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Lokala nämnden Falkenberg

Kultursommar 2020
Förslag till beslut
Lokal nämnd Falkenberg beslutar:
- Att bevilja 25 000 kr till omkostnader för insatsen Kultursommar 2020, samt
- Att från och med verksamhetsåret 2021 inte längre bidra i finansieringen av
insatsen Kultursommars genomförande

Sammanfattning
Att ge barn och unga tillgång till kultur som ett led i att skapa förutsättningar för jämlika
levnadsvillkor och en god hälsa är ett prioriterat område för samverkan mellan Region
Halland och de halländska kommunerna. Kultur- och fritidsaktiviteter spelar en viktig roll i ett
demokratiskt samhälle där de möjliggör identitetsbildning, glädje och gemenskap, samt har
även påverkan på och betydelse för framtida yrkesval och karriärmöjligheter. Kultursommar
är en insats som Falkenbergs kommun under fem års tid arrangerat med finansiellt stöd av
Lokal nämnd Falkenberg. Kultursommar kommer även att arrangeras under sommaren 2020
och Lokal nämnd Falkenberg föreslås avsätta medel, för att säkerställa att insatsen
genomförs med liknande kvalité och utformning som tidigare år.
Kultursommar syftar till att erbjuda kostnadsfria prova-på-aktiviteter för barn och unga, och
syftar även till att utveckla och använda verktyg, processer och kompetenser som ska
stimulera ungdomars engagemang och ansvarstagande. Genom Kultursommar erbjuds
kulturverksamhet och upplevelser för barn och ungdomar från 10-13 år. Under tre veckor
erbjuds även ett antal ungdomar feriearbete där de leder prova-på-aktiviteter för deltagarna.
De aktiviteter som erbjuds via Kultursommar är avgiftsfria och tillgängliga för alla barn.

Bakgrund
Kultursommar har arrangerats sedan fem år tillbaka och är en del av UngFbg`s
sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Kultursommar syftar till att erbjuda kostnadsfria
prova-på-aktiviteter för barn och unga i åldrarna 10-13 år inom bland annat områdena
dans, teater, musik, bild & foto samt film & foto. Kultursommar drivs av ordinarie personal
från kultur, fritid och teknikförvaltningen, samt har årligen förstärks av cirka tio feriearbetande
ungdomar. Lokal nämnd Falkenberg har tidigare bidragit till initiativets uppstart, och har
därefter årligen bidragit ekonomiskt till insatsen under ytterligare fyra års tid. Syftet med
denna finansiering har varit att skapa förutsättningar till utförandet av insatsen genom att
avsätta medel som varit ämnade till utrustning, marknadsföring samt viss expertkunskap
kopplade till de olika aktiviteterna. Kultursommars vision är att alla barn mellan 10-13 år är
välkomna och alla deltar utifrån sina förutsättningar och intressen.

Kultursommar är därav ett viktigt bidrag i ett demokratiskt samhälle där alla barn och unga
oavsett var de bor i kommunen erbjuds att på ett strukturerat och kvalitativt sätt att prova på
olika kulturområden. Kultursommar bidrar även till gemenskap över gränserna där barn och
unga samlas oavsett socioekonomiska förutsättningar eftersom allt deltagande är
kostnadsfritt.

Redovisning av kultursommar 2019
Kultursommar 2019 var förlagt till UngFbg’s nya hus på Stationsgatan 12.
Arrangemanget startades vecka 25 där veckan ägnades åt förberedelser, framförallt för
de åtta feriearbetande ungdomarna som var knutna till Kultursommar 2019. De två
efterföljande veckorna ägnades åt utförande av aktiviteter med deltagarna. Totalt deltog
60 stycken barn i åldrarna 10-13 år fördelat på två veckor, där 30 stycken barn deltog i
varje grupp. Marknadsföringen av projektet gjordes via affischering, sociala medier samt
via dialoger med olika samhällsaktörer. Aktiviteterna som erbjöds var dans, teater,
musik, bild & foto samt film & foto. Dessa aktiviteter leddes av ferieungdomarna med
handledning av personal från UngFbg.
UngFbg`s personal upplevde att 2019 års upplaga av Kultursommar var lyckad.
Ferieungdomarna upplevdes mycket motiverade för uppgiften, och de deltagande barnen
hade relativt god närvaro och redovisade goda resultat. Detta visades genom ett antal
inspelade filmer och redovisning av de andra konstuttrycken i Kultursommars slutskede.
Två av de feriearbetande ungdomarna sökte sig till att arbeta med Kultursommar tack
vare att de själva några år tidigare varit deltagare i insatsen. UngFbg´s personal vill
framhäva att detta visar på gott resultat av insatsen då tidigare deltagare söker sig
tillbaka för att arbeta inom ramen för insatsen.
De totala omkostnaderna för Kultursommar 2019 uppgick till 18 058 kronor. Posterna
redovisas i en separat bilaga till tjänsteskrivelsen. Lokal nämnd Falkenberg hade i sin
budget avsatt 26000 kr. Överskjutande medel betaldes inte ut. Personalkostnader,
lokalkostnader och eventuella övriga kostnader bekostades av Kultur- fritids och
tekniknämnden.

