinna med att planera fler aktiviteter och därmed maximera 
vad vi kunnat få ut av stödet. 
 
Dnr: 1043/16 
Kommun: Södertälje kommun/sommarlovsaktiviteter 
Ort: SÖDERTÄLJE 
Viktiga synpunkter: Ja det har möjliggjort en rad nya 
satsningar för barnen i Södertälje och alltså inneburit ett 
mycket större utbud av gratis aktiviteter för alla barn och 
unga. Kommunikation för att nå ut till alla invånare, 
speciellt socialt utsatta grupper, om vad som erbjuds har 
varit viktigt. Vi har förlagt många av aktiviteterna i socialt 
utsatta områden. Ett av idrottsprojekten hade svårt att nå 
ut i en kommundel på landsbygden och få barn anmälde 
sig. Dock överlag väldigt bra uppslutning. Svårt att 
särredovisa åldersgrupperna exakta antalet. Men 
könsfördelningen har vi bra uppskattning om. 
 
Dnr: 0987/16 
Kommun: Sölvesborgs kommun/sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: SÖLVESBORG 
Viktiga synpunkter: Vi var sent ute med planeringen. Till 
nästa år har vi mer tid på oss och kan då, tänka igenom 
upplägget av vissa verksamheter ytterligare. Nya aktiviteter 
kan också tas fram. 
 
Dnr: 1044/16 
Kommun: Tanums Kommun, Kultur & Fritid 
Ort: TANUMSHEDE 
Viktiga synpunkter: Vi lyckades mindre bra med 
integrationen av våra nyanlända. Till nästa år ska vi ta hjälp 
av SFI för att via den vägen informera föräldrarna om hur 
de ska gå tillväga för att anmäla sina barn till aktiviteterna. 
Det ska även tilläggas att det parallellt med våra 
sommarlovsaktiviteter låg en sommarskola för nyanlända 
från 12-18 år. Vi behöver också mer planeringstid inför 
sommaren och tid för reflektioner mellan aktiviteterna. 
Förtydliga anmälningsförfarandet. Den äldre målgruppen de 
mellan 14-15 år lyckades vi inte nå så många. Vi tror dock 
att många av dem hade sommarjobb, då vi är en kommun 
där det finns stor tillgång till jobb under sommaren. Något 
som behöver utvecklas tills nästa år är möjligheten till att 
sätta in fler tillfällen till aktivitet som är populär. Anmälning 
till aktiviteterna skedde per telefon vilket gjorde att det var 
först till kvarn som gällde  
 
Dnr: 0856/16 
Kommun: Tibro kommun 
Ort: TIBRO 
Viktiga synpunkter: Mangateckning erbjöds men då 
intresse saknades och aktiviteten fick strykas. 
 
 
 

Dnr: 1082/16 
Kommun: Tidaholms kommun 
Ort: TIDAHOLM 
Viktiga synpunkter: Vi erbjöd nybörjarfiske som ingen 
anmälde sig till. För övrigt har alla aktiviteter varit mycket 
välbesökta och i vissa fall fullbokade. 
 
 
Dnr: 0680/16 
Kommun: Tierps kommun/ sommarlovsaktiviteter 
Ort: TIERP 
Viktiga synpunkter: En utmaning var att nå ut över hela 
kommunen så att aktiviteterna fick geografisk spridning, 
även på de mindre orterna. En svårighet var att försöka att 
hjälpa de som inte hade råd att ta sig till de kostnadsfria 
evenemangen och samtidigt som kommun förhålla sig till 
kommunallagen. ”2 kap. 2 § Kommuner och landsting skall 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat.” Kommunen kan således inte göra 
riktade insatser endast för en grupp (ex bussar till 
aktiviteter) inom målgruppen utan måste förhålla rättvist 
inför alla barn och unga 6-15 år i kommunen. Ett hinder för 
många föreningar som fick bidrag var att möjligheterna till 
att servera lunch var begränsade.  
 
Dnr: 0288/16 
Kommun: Timrå kommun 
Ort: TIMRÅ 
Viktiga synpunkter: Timrå kommun har inte haft några 
större motgångar eller stött på hinder för att genomföra bra 
aktiviteter och till många barn med hjälp av stödet från 
staten. 
 
Dnr: 1072/16 
Kommun: Tingsryds kommun sommarlovsaktiviteter 
Ort: TINGSRYD 
Viktiga synpunkter: Från början tog det tid att bestämma 
vilken förvaltning som skulle ansvara för 
sommaraktiviteterna. Vi var ute lite sent i samarbetet med 
föreningarna och vissa har uttryckt att det hade varit bra 
om de fått mer tid för att förbereda sig. Vi kan också 
konstatera att det främst är pojkar som deltagit i 
aktiviteterna vilket vi behöver ta hänsyn till i framtiden för 
att få fler flickor att delta. 
 
Dnr: 0974/16 
Kommun: Tjörns kommun - sommaraktiviteter 
Ort: SKÄRHAMN 
Viktiga synpunkter: Med bättre framförhållning hade vi 
kunnat använda skolan som informationskanal istället för 
att som nu i sista stund annonsera en helsida i dagspress 
om sommarens program. Ett större samarbete med 
förberedelseklasserna på skolorna hade också kunnat göra 
att fler nyanlända hade kunnat delta. Nästa år kommer vi 
också att i större utsträckning samarbeta med föreningarna 
i kommunen. I år blev det fokus på kulturdelen inom Kultur 
och fritid.  
 
