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Bakgrund 
Med statligt bidrag har kommunen under fyra år bedrivit sommarlovsverksamheten 
Sommarklubb, öppen för barn och unga mellan 6 och 15 år. 
Verksamheten har blivit uppskattad och välbesökt. 
Det statliga bidraget upphör i och med att verksamheten avslutats under 
sommarlovet 2019.  
Innan sommaren utredde KFN förutsättningarna för en årlig kulturvecka. Nämnden 
beslöt efter utredning att avstyrka genomförandet av en sådan och utreda möjlig 
finansiering av Sommarklubb för att stärka kulturutbudet för barn och unga under 
sommarlovet. 

Denna utredning presenterar förutsättningar för finansiering av Sommarklubb och 
lyfter möjligheter som ges via sommarklubb som inte helt begränsas till ett stärkt 
kulturutbud. 

 

Sommarklubb 
Syftet med det statliga bidraget ”Gratis sommarlovsaktiviteter för bar och unga 6 – 
15 år” som Sveriges kommuner har kunnat rekvirera år 2016-2019 är att: 

• stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans 
och personlig utveckling under sommarlovet 

• utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter 
• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka 

segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund 

I Österåker valde vi att satsa en del av bidraget på att stärka upp den etablerade 
fritidsgårdsverksamheten i deras möte med unga 13 – 15 år under sommaren och 
med resten av bidraget öppnade vi Sommarklubb. 
Klubben har varit öppen under de 3 – 4 veckor i juli-augusti då det mesta är stängt, 
många har semester och många som har den ekonomiska möjligheten är bortresta. 
Kvar blir de familjer och de barn och unga som är i störst behov av extra stimulans 
under sommarlovet. 

Verksamheten på klubben är öppen, besökarna kan komma och gå som de vill och 
tillsynsansvaret är begränsat. 
Innehållet i verksamheten är planerat utifrån rörelseglädje, hälsa och barns 
rättigheter. 
Viktiga grundpelare: 

- Fysisk aktivitet, barns rättigheter och ett nyfiket förhållningssätt 
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- Mötet mellan barn med olika bakgrund 

- Mötet mellan barn och vuxen 

- Mötet med kommunens föreningar (hittills i huvudsak idrott- och 
friluftsföreningar) 

- Tid för reflektion och samtal 

- Respekt för och tilltro till barns tankar, åsikter och förmågor 

 

Uppdragets begränsning 

Uppdraget överlämnat KFN 15 juni 2019 formuleras: 
Utreda möjligheten till finansiering av Sommarklubb för att stärka kulturutbudet för barn och 
unga under sommarlovet 
Detta är en viktig ambition. Att möta kultur är en av de stimulerande aktiviteter barn 
och unga behöver för sin utveckling.  
Utredaren vill dock poängtera vikten av att behålla de grundpelare verksamheten har 
byggt på för att lägga till detta ytterligare. 

Det är vetenskapligt väl underbyggt att barn som lider brist på stimulans under 
sommarlovet riskerar att backa kunskapsmässigt och får mer att ta igen när skolan 
startar upp igen. 
Det är också vetenskapligt väl underbyggt att fysisk aktivitet gynnar lärande samt 
fysisk och psykisk hälsa. 

En sommarlovsverksamhet som erbjuder en stimulerande bredd är den ultimata 
Sommarklubben. 

Finansiering 
Sommarklubb har varit öppen mellan 3 och 4 veckor och kostat mellan 200 000 och 
ca 300 000 kronor att bedriva. 
Den största kostnaden är personal. I övrigt går det att  bedriva en god, inspirerande 
och utvecklande verksamhet med relativt små ekonomiska medel. 
Mycket material är inköpt som kan återanvändas. 
Pyssel material och mellanmål är inga stora kostnader. 
Utöver personal är lokalhyra och marknadsföring de två större posterna 
kostnadsmässigt. 
Utredningen skulle vilja föreslå att se över möjligheten till samarbete över nämnd- 
och förvaltningsgränserna för t ex användning av skolans lokaler och även lån av 
personal från skola och fritidsgårdar när det möjligt och gynnsamt för alla parter. 
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Samarbete kring personal finns redan med fritidsgårdarna. Personal som inte har 
semester de veckor då fritidsgården har stängt arbetar då på sommarklubb. 
Liknande samarbete skulle kunna inledas med skolan. Enbart i den utsträckning det 
fungerar för dem. De måste givetvis tillgodose sina egna personalbehov för 
”jourfritids” i första hand. Samtal förs med ansvarig från skolans sida för att utforska 
möjligheterna, vilka måste beaktas år för år. 

