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§ 126 Dnr 2018/00478  

Svar på motion: Fler och bättre aktiviteter på sportlo-
vet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag genom att uppdra 

till kultur- och fritidsnämnden att arbeta mot en utökad omfattning av fri-

tidsaktiviteter i samverkan med föreningar.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion där det föreslås att kommu-

nen till nästa sportlov utökar sina fritidsverksamheter för elever under sport-

lovet, t.ex. med dagsutflykter till aktivitetsanläggningar, skidbackar, fler 

verksamheter på hemmaplan och att dessa skall vara avgiftsfria. Detta mot 

bakgrunden att utöka utbudet för de elever som av olika orsaker måste vara 

hemma.  

Motionen har lämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden 

ställer sig positiva till att generellt skapa fler och bättre möjligheter för barn 

och unga till olika aktiviteter under skolloven. Nämnden påpekar dock att 

detta kräver att resurser för utökning av lovverksamheten tillförs verksam-

heten. 

Kostnadsfria aktiviteter för barn och unga är en viktig del av nämndens 

verksamhet. Den allra största delen av biblioteks-, kultur- och fritidsgårds-

verksamheten är också gratis. Det gäller såväl den reguljära verksamheten 

som olika former av lovverksamhet. Under sportlovet 2019 har bland annat 

skid- och badresor, teater, pyssel, disko och skrivarverkstad arrangerats.  

Under 2018 hade regeringen avsatt extra medel för statsbidrag till lovaktivi-

teter för barn och unga. För Håbo kommun var det 319 012 kronor, utöver 

detta fick kommunen 217 769 kronor till sommarlovsaktiviteter för samma 

målgrupp. De resurserna innebar, för såväl sportlov som andra lov, att för-

valtningen hade möjligheter att erbjuda en omfattning och kvalitet på aktivi-

teter som den överlag skulle vilja göra. Nämnden anser att de resurser som 

nämnden har till sitt förfogande för olika aktiviteter till barn och unga är 

mycket begränsade. 

I nämndens yttrande framkommer att de nya bidragsreglerna som gäller från 

2019 har kultur- och fritidsförvaltningen större möjlighet att i samarbete 

med föreningar erbjuda olika former av aktiviteter. För sportlovet 2019 

fanns inte denna möjlighet då förvaltningens budget ännu inte var antagen. 

En ambition inför kommande sportlov och andra lov är ett samarbete med 

föreningar som med uppdragsbidrag kan genomföra kostnadsfria aktiviteter 

för barn och unga.  
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Nya bidragsregler och arbetet med utökad samverkan möjliggör att nämn-

den kan arbeta mot en omfattning av fritidsaktiviteter som är önskad.  En 

utökning av resurser säkerhetsställer också utökningen av fritidsaktiviteter, 

vilket kan hanteras i budgetprocessen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen bifalles delvis genom 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att arbeta mot en utökad omfatt-

ning av fritidsaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 200 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 163 

Tjänsteskrivelse 2019-06-13 

Motion 2018-06-07 

Protokollsutdrag KFN 2019-03-26 § 28 

Tjänsteskrivelse KFN 2019-03-07 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären, för kännedom 

Kultur- och fritidsnämnden 

Hemsida 

Uppdragslista 

 

 

 