Dnr: 1101/16 
Kommun: Tomelilla kommun 
Ort: TOMELILLA 
Viktiga synpunkter: Förvaltningen har pga. kort 
framförhållning och att det var nytt att använda 
sommarlovsmedlen, inte lyckats att planera ett så brett 
utbud av aktiviteter som målsättningen var. 
Verksamheterna behöver också samordna planeringen 
mellan Kultur & Fritid och Individ- och familjeomsorgen för 
att nå så många barn och unga som möjligt med ett så 
brett utbud som möjligt för att locka barn med olika 
intressen och möjligheter etc. 
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Dnr: 0995/16 
Kommun: Torsby kommun 
Ort: TORSBY 
Viktiga synpunkter: Vi sökte Bidrag för 
sommarlovsaktiviteter, enligt vår bedömning något sent, 
men kulturavdelningen och fritidsavdelningen fick inte 
kännedom om bidraget från allra första stund.. Därför tror 
vi att vissa aktiviteter inte kom att bli riktigt väl 
marknadsförda. Vi hann inte marknadsföra 
sommarlovsaktivieterna fullt ut via kommunens skolor, 
något som kommer att ske i händelse av nya satsningar på 
sommarlovsaktiviteter kommande år. Vårt samarbete med 
föreningslivet ska stärkas upp ytterligare. 
 
Dnr: 1137/16 
Kommun: Torsås kommun 
Ort: TORSÅS 
Viktiga synpunkter: Svårigheten var att genomföra en 
riktigt bra marknadsföring. Foldrar togs fram och 
distribuerades till skolor och bibliotek, marknadsföring 
skedde vi hemsida och sociala medier och lokaltidningen 
gjorde reportage. Dock krävs en tydligare plan för detta för 
att nå ut på bästa sätt och kommer att prioriteras tidigt 
inför nästa års planering. Enligt riktlinjerna riktar sig stödet 
till barn 6-15 år. Svårigheten med det var hur vi skulle 
förhålla oss till barn i förskoleklassen och årskurs 9, då det 
bland de yngre går 5-åringar och i årskurs 9 går både 15- 
och 16-åringar. För att undvika problem valde vi att vända 
oss till födda 2001-2009, det vill säga årskurs 1-8. En del 
gick miste om möjligheten med andra ord, men vi ansåg att 
det var nödvändigt att göra så med de riktlinjer som gäller. 
 
Dnr: 1021/16 
Kommun: Tranemo Kommun 
Ort: TRANEMO 
Viktiga synpunkter: Att nå ut med aktiviteterna mitt i 
sommaren då barnen slutat skolan har varit en svårighet.  
Vi skulle satsat mer på marknadsförening i lokalpressen 
samt sociala medier. 
 
Dnr: 1089/16 
Kommun: Tranås Kommun 
Ort: TRANÅS 
Viktiga synpunkter: Då bidraget aviserades en bit in på 
året innebar det en onödig tidspress vilket också medförde 
ett smalare innehåll än vad som skulle kunna erbjudas. Man 
hann inte med det man önskade. Bättre tydlighet kring 
marknadsföring lokalt då aktiviteterna pågick på olika 
platser i kommunen. Svårt att ange exakt adress ute i 
närnaturen. Kort om personal då man i förväg inte kunde 
veta hur stort intresset var. Vissa aktiviteter var tvungna 
att förbokas vilket ibland ledde till tomma platser. Gratis = 
mindre ansvar/kurage. 
 
Dnr: 0253/16 
Kommun: Trelleborgs kommun, kultur- och 
fritidsförvaltningen 
Ort: TRELLEBORG 
Viktiga synpunkter: Vi har fått en del frågor gällande 
åldersgränsen och önskemål om att även yngre och lite 
äldre skulle vilja vara med. 
 
Dnr: 1146/16 
Kommun: Trollhättans Stad 
Ort: TROLLHÄTTAN 
Viktiga synpunkter: Vi behöver förbereda oss för regniga 
blåsiga dagar och hitta fler inomhusalternativ i anslutning 
till verksamheterna. På några ställen har samarbetet med 
andra kommunala verksamheter inte fungerat så bra.  
 
 
 
 
 
 

Dnr: 1115/16 
Kommun: Trosa kommun/sommarlovsaktivitet 
Ort: TROSA 
Viktiga synpunkter: Svårt att nå de som bäst behöver. 
Skulle vara bra med en högre åldersgräns. NOTERING: Inga 
barn 6-8 år. 
 
Dnr: 0669/16 
Kommun: Tyresö kommun 
Ort: TYRESÖ 
Viktiga synpunkter: Svårt hitta ungdomar under juli 
månad framförallt. Svårt nå tjejer framförallt i 
dagsaktiviteterna. 
 
Dnr: 0826/16 
Kommun: Täby kommun 
Ort: TÄBY 
Viktiga synpunkter: Svårt att nå ut med information i tid i 
skolor då allt vart klart mycket sent. Strategier för 
samverkan men myndigheter som Migrationsverket behövs. 
 
Dnr: 1085/16 
Kommun: Töreboda Kommun 
Ort: TÖREBODA 
Viktiga synpunkter: Det var första året vi genomförde 
detta och utbudet var begränsat vilket gjorde att 
deltagandet inte var så stort som det kunde varit med 
större framförhållning. 
 