 

Ta höjd för utveckling 
Sommarklubb har blivit mer och mer populär för varje år. Fler och fler besökare. 
Från att ha varit runt 10 barn per dag första året är det nu 30 barn per dag och ibland 
ännu fler. 
En finansiell plan för permanentande av Sommarklubb behöver givetvis ta höjd för 
en fortsatt utveckling. 
Idag har klubben fem ledare på plats. Blir det fler barn än vi har nu behöver vi ha fler 
ledare anställda.  

Idag når vi främst barn och unga som bor relativt centralt och lätt kan ta sig till 
centrala Åkersberga. Ett permanentande av sommarlovsverksamhet behöver också 
beakta tillgängligheten för barn som bor i de mindre centrala delarna av kommunen. 

För varje år har fler föreningar (idrott- och friluftsföreningar) engagerat sig i 
Sommarklubb. Viktigt att tillägga att de får en ersättning i form av lovbidrag för sin 
insatts.  
En utveckling skulle kunna vara att involvera kommunens näringsliv i verksamheten. 

Ansvaret för Sommarklubb behöver centraliseras och behovet av, likväl som 
genomförandet av, verksamheten förankras brett i kommunala organisationen för att 
den inte ska stå och falla med en eller ett fåtal personers/funktioners engagemang 
och drivkraft. 

Slutsatser 
En finansiering av Sommarklubbmed målet att permanenta verksamheten motiveras 
av övergripande policy, styrdokument och kommande lag: 
- Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun 
- Ungdomspolitiska målen (alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen) 
- FNs barnkonvention 
En ytterligare motivation är kommunala målet ”Länets bästa skola”, baserat på den 
forskning som pekar på att barn som saknar stimulans under sommarlovet riskerar 
sämre förutsättningar när skolan börjar igen efter lovet. 
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Sommarklubb är en kostnadseffektiv verksamhet som når många barn som behöver 
den och har möjlighet att nå ännu många fler. 
Sommarklubb som grundkoncept är en plattform där barn trivs och känner sig 
trygga, och dit de som vill möta barn på barns villkor kan komma med sina 
verksamheter eller bjuda in till besök. 
På Sommarklubb byggs det förtroende som behövs för att nyfiket undersöka och ta 
till sig ny kunskap och nya företeelser. 
Att i detta sammanhang erbjuda upplevelser och möjlighet att prova nytt; ett stärkt 
kulturutbud, som stimulerar och utvecklar barnet bygger vidare på verksamhetens 
grundidé.  

Både finansiellt och verksamhetsutvecklingsmässigt vore det gynnsamt att undersöka 
möjligheterna till förvaltningsöverskridande samverkan. 

Denna sommar har kultur- och fritidsförvaltningen samverkat med ansvariga för 
jourfritids och fritidsgårdarna och fältgruppen för att nå så många barn som möjligt 
på de arenor de redan befinner sig.  
Vi upplever att vi nått fler som behöver nås och att vi i arbetet fått bättre förståelse 
för de enskilda verksamheterna och hur de kan samverka och effektivt samexistera. 
Detta gynnar kommunens barn och unga och skapar en trygg kontinuitet runt 
barnen. Det är allas våra barn och unga vi arbetar med och för. 

I och med en permanentad Sommarklubb skapas ett forum där barn och unga får 
möta föreningar, ta del av ett utbud som erbjuds (kultur, natur, idrott, skapande), 
utvecklas genom möten och i eget skapande samt uttrycka sin röst, sina åsikter och 
uppleva hur det är att få dem respekterade. 
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