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Sommarlovsaktiviteter 2017
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag
att fördela statligt riktade medel för sommarlovsaktiviteter 2017 i
enlighet med presenterat förslag

Ärendebeskrivning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har
fått statliga medel för sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsstödet ska
göra det möjligt för barn i åldersgruppen 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. För Hörby kommun ligger
beloppet på drygt 336 000 kr för 2017.
Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger
stimulans och personlig utveckling. Alla barn ska behandlas lika vad
gäller tillgång och deltagande. Aktiviteterna ska stimulera både
flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya
kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Stödet ska:
-

Användas till att utveckla och genomföra
sommarlovsaktiviteter. För att möjliggöra möten över sociala
gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de
enskilda barnen.
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Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och
utöver det kommunerna själva anslår för sina
sommarlovsaktiviteter 2017.

Kultur- och fritidförvaltningen föreslår att rekvirerade medel från
MUCF i första hand fördelas mellan kultur- och fritidsföreningar
som arrangerar kostnadsfria sommarlovsaktiviteter enligt
förvaltningens förslag till (bifogat) kriterier. Eventuell kvarstående
medel efter fördelning till föreningslivet får kultur och
fritidsförvaltningen i uppdrag att fördela till nämndens övriga
verksamhetsområden.
Kultur- och fritidskontoret strävar efter att fördela medel så det blir
en variation av olika aktiviteter spridda över hela sommarlovet.
De medel som inte används i enlighet med stödets ändamål ska
återbetalas till MUCF 1 november 2017.
Återrapport till nämnden sker senast vid sammanträdet i december
samma år.
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