Dnr: 0325/16 
Kommun: Uddevalla kommun 
Ort: UDDEVALLA 
Viktiga synpunkter: Vi behöver en tidigare 
kommunikation med föreningarna för att bredda utbudet 
mer och för att de skall ha bättre förutsättningar för att 
kunna göra tydlig redovisning. Planering av aktiviteterna 
behöver också vara klara tidigare för att hinna få in fler i 
sommarlovsprogrammet så att det inte blir ett eget spår vid 
sidan om. Vår redovisning av statistiken blir något bristfällig 
då vi inte frågade föreningarna efter rätt 
underlag/åldersindelning. Det måste vi åtgärda till nästa år. 
 
Dnr: 0779/16 
Kommun: Ulricehamns kommun/Sommalovsaktiviteter 
2016 
Ort: ULRICEHAMN 
Viktiga synpunkter: Det enda hindret som varit har varit 
våra egna begränsningar och att tiden varit knapp för 
planering. Vi tittar redan nu på de öppettider som vi har i 
våra verksamheter. Hur ska vi göra dem mer tillgängliga på 
sommarlovet. Nästa år vill vi också få fler unga aktiva. 
 
Dnr: 0844/16 
Kommun: Umeå kommun, Umeå fritid 
Ort: UMEÅ 
Viktiga synpunkter: Den korta framförhållningen skapade 
problem för en otroligt pressad personal. Vi skulle vilja ha 
haft mer tid att prata med barn och ungdomar i förväg och 
ha med dem i planeringen.  
 
Dnr: 1005/16 
Kommun: Svedala Kommun, Ungas fritid, 
Ort: SVEDALA 
Viktiga synpunkter: Då vi på Ungas fritid har målgrupp 
13-18 år har vi haft svårigheter att nå ut till den yngre 
målgruppen för det statliga stödet. Till nästa år kommer vi 
planera och fördela stödet bättre inom kommunens 
verksamheter. 
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Dnr: 0738/16 
Kommun: Upplands Väsby kommun 
Ort: UPPLANDS VÄSBY 
Viktiga synpunkter: Vi fick information om bidraget 
relativt sent och hade ganska kort om tid på oss att planera 
för aktiviteterna. Nästa år kan vi vara ute i god tid och 
planera för ännu bättre verksamhet. Med bättre planering 
kan vi även nyttja hela bidraget för att erbjuda så många 
olika aktiviteter som möjligt som når ännu fler barn. 
 
Dnr: 1045/16 
Kommun: Upplands-Bro kommun 
Ort: KUNGSÄNGEN 
Viktiga synpunkter: Alla ovanstående aktiviteter är nya 
och skulle inte kunnat genomföras fullt ut utan stödet. 
Bättre marknadsföring för att nå flera ungdomar. Tillgång 
till fler fordon hade kunnat öka utbudet. 
 
Dnr: 1144/16 
Kommun: Uppsala kommun Sommarlov 
Ort: UPPSALA 
Viktiga synpunkter: Men informationen om den slutliga 
utformningen, regelverket och stödets storlek kom tyvärr 
för sent, åtminstone för en så stor kommun som Uppsala. 
När det väl blev klart från MUCF:s sida hur satsningen 
skulle utformas och vilka regler som gällde, så hade många 
verksamheter redan planerat sitt år och sin sommar. Många 
av de ordinarie sommaraktiviteterna hade redan lagts. Det 
blev en balansgång för att skapa insatser som uppfyllde 
MUCF:s kriterier utan att slå undan benen på andra 
verksamheter, där det kanske inte finns möjlighet att ordna 
kostnadsfria aktiviteter, eller där man har vissa utvalda 
målgrupper och därmed inte heller uppfyller MUCF:s 
kriterier. Det blev också en kamp mot tiden att försöka 
skapa aktiviteter för alla kommunens barn och unga och en 
sådan omfattande budget och dessutom hinna få ut 
informationen om aktiviteterna innan sommarlovet började. 
Kommunen valde att rikta de flesta satsningarna mot 
målgruppen 10-16 år, eftersom det var komplicerat att på 
kort tid skapa sommaraktiviteter för barn i åldern 6-9 år 
som inte kräver en vuxen i sällskap. De flesta aktiviteterna 
byggde på att barnet eller ungdomen kunde ta sig till 
aktiviteten på egen hand. Ett möjligt utvecklingsområde i 
vår kommun är pojkars och flickors deltagande. Även om 
det kan finnas socioekonomiska skäl till att fler pojkar än 
flickor deltagit i några av aktiviteterna så finns anledning till 
självkritisk reflektion. Inriktningen är inte att skapa balans i 
form av ett stereotypiskt utbud av ”pojkaktiviteter” och 
flickaktiviteter” utan individualisera och hitta arenor där 
olikheter kan mötas. Det behövs tid för dialog med 
målgruppen, så att vi ännu bättre kan anpassa utbudet av 
aktiviteter och material till barns och ungas olika önskemål. 
En utmaning har varit att organisera aktiviteter av hög 
kvalitet med kort framförhållning. Sommarlovsaktiviteter 
planeras normalt sett i samband med fastställandet av 
budgeten för det kommande verksamhetsåret. 
Verksamheterna uttrycker vidare att de skulle ha kunnat nå 
många fler barn och unga om informationen om 
satsningens utformning kommit tidigare. En enda synpunkt 
angående hinder är återkommande från flera verksamheter 
och den handlar om bristen på tid att förbereda satsningen. 
När det väl blev klart från MUCF:s sida hur satsningen 
skulle utformas och vilka regler som gällde, så hade många 
verksamheter redan planerat sitt år och sin sommar. Många 
av de ordinarie sommaraktiviteterna hade redan lagts. Se 
för övrigt avsnittet ”Stödets påverkan på kommunens 
planering” på sidan 3. En annan synpunkt som framkommit 
är att kostnadsfria aktiviteter för alla inte alltid är det bästa 
alternativet, då det upplevda värdet på aktiviteterna kan 
försämras markant. Verksamheter menar att det är bättre 
att få stöd för att kunna ta ut en låg avgift, som sedan 
dessutom kan subventioneras till de som behöver den, men 
de känner då att aktiviteten har en grundkostnad och ett 
värde. De flesta kommuner har väl strukturer som enkelt 
skulle tillåta detta, t.ex. genom försörjningsstödsenheter, 

