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Till
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Återredovisning av bidrag för
sommarlovsaktiviteter 2019
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger återredovisningen av
sommarlovsaktiviteter 2019 till handlingarna.

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden beviljade totalt 414 900 kronor till föreningar i
Spånga-Tensta stadsdelsområde att genomföra aktiviteter för barn
och unga mellan 6-15 år under sommaren 2019.
En mängd olika aktiviteter som lockat många deltagare har
genomförts. Totalt har 1893 barn och unga deltagit i sommarens
aktiviteter, varav 772 var flickor (41 %) och 1121 var pojkar (59
%).
Uppföljningen visar samstämmigt att aktiviteterna har varit lyckade
och att föreningar, barn, unga och föräldrar är mycket nöjda med
sommarens aktiviteter.
Förvaltningen har identifierat några förbättringsområden som
tidigareläggning av ansökningsprocessen, kommunikation och
föreningarnas återredovisning.
Förvaltningen föreslår att återredovisningen av
sommarlovsbidragen läggs till handlingarna.
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Bakgrund
Nämnden tilldelades statliga medel på totalt 400 000 kronor för att
genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och unga under
sommaren 2019. Syftet var att ge stöd till att utveckla och
genomföra aktiviteter under sommarlovet och att utöka nämndens
egna satsningar till sommarlovsaktiviteter.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd utlyste under våren 2019 en
ansökningsprocess för bidrag, om högst 50 000 kronor, till
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föreningar som var intresserade att anordna sommarlovsaktiviteter
för barn och unga mellan 6-15 år under.
Krav för att erhålla medel var att aktiviteterna skulle äga rum eller
utgå från stadsdelsområdet och att det skulle vara gratis och öppet
för alla att delta, utan krav på medlemskap. Förvaltningens mål var
att erbjuda en variation av aktiviteter i hela stadsdelsområdet för att
locka så många barn och unga som möjligt att delta. Prioriterade
grupper var flickor och personer med funktionsvariationer.
Bidrag har inte beviljats för aktiviteter som andra förvaltningar
ansvarar för eller för att täcka föreningens löpande eller
administrativa verksamhetskostnader. Medel har inte heller beviljats
för marknadsföring av aktiviteten, då detta har skett genom
förvaltningens ordinarie kanaler.
Ärendets beredning
Ärendet har betetts inom avdelningarna för förskola, kultur och
fritid och kansli och kommunikation.
Ärendet
Totalt ansökte 16 föreningar om bidrag för sommarlovsaktiviteter.
Förvaltningen bedömde att fyra föreningar inte uppfyllde ställda
krav, varför de fick avslag på ansökan. Dessa föreningar var:
Vasalund IF (fotbollsskola för pojkar), Tensta familjer och
ungdomsförening, Järva kultur och idrottsförening och FIQI
förening. Beslut avseende ansökningarna fattades på delegation av
stadsdelsdirektören. Totalt beviljades 414 900 kronor för
sommarlovsaktiviteter.
Beviljade medel har inneburit att en mängd olika aktiviteter har
erbjudits barn och unga i stadsdelsområdet under sommarlovet,
exempelvis utflykter, friidrott, rörelseinspirerande träningsformer,
tennis, bordtennis, handboll, fotboll och prova-på parkour.
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Prioriterade målgrupper var barn och unga med funktionsvariationer
och flickor. Några föreningar riktade sig till barn och unga med
funktionsvariationer och erbjöd särskilt anpassade aktiviteter för
målgruppen. För att nå flickor beviljades en förening medel för att
genomföra fotbollsskola riktad till flickor.
Totalt har 1893 barn och unga deltagit i sommarens aktiviteter,
varav 772 var flickor (41 %) och 1121 var pojkar (59 %). Några
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föreningar redovisar antalet unika personer som deltagit, medan
andra redovisar det totala antalet besök.

Av redovisningen framgår inte för alla föreningar om det är antal
deltagare eller antal tillfällen för deltagande.
Återkoppling från föreningarna

Föreningarna upplever att sommarens aktiviteter har gått bra och att
både barn, unga och föräldrar är mycket nöjda. Besök på Gröna
lund har varit en särskilt populär aktivitet. Även fotboll har varit en
uppskattad aktivitet bland både flickor och pojkar.
En förening uppger att intresset var så stort att de inte hade
möjlighet att erbjuda alla barn att delta i utflykter, medan andra har
haft svårt att nå ut med sina aktiviteter.
De flesta föreningar har haft ganska lika fördelning i deltagande
mellan flickor och pojkar. I Tensta 4H klubbs aktiviteter deltog
däremot endast en pojke av totalt 24 deltagare, medan Tensta run
lockade dubbelt så många pojkar (200 deltagare) jämfört med
flickor (100 deltagare).
Ett önskemål från föreningarna är att bidraget ska betalas ut tidigare
än i år, för att ge bättre förutsättningar för planering och möjlighet
att boka aktiviteter tidigt till bättre priser. Andra förslag från
föreningarna är att koppla sommarjobb för ungdomar till
sommarlovsaktiviteterna till de föreningar som behöver
ungdomsledare samt att tydliggöra kriterierna för prioriterade
målgrupper.
Föreningarna kan inte uppge om barn med funktionsnedsättningar
har deltagit. Ingen särskilt riktad information till målgruppen har
gått ut. Ett förslag från föreningarna är att inför nästa år kontakta
LSS-samordnare för att få stöd i att göra riktade inbjudningar.
Ett annat utvecklingsområde är inom kommunikationen och hur
förvaltningen kan säkerställa att information om sommarens
aktiviteter når ut till alla barn och unga i stadsdelsområdet.
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Förvaltningen har tagit emot några klagomål från allmänheten som
handlat om att det har varit svårt att anmäla sig till utflykterna.
Vissa aktiviteter var fullbokade redan första dagen som de
publicerades. Det skapade lite oro om att aktiviteterna inte skulle
komma stadsdelsområdets barn och unga tillgodo.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen bedömer att sommarlovsbidragen har används enligt
gällande kriterier och att pengarna bidragit till stor glädje för många
barn och unga i stadsdelsområdet.
Återredovisningen avseende genomförda aktiviteter och ekonomi
har varit tillfredsställande, men förvaltningen kan inför kommande
ansökningsomgångar ytterligare tydliggöra vad som förväntas
avseende återredovisning.
Inför sommaren 2020 har förvaltningen identifierat några
förbättringsområden, exempelvis en tidigareläggning av
ansökningsprocessen och kommunikationsinsatserna kopplat till
den.
Förvaltningen föreslår att återredovisningen av
sommarlovsbidragen läggs till handlingarna.

Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Connie Stålhäll-Wallin
Avdelningschef

Bilaga
1. Återredovisning av sommarlovsaktiviteter, samtliga
föreningar
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