Kultursommar 2020
UngFbg planerar att utföra Kultursommar under sommaren 2020 med liknande upplägg och
deltagarantal från föregångna år. För att utförandet skall hålla samma kvalité är det
angeläget att Lokal nämnd Falkenberg avsätter medel i syfte att finansiera marknadsföring,
utrustning och övriga omkostnader. Dessa omkostnader är inte avsatta i budgeten för
UngFbg´s ordinarie verksamhet.
Kultursommar 2020 möjliggör för många barn en meningsfull lovaktivitet samt ger
feriearbetande ungdomar möjlighet till ett betydelsefullt och meriterande arbete, vilket
främjar en god och jämlik hälsa samt bidrar till att barnkonventionen efterlevs då barnets
skapande och uttryck sätts i fokus.

Att ”stärka barn och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur” samt att ”verka för allas
inkludering” är två av flera prioriteringar i kulturplanen 2017-2020. Att nämnden avsätter
medel i syfte att kvalitetssäkra årets Kultursommar faller väl in i Region Hallands
kulturpolitiska prioriteringsområden. Insatsen bidrar även till uppfyllandet av de målsättningar
Lokal nämnd Falkenberg beslutat om för att kunna bidra till goda och jämlika uppväxtvillkor
samt en god och jämlik hälsa.

Förvaltningens överväganden
Kultursommar når årligen cirka 60 barn från olika delar av Falkenberg, och cirka 10
ungdomar får under några veckor prova på att arbeta på sitt sommarlov. Insatsen skapar
förutsättningar att ge barn och unga möjligheten att testa olika kulturella uttryck som kan
bidra till barnens utveckling och identitetsbildning som de annars kanske inte getts möjlighet
att prova. Insatsen bedöms vara positiv såväl för de berörda individerna som utifrån ett
samhällsperspektiv. Därav är det av vikt att även årets Kultursommar utförs med samma
goda förutsättningar som under tidigare år och att nämnden avsätter de föreslagna medlen.
Dock är Kultursommar en del av kommunens egna planerade verksamhet, och personal och
lokaler finns att tillgå. I dagsläget saknas medel för att utföra de aktiviteter som planeras inför
Kultursommar 2020, då UngFbg räknat med att även i år erhålla medel från Lokal nämnd
Falkenberg.
Inför kommande Kultursommararrangemang, med start verksamhetsåret 2021, är det
förvaltningens bedömning att Lokal nämnd Falkenberg inte längre ska medfinansiera
insatsen Kultursommar. Bedömningen grundar sig i att insatsen har pågått under fem års tid
och haft återkommande lyckade resultat för både deltagare, ferieungdomar och Kultur, fritidoch tekniknämnden. Den kostnad som Lokal nämnd Falkenberg bidragit med är relativt låg,
och insatsen bör därmed kunna finansieras i sin helhet inom ramen för kommunens egen
verksamhet med tanke på de goda resultat som uppvisats. Lokal nämnd Falkenberg har som
sitt uppdrag att i samverkan med andra aktörer utifrån beslutade mål initiera och bidra till att
skapa hållbara insatser som kan övergå i samverkande parts ordinarie verksamhet om goda
resultat uppnås, vilket är fallet i detta ärende. De lokala nämnderna har inte som uppdrag att
ha egen drift. Därmed är det förvaltningens bedömning att Lokal nämnd Falkenberg efter
sommaren 2020 inte längre ska vara med och finansiera insatsen Kultursommar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Att avsätta 25 000 kr från budgetposten Hållbara levnadsvillkor för att bidra i
finansieringen av insatsen Kultursommar 2020.
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