utan att någon skulle veta vem som får subvention och vem 
som betalar? 
 
Dnr: 1022/16 
Kommun: Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen 
Ort: KARLSHAMN 
Viktiga synpunkter: Ett möjligt utvecklingsområde i vår 
kommun är pojkars och flickors deltagande. Även om det 
kan finnas socioekonomiska skäl till att fler pojkar än flickor 
deltagit i några av aktiviteterna så finns anledning till 
självkritisk reflektion. Inriktningen är inte att skapa balans i 
form av ett stereotypiskt utbud av ”pojkaktiviteter” och 
flickaktiviteter” utan individualisera och hitta arenor där 
olikheter kan mötas. Det behövs tid för dialog med 
målgruppen, så att vi ännu bättre kan anpassa utbudet av 
aktiviteter och material till barns och ungas olika önskemål. 
En utmaning har varit att organisera aktiviteter av hög 
kvalitet med kort framförhållning. Sommarlovsaktiviteter 
planeras normalt sett i samband med fastställandet av 
budgeten för det kommande verksamhetsåret. 
 
Dnr: 1020/16 
Kommun: Vadstena kommun 
Ort: VADSTENA 
Viktiga synpunkter: Några föreningar/aktörer upplevde 
att tiden var för kort från information om möjligheten att 
anordna sommarlovsaktiviteter till att planerade aktiviteter 
skulle meddelas till kommunen. 
 
Dnr: 0289/16 
Kommun: Vaggeryd kommun 
Ort: SKILLINGARYD 
Viktiga synpunkter: Vi hade inte räknat med den 
anstormning av ungdomar som kom under de första 
veckorna och med det dåliga vädret så blev 
verksamhetslokalerna lite väl trånga. Vi hade även lite otur 
inför sommarkul med personalbesättningen (sjukdom och 
andra problem) som gjorde att vår planering inför 
sommaren blev mer tidspressad än var som var planerad. 
 
Dnr: 1172/16 
Kommun: Valdemarsviks kommun 
Ort: VALDEMARSVIK 
Viktiga synpunkter: Vi trodde att många fler skulle 
komma. Aktiviteterna låg ”fel” vecka(innan skolan började) 
och det var svårt att nå ut till alla. Vädret var inte med oss 
– 13 grader i vattnet och regn de flesta dagar, så 
uteaktiviteterna drog inte direkt 
 
Dnr: 0964/16 
Kommun: Vallentuna kommun 
Ort: VALLENTUNA 
Viktiga synpunkter: Den största utmaningen för 
Vallentuna kommun har varit att nå ut till och få med sig 
barn i det yngre ålderspannet. Ungdomsenheten har i sina 
ordinarie verksamheter en målgrupp inom spannet 12-20 
år, vilket har gjort att det har varit lättare att nå ut till 
dessa. 
 
Dnr: 1128/16 
Kommun: Vansbro kommun 
Ort: VANSBRO 
Viktiga synpunkter: Att locka utlandsfödda flickor i åldern 
13-15år samt svenskfödda ungdomar (pojkar och flickor) i 
åldern 13-15 år. 
 
Dnr: 0780/16 
Kommun: Vara kommun 
Ort: VARA 
Viktiga synpunkter: Vi önskar att vi nått ännu fler barn 
och unga. Många av aktiviteterna hade kapacitet att ta 
emot fler. En av anledningarna tror vi är att detta var första 
gången som kostnadsfria sommarlovsaktiviteter erbjöds.  Vi 
skulle till nästa år också vilja hitta en bättre lösning på 
transporter till och från aktiviteterna. Vara kommun är en 
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landsbygds kommun med flera jämnstora orter, många bor 
även på landsbygden. Tillgången till kollektivtrafik är vid 
vissa tider och till och från vissa orter begränsad. 
 
Dnr: 0336/16 
Kommun: Varbergs Kommun/Sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: VARBERG 
Viktiga synpunkter: En stor del av bidrag 80 procent har 
gått till personalkostnader. 
 
