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Sammanfattning
Rädda Barnen ansöker om ett tidsbegränsat bidrag på
532 000 kronor för lovverksamheten Barn till hav och skog för
perioden 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022.
Verksamheten riktar sig till barn 10-12 år i socioekonomiskt utsatta
områden, närmare bestämt Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och
Hässelby-Vällingby. Organisationen planerar att genomföra
54 aktiviteter i form av utflykter för 600 besökande barn. Antalet
unika individer beräknas till 350 barn. Aktiviteterna ska genomföras
under samtliga skollov. Liknande verksamhet har bedrivits i Malmö
sedan 1990. Förvaltningen bedömer att utbudet i staden och vad
föreningar erbjuder under loven är brett och att ytterligare
verksamheter inte ska prioriteras. Förvaltningen föreslår att
organisations- och föreningsutskottet avslår ansökan från
Rädda Barnen.
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Bakgrund
Rädda Barnen har funnits sedan 1919 och har inte tidigare sökt
föreningsbidrag av socialnämndens organisations- och
föreningsutskott (OFU). Däremot ingår de i ett Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) med socialnämnden gällande ensamkommande
ungdomar som står helt eller delvis utanför samhällets insatser.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Socialnämndens riktlinjer för
bidrag till ideella organisationer” beslutade av nämnden
16 april 2019.
Ärendet
Rädda Barnen, med organisationsnummer 802002-8638, ansöker
hos OFU, om 532 000 kronor i tidsbegränsat bidrag för Barn till hav
och skog, en lovverksamhet för barn i socioekonomiskt utsatta
områden. Bidraget avser perioden 1 oktober 2021 till och med
30 september 2022.
Sökande förening
Rädda Barnen räknar sig själva som världens största självständiga
barnrättsorganisation. De har funnits i över 100 år och fokuserar på
både akuta och hållbara insatser för barn. Rädda Barnen är en
demokratisk, partipolitisk och religiöst obunden
medlemsorganisation. Som grund i sitt arbete för att barns
rättigheter ska bli verklighet arbetar de efter och följer
Barnkonventionen. Organisationen finns representerad i nästan alla
kommuner i Sverige samt i cirka 120 länder runt om i världen.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Verksamhetens primära målgrupp är mellanstadiebarn upp till
årskurs 6 (10-12 år) som lever i socioekonomisk utsatthet i
stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och
Hässelby-Vällingby. Rädda Barnen menar att de barn som deltar i
verksamheter redan i mellanstadiet i större utsträckning söker sig
till verksamheter på även på högstadiet.
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Rädda Barnens barnfattigdomsrapport visar att den
socioekonomiska utsattheten påverkar barnen negativt och att de
löper större risk till sämre resultat i skolan samt även i högre grad
till socialt utanförskap. För dessa barn är trösklarna högre att delta i
fritidsaktiviteter, bland annat på grund av avgifter, begränsande
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normer, fördomar, ovana, avstånd och oro över att inte passa in.
Därför har dessa barn sämre tillgång till en meningsfull fritid, en
rätt alla barn har enligt Barnkonventionen.
Verksamhet
Rädda Barnens plan är att erbjuda barn i tre stadsdelsförvaltningar
aktiviteter under årets samtliga skollov. Föreningen bedömer att de
hinner starta upp verksamheten redan på höstlovet. Aktiviteterna
ska i första hand ske i form av utflykter till naturen. Organisationen
ska samarbeta med skolor och lokala föreningar vilket gör att de
kan nå alla barn. Totalt planerar de för 54 aktiviteter och 600
besökande barn, varav 350 är unika individer.
Jullov 2021
Rinkeby-Kista, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under lovet för 40 barn.
Spånga-Tensta, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under lovet för 40 barn.
Hässelby-Vällingby, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under lovet för 40 barn.
Sportlov 2022
Rinkeby-Kista, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under veckan för 40 barn.
Spånga-Tensta, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under veckan för 40 barn.
Hässelby-Vällingby, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under veckan för
40 barn.
Påsklov 2022
Rinkeby-Kista, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under veckan för 40 barn.
Spånga-Tensta, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under veckan för 40 barn.
Hässelby-Vällingby, 2 utflykts-/aktivitetsdagar under veckan för
40 barn.
Sommarlov 2022
Rinkeby- Kista, 3 utflyktsdagar under fyra veckor för 80 barn.
Spånga-Tensta, 3 utflyktsdagar/vecka under fyra veckor för 80 barn.
Hässelby -Vällingby, 3 utflyktsdagar under fyra veckor för 80 barn.

Rädda Barnen planerar att 20 barn deltar per buss och utflykt där
totalt 1-2 volontärledare är huvudansvarig/a. Utöver ledare deltar
andra volontärer och feriejobbare från respektive stadsdel. Under
höst-, jul-, sport- och påsklov är det en ny grupp barn som deltar vid
varje aktivitet. Under sommaren är det samma grupp barn som
deltar på samtliga aktiviteter under en hel vecka.
Organisationen planerar att genomföra en pilotverksamhet i
Hässelby-Vällingby och i Husby under sommarlovet, det vill säga
innan verksamheten planerar att starta i oktober.
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Mål
Rädda Barnens övergripande syfte för verksamheten är att barn ges
tillgång till en mer meningsfull fritid vilket på sikt kan bidra till ett
ökat välmående och en förbättrad hälsa. För barnen i projektet
bidrar verksamheten till att de:
• Får stärkta sociala relationer och att deras nätverk ökar, både
relationer till vuxna och barn.
• Får möjlighet att upptäcka platser utanför sitt hem och
upptäcka olika naturmiljöer.
• Får testa olika fritidsaktiviteter i naturen och samtidigt lära sig
mer om naturen.
• Får träffa vänner och ha roligt.
Ett annat mål är att föräldrar som deltar i verksamheten upplever att
deras engagemang för barnen i verksamheten har stärkts och att arbetet
bidrar till en känsla av att ingå i meningsfulla sammanhang.

Kompetens
Rädda Barnen har erfarenhet av liknande verksamhet i Malmö
sedan 30 år tillbaka. Nu vill de starta verksamheten Barn till hav
och skog i Stockholm och genomföra konceptet i
stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och
Hässelby-Vällingby. Organisationen har också erfarenhet av att
driva olika slags aktiviteter för barn runt om i Stockholm, i
Järvaområdet i 10 år. I dessa