Redovisning av sommarlovsaktiviteter 2017
2017-09-25
Bakgrund
Genom statligt stöd från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) tilldelades
Hörby kommun 336 000 kronor för att bedriva kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för målgruppen 615 år. Samtliga av Sveriges kommuner har deltagit i satsningen.
MUCF:s kriterier för bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017
Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.
Sommaraktiviteterna 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.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 2017-03-14:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medel från MUCF gällande sommarlovsaktiviteter fördelas
mellan kultur- och fritidsföreningar, nämndens verksamhetsområde och externa aktörer för
arrangemang av sommarlovsaktiviteter enligt MUCFs kriterier.

Fördelade medel:
MUCF:s medel fördelas enligt följande i Hörby kommun utifrån tidigare beslut av kultur och
fritidsnämnden:
Förening/verksamhet:

Kostnad:

ABF Hörby
Askeröds Byförening
Hörby BIK
Hörby FF
Hörby Simklubb
Hörby-Höör Tennisklubb
IK Lågan
Axerup kulturläger
Råby 4H

34 750 kr
15 200 kr
25 374 kr
45 783 kr
25 125 kr
36 868 kr
94 307 kr
23 370 kr
35 500 kr

Totalt:

336 277 kronor

Beskrivning av respektive aktivitet finner ni i lovprogrammet, se länk nedan.
http://www.anpdm.com/public/Editor4PreviewPublic.anp/Show/41435C4278424B514075434359?n
s=5D4B5D4B7847445F43754441514A7749445B4573
Sommarlovsprogrammet
I samverkan med Höörs kommun publicerades ett gemensamt digitalt lovprogram med
anmälningsförfarande till respektive aktivitet. Samtliga aktiviteter var tillgängliga för aktuell
målgrupp från både Hörby och Höörs kommun.
Sommarlovsprogrammet och aktiviteterna finner ni via följande länk:
http://www.anpdm.com/public/Editor4PreviewPublic.anp/Show/41435C4278424B514075434359?n
s=5D4B5D4B7847445F43754441514A7749445B4573
Totalt erbjöds 23 aktiviteter med totalt 650 aktivitetsplatser från båda kommunerna fördelade på
sommarlovets samtliga veckor.
Vid sista anmälan den 9 juni hade 406 deltagare bokat plats på de olika aktiviteterna (det gick även
bra att efteranmäla sig). Samtliga 23 aktiviteter genomfördes.

Sammanställning över Hörby kommuns aktiviteter och deltagare
TOTALT/ÅLDER

Ålder:
FLICKOR POJKAR Totalt/Ålder
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1
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34
2011
12
9
21
Totalt:

133

166

299

Det erbjöds en familjedag på Hörby Sportcenter, arrangör Friskis&Svettis där cirka 250 personer
deltog som inte syns i redovisningen ovan. Pengar för detta arrangemang har använts från
kommunens föreningsstöd.
Av sommarlovsdeltagarna i åldern 6-15 år har 45 % varit tjejer och 55 % killar.
Åldersgrupperna 2008 samt 2006 har varit mest aktiva.
Åldersgrupperna 2002 samt 2003 har varit minst aktiva.

Totalsammanställning från respektive aktivitet bifogas med i Excel format.
Höörs kommun gör separat redovisning utifrån sina verksamheter och tilldelade medel.
Sammanfattning
Sommarlovsaktiviteter som möjliggjorts genom stöd av MUCF (myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) har varit en mycket positiv satsning i Hörby kommun. Verksamheterna som till
stora delar bestått av det lokala föreningslivet har tagit uppgiften på fullast allvar och utöver
sommarlovsaktiviteterna, gjort reklam för sin förening och fått barn som fortsatt i den ordinarie
verksamheten.
Samarbetet med Höörs kommun har varit bra och skapat fler och varierande aktiviteter som lockar
flera målgrupper för både killar och tjejer. Fördelningen mellan aktivitetsdeltagare killar/tjejer har
varit relativt jämn.
Åldersgruppen 14-15 år har varit den svåraste målgruppen att nå, något att utvärdera och tänka på i
framtidens planering.
Aktiviteterna under juli månad har varit svårast att fylla medans verksamheterna i anslutning till
skolavslutning samt skolstart har lockat många deltagare.
Det digitala lovprogrammet med anmälningsförfarande har varit mycket uppskattat bland föräldrar
som fått en snabb återkoppling på sin anmälan. Möjlighet att anmäla flera barn i samma anmälan har
lyfts fram.
Sommarlovet 2017 i Hörby kommun har varit ett stort tillskott i kommunens arbete med barn och
ungdomar.
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