Dnr: 0955/16 
Kommun: Vaxholms stad 
Ort: VAXHOLM 
Viktiga synpunkter: Tyvärr har aktiviteterna inte följts 
upp hos ungdomarna på ett bra sätt. Däremot tog vi in 
ideer och förslag på vad pengarna skulle kunna användas 
till inför planering. Medlen kom in alldeles för sent, med det 
i åtanke har vi lyckats bra med att nå ut och göra något 
hållbart och långsiktigt av medlen. Vi har inte nått ut till 
unga i de yngre åldrarna I samma utsträckning som till de 
äldre. 
 
Dnr: 0764/16 
Kommun: Vellinge kommun 
Ort: VELLINGE 
Viktiga synpunkter: Tyvärr når inte info ut i önskad 
utsträckning. Något som kan förbättras. Språksvårigheter 
och osäkerhet i samhällssituationen kan bidra till att ej så 
många nyanlända anmälde sig som vi önskat. 
 
Dnr: 1016/16 
Kommun: Vetlanda kommun 
Ort: VETLANDA 
Viktiga synpunkter: Barn- och ungdomar har fått ta del 
av stimulerande aktiviteter som i flera fall skiljer sig från 
vad som traditionellt erbjuds i Vetlanda kommuns 
fritidsaktiviteter och i föreningslivets; exempelvis 
cirkusskola, målarskola, mm. Det har definitivt hjälpt dem 
till personlig utveckling. Barn och ungdomar har mötts över 
geografiska, sociala och kulturella gränser. Denna 
måluppfyllnad motsvarar väl målskrivningarna i 
regeringsbeslutet. 
 
Dnr: 0982/16 
Kommun: Vilhelmina Kommun/sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: VILHELMINA 
Viktiga synpunkter: Ska man lyckas få med så många 
barn och unga som möjligt så är det bra att locka även de 
vuxna. Speciellt för barn där det kanske behövs som mest. 
Vi blev varse om att vi kunde söka bidraget så sent som i 
maj månad. Det gjorde att vi fick bidraget till i början på 
juni och hade 4 veckor att (utöver våra vanliga jobb) 
planera upp, kontakta, arrangera olika aktiviteter innan 
semestrarna slog in. Mycket tajt om tid och svårt att hinna 
få ut information och reklam. Men våra brister var: 
*Tidsbrist, *Marknadsföring/reklam/Information, 
*Uppskattning till arrangörer. Lätt att glömma bort i stress! 
*Planering av arrangemang i samråd med andra 
arrangemang (samarrangera?) 
 
Dnr: 0657/16 
Kommun: Vimmerby kommun 
Ort: VIMMERBY 
Viktiga synpunkter: En faktor som vi tror mycket på är 
att låta kommunens föreningar få möjlighet att ta del av 
dessa pengar är också något vi tror mycket på. I en liten 
kommun som Vimmerby med få anställda så är det viktigt 
att blanda in föreningar och organisationer för att 
ytterligare bredda utbudet och möjligheterna för 
kommunens barn och unga. Det vi framförallt måste 
förbättra till nästa sommar är att tidigare nå ut till alla om 
vilka aktiviteter som erbjuds under sommarlovet så att 
ännu flera kan ta del av våra aktiviteter. Vi ska arbeta mer 

med marknadsföringen och få ut all information direkt till 
barnen genom skolan. 
 
Dnr: 0712/16 
Kommun: Vindelns kommun 
Ort: VINDELN 
Viktiga synpunkter: Det hinder som vi hade var tiden 
men vi lyckades hantera det på ett bra sätt. Kommunen har 
också gjort en utvärdering sommarlovsaktiviteter v 26. (se 
utvärderingsblankett Utvärdering sommarlovsaktiviteter v 
26.docx på s.5 i slutrapporten som finns på MUCF). 
 
Dnr: 0659/16 
Kommun: Vingåkers kommun 
Ort: VINGÅKER 
Viktiga synpunkter: Vi har inte haft så mycket 
motgångar. Klart vi funderar på om vi nådde ut med 
informationen till alla de barn som var vår målgrupp, 
särskilt till barn som bor i familjer med försörjningsstöd. Vi 
vet inte men kommer nog anstränga oss mer nästa år. 
Ledare har vittnat om att föräldrar gråtit av glädje för att 
deras barn nu fått möjligheten att delta utan kostnad. 
 
Dnr: 0369/16 
Kommun: Vänersborgs kommun 
Ort: VÄNERSBORG 
Viktiga synpunkter: Vissa platser i kommunen har inte 
haft behov av organiserade sommaraktiviteter, främst 
socioekonomiskt mer välbeställda områden. 
Marknadsföring/information behöver kompletteras med 
trycksak till familjer/vårdnadshavare förmedlad via 
skolorna. 
 
Dnr: 0818/16 
Kommun: Vännäs kommun 
Ort: VÄNNÄS 
Viktiga synpunkter: Vissa föreningar lyckades inte med 
marknadsföring av deras aktiviteter, vilket innebar få eller 
inga deltagare. Det medförde att de fick betala tillbaka 
medel som kunnat nyttjas till andra aktiviteter istället. 
Tjejer i åldersgruppen 13-15år deltog i låg grad i 
aktiviteter. 
 
Dnr: 0833/16 
Kommun: Värnamo kommun/sommar2016 
Ort: VÄRNAMO 
Viktiga synpunkter: Eftersom vi sökte bidraget sent hade 
vi redan planerat semestrar och andra verksamheter. Vi fick 
snabbt beslut på att vi fick bidraget. Därefter började 
planeringen med att nå så många barn och ungdomar som 
möjligt med de personalresurser vi hade. Många 
sommarlovsaktiviteter var redan planerade. Och 
semestrarna redan beviljade när vi fick beskedet att vi fick 
pengarna. Tiden var också knapp för att få ut information. 
 
Dnr: 1160/16 
Kommun: Västerviks kommun 
Ort: VÄSTERVIK 
Viktiga synpunkter: Ej nått ut till alla med info. Vi hade 
önskat nå ännu fler barn, de  barn som vi nådde fick dock 
mycket uppmärksamhet och mycket hjälp och mycket 
upplevelse per barn. Vi kunde ha kommit ut med 
informationen tidigare till barn och föräldrar. Det är nytt att 
det finns kostnadsfria arrangemang och aktiviteter, 
informationen nådde inte alla barn, kan utvecklas. Västervik 
är en till ytan stor kommun med få invånare, nästa år ska 
vi bli ännu bättre på att nå ut till alla kommunens spridda 
invånare. 
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Dnr: 1028/16 
Kommun: Västerås Stad 
Ort: VÄSTERÅS 
Viktiga synpunkter: Vad som tydligt framkommit vid vår 
sammanställning och inte minst vid intervjuerna är behovet 
av en mer genomarbetad och planerad styrning, uppföljning 
och utvärdering av kommande års sommaraktiviteter. 
Redan i samband med utlysningen av bidragsansökningarna 
bör det tydligt framgå att alla projekt ska följa upp, 
utvärdera och redovisa sitt resultat utifrån ett mätbart mål. 
Det innebär att formulerandet av syfte och mål blir en 
integrerad del i varje ansökan. En annan aspekt att beakta 
kring processen att driva sommaraktiviteter från ax till 
limpa på så kort led tid är hur informationen kring 
Sommaraktiviteter har kommunicerats och vad det har lett 
till. Valet av kommunikationskanaler är en strategisk faktor 
när rätt deltagare ska rekryteras och huruvida detta varit 
en framgångsfaktor eller inte under den gångna sommarens 
aktiviteter kommer vi att analysera vidare och beakta inför 
de kommande årens utlysningar. Utifrån dem tidspressade 
förutsättningarna som vi har haft, har det krävt en större 
samordning för en kommun i vår storlek. Detta för att på 
bästa sätt göra den nytta som dessa medel har i intention 
att uppnå för barn i Västerås. 
 
Dnr: 1031/16 
Kommun: Växjö kommun Ungdomslotsen 
Ort: VÄXJÖ 
Viktiga synpunkter: Det svåra när man vill göra bra och 
genomtänkta aktiviteter är att man behöver tiden till att 
planera och marknadsföra dem ordentligt. Tiden var vårt 
stora problem vilket ledde till att planeringen kom igång 
sent och därmed blev även marknadsföringen för de olika 
aktiviteter släpande. 
 
Dnr: 0720/16 
Kommun: Vårgårda kommun 
Ort: VÅRGÅRDA 
Viktiga synpunkter: Det har varit svårt att få ut 
information till målgruppen. Vissa aktiviteter har varit fulla 
och vissa har de kommit ett få tal. Orsaken till detta kan vi 
bara spekulera i, men troligtvis beror det på följande: 
Informationen kom ut lite sent. Hade varit bra att få ut 
informationen tidigare via skolorna. Första gången. Barn i 
kommunen är inte vana att det finns aktiviteter av detta 
slag. Hitta fler aktiviteter som är de traditionella så som 
sport, bad med mera. 
 
Dnr: 1157/16 
Kommun: Ydre Kommun 
Ort: ÖSTERBYMO 
Viktiga synpunkter: Några anmälda barn kom inte. 
Kanske skulle man begränsa åldersspannet för att få en 
mer "homogen" grupp. Då kan man ha två läger istället för 
olika åldersgrupper. Spannet 6-15 år är pedagogiskt svårt 
att hantera. 
 
Dnr: 0677/16  
Kommun: Ystads kommun 
Ort: YSTAD 
Viktiga synpunkter: Kommunikation ut till barn och unga, 
svårt att nå målgruppen. Att föreningslivet fortfarande 
”äger” sin aktivitet, nu kändes det som de lutade sig 
tillbaka och förväntade att vi på kommunen fyllde alla deras 
platser. Hitta rätt aktiviteter är alltid en utmaning, vissa 
aktiviteter var dyrare per deltagare än andra. Kort om tid 
att hinna få med till exempel föreningslivet. 
 
Dnr: 0691/16 
Kommun: Älmhults kommun 
Ort: ÄLMHULT 
Viktiga synpunkter: När det skapas en gratisaktiviter är 
det lättare att välja att hoppa, de man själv inte behöver 
stå för några kostnader. 
 

Dnr: 1069/16 
Kommun: Älvdalens Kommun 
Ort: ÄLVDALEN 
Viktiga synpunkter: Annonsering och information har 
varit bristfällig, vi har inte lyckats fullt ut där. På vissa 
aktiviteter har deltagarantalet varit tunt. Att vi haft 
personal som kunnat anordna och följa med på aktiviteter. 
Vi kom igång sent och då blev vårt mål att anordna 
aktiviteter utifrån barnens önskemål. 
 
Dnr: 1048/16 
Kommun: Älvkarleby kommun/sommarlovsaktiviteter 
Ort: SKUTSKÄR 
Viktiga synpunkter: Det har möjliggjort till att fler 
aktiviteter har kunnat genomföras. Samt att fler har kunnat 
delta då vi haft möjlighet att utöka personalstyrkan. Tyvärr 
så beviljades bidraget så sent att den mesta planeringen 
redan var genomförd. Tidsnöd i planeringen. Hade bidraget 
sökts och beviljats tidigare hade fler aktiviteter kunnat 
genomföras. 
 
Dnr: 0656/16 
Kommun: Älvsbyns kommun 
Ort: ÄLVSBYN 
Viktiga synpunkter: Ungdom mellan 13-15 hade vi ordnat 
aktiviteter redan från 13:00. Dessa aktiviteter borde vi 
senarelagt eftersom de verkade sova länge. 
 
Dnr: 0685/16 
Kommun: Ängelholms kommun 
Ort: ÄNGELHOLM 
Viktiga synpunkter: Deltagare närvarade mest på de 
aktiviteter som var tidigt på sommarlovet. Senare uteblev 
deltagare vilket gjorde att fulla grupper nästan blev tomma. 
Faran med gratisaktiviteter? En del aktiviteter är väldigt 
väderberoende vilket kan vara ett hinder. Fungerat bra med 
mindre detaljer som kan justeras, till exempel 
anmälningsförfarande samt kommunikation vid dåligt väder 
då aktiviteterna flyttade in i idrottshallar. 
 
Dnr: 1189/16 
Kommun: Åmåls Kommun/Sommarlovsaktiviteter 
Ort: ÅMÅL 
Viktiga synpunkter: Första året får ses som ett prövoår 
och till nästa år samlar vi föreningslivet tidigare. 
 
Dnr: 1169/16 
Kommun: Ånge Kommun/Sommarlovsaktiviteter 2016 
Ort: ÅNGE 
Viktiga synpunkter: Vi kom igång sent med planering 
vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att genomföra allt 
som vi kunde gjort. Viktigt med planering och 
framförhållning för att få engagerade ledare och aktörer att 
boka in, planera för och genomföra olika aktiviteter. 
 
Dnr: 0762/16 
Kommun: Åre kommun 
Ort: JÄRPEN 
Viktiga synpunkter: Vi fick inte så många föreningar att 
haka på som vi hoppats på,  tror vi var sent ute och 
framförallt idrottsföreningar måste planera om sin 
verksamhet så man har ledare även under sommaren.  
 
Dnr: JÄRPEN 
Kommun: Årjängs kommun/sommarlovsaktiviteter2016 
Ort: ÅRJÄNG 
Viktiga synpunkter: Vi hade önskat att ännu flera av de 
”svenska” ungdomarna hade varit intresserade. Nu var nog 
endast 20 % ”svenska”. 
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Dnr: 0835/16 
Kommun: Åsele kommun 
Ort: ÅSELE 
Viktiga synpunkter: Trots god marknadsföring om olika 
aktiviteter har det varit svårt att få deltagande barn boende 
i asylförläggning. 
 
Dnr: 0290/16 
Kommun: Åstorps kommun 
Ort: ÅSTORP 
Viktiga synpunkter: Marknadsföringen måste bli bättre 
nästa år. Vi satsade en del på personal, men underskattade 
detta från början, och även om vi utökade tillgängligheten 
av personal så hade det i vissa fall behövts mer. Ett bra 
bokningssystem fattades. 
 
Dnr: 0972/16 
Kommun: Åtvidabergs kommun 
Ort: ÅTVIDABERG 
Viktiga synpunkter: Marknadsföring till målgruppen har 
varit svår då kommunen exempelvis ej har reklamskyltar i 
utomhusmiljö. Aktiviteterna har därför markandsförts via 
reklamblad på bibliotek, kommunhus och turistbyrå samt 
vid aktiviteter som kommunen anordnade. Information till 
skolor och fritids skickades ut men då ordinarie personal ej 
fanns på plats och informationen ej nådde 
sommarpersonalen blev det svårt att nå barnen via 
skolornas kanaler. Insikt under arbetet är att målgruppen 
och deras föräldrar ej läser de gratistidningar som finns i 
kommunen samt att de ej heller läser papperstidningen 
utan hittar information om vad de ska hitta på via kompisar 
och framförallt via sociala medier. 
 
Dnr: 1139/16 
Kommun: Öckero kommun 
Ort: ÖCKERÖ 
Viktiga synpunkter: Eftersom de flesta av våra aktiviteter 
varit förlagda utomhus så kan ibland vädret ses som ett 
hinder. Vi är inte helt nöjda med antal deltagande tjejer 13-
15 år under våra aktiviteter. De öppna verksamheterna har 
ibland varit svåra att förbereda eftersom vi inte vetat 
antalet deltagare i förväg. 
 
Dnr: 1109/16 
Kommun: Ödeshögs kommun 
Ort: ÖDESHÖG 
Viktiga synpunkter: Vi har inte nått åldrarna 13-15 som 
vi ville. Här ser vi att till nästa år en utmaning att hitta 
aktiviteter som intresserar dem. Vi är en kommun med 
landsbygd, en del har svårt att ta sig till centralorten. Har 
försökt lösa det med föräldrar som kan hjälpa åt. 
 
Dnr: 0654/16 
Kommun: Örebro kommun, kommunledningskontoret 
Ort: ÖREBRO 
Viktiga synpunkter: Åldersbegränsningen där maxåldern 
är 15 år har upplevts som ett hinder då det är många i 
gymnasieåldern som har behov av att göra något 
meningsfullt under ledigheten. Alla får inte sommarjobb. 
Ensamkommande ungdomar är äldre och det är en viktig 
målgrupp att aktivera. Framförallt ensamkommande som 
bor i familjehem. 
Landsbygden missades nästan helt då samarbetspartner 
som kunde ta ansvar för aktiviteten inte gick att hitta på 
grunda av tidsbristen. Bidraget nådde heller inte så många 
barn med funktionsvariationer. Den förfrågan vi fick gällde 
ungdomar 16+ så de fick inget bidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnr: 0723/16 
Kommun: Örkelljunga kommun 
Ort: ÖRKELLJUNGA 
Viktiga synpunkter: Det har tagit väldigt mycket tid i 
anspråk att planera. Vi har arbetat nära föreningslivet som 
ju drivs av ideella krafter, tiden från att diskutera med 
föreningslivet till att sy ihop en bra lösning tar då lite längre 
tid. Det är många entreprenörer som hört av sig och velat 
sälja aktiviteter, vi har medvetet använt oss av få. En del 
uteaktiviteter ställdes in på grund av dåligt väder, svårt att 
gardera sig ifrån. Det vi lyckats bra med är redogjort för 
ovan. 
 
Dnr: 0678/16 
Kommun: Örnsköldsviks kommun 
Ort: ÖRNSKÖLDSVIK 
Viktiga synpunkter: Oklarheter initialt om hur bidraget 
skulle hanteras gjorde det svårt att planera 
verksamheterna. Det var svårt för föreningarna att ställa 
upp med kort varsel på grund av ledarbrist. 
 
Dnr: 1024/16 
Kommun: Östersunds kommun 
Ort: ÖSTERSUND 
Viktiga synpunkter: Om informationen om storleken på 
MUCF-bidraget för vår kommun kommit tidigare under året 
så hade vi haft en helt annan planeringshorisont och kunna 
använda oss av andra metoder. Framförallt hade vi kunnat 
locka barn och ungdomar från socioekonomisk svagare 
områden med mer riktad marknadsföring. Något som tiden 
var för knapp för. Hade vi haft längre planeringstid hade 
sannolikt fler verksamheterna erbjudits och på fler platser i 
kommunen. För att upprätthålla anonymitet för familjer 
som uppbär försörjningsstöd har den frågan inte ställts till 
de medverkande barnen och ungdomarna. Alltså kan vi inte 
redovisa några särskilda effekter av 
sommarlovsaktiviteterna för ekonomiskt svagare grupper. 
 
Dnr: 0692/16 
Kommun: Österåkers kommun 3 
Ort: ÅKERSBERGA 
Viktiga synpunkter: Vi har definitivt inte nått fram till så 
många som vi önskat. Trots reklam i lokaltidning, i centrum 
och i skolorna var antalet deltagare begränsat. Vi fick 
uppmärksamhet i press och sociala medier under och efter 
aktiviteterna, först då såg vi intresset öka och hoppas på 
att kunna spinna vidare på det inför nästa år. Erfarenhet 
säger oss att nyheter tar lite tid att sprida i kommunen. Vi 
planerade om några aktiviteter i sista stund då vi såg 
ungdomarnas intresse svalna för vissa saker och öka för 
andra. Bra att vi kunde vara flexibla men det tar vi med oss 
vidare; att ha en tydligare planering. En utmaning är också 
att nå hela kommunen bättre, då den är utspridd och 
inkluderar öar. 
 
Dnr: 0776/16 
Kommun: Östhammars kommun 
Ort: ÖSTHAMMAR 
Viktiga synpunkter: Vi fick höra om pengarna under 
våren vilket innebar lite ont om tid att hinna organisera 
aktiviteter och kontakta utomstående aktörer. Kommunens 
fritidsledare har uppehållsanställning vilket gjorde att det 
var svårt att hitta personal som kunde stötta vid 
aktiviteternas genomförande. Det här påvisar vår ovana vid 
att anordna sommarlovsaktiviteter. Kommunens 
fritidsledare har uppehållsanställning vilket gjorde att det 
var svårt att hitta personal som kunde stötta vid 
aktiviteternas genomförande. Det här påvisar vår ovana vid 
att anordna sommarlovsaktiviteter 
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Dnr: 1153/16 
Kommun: Östra Göinge kommun/Sommarlovsaktiviteter 
2016 
Ort: BROBY 
Viktiga synpunkter: Vad som har varit en viktig 
förutsättning i denna aktivitet är hög säkerhet på 
friluftsbaden genom bland annat trivselvärdar. Barn under 
12 år har inte fått gå in själva på friluftsbaden utan vuxet 
sällskap och förälder/vuxen får inte gå in på friluftsbadet 
med fler än tre barn per person på grund av säkerhetsskäl. 
 
Dnr: 1178/16 
Kommun: Övertorneå kommun 
Ort: ÖVERTORNEÅ 
Viktiga synpunkter: Kommunen har inte haft detta 
föregående år. Marknadsföring och vilka kanaler man ska 
använda för att nå barnen när det gäller tider för 
aktiviteter. Aktivitetsledare vill gärna jobba två och två då 
det kan vara lättare med planering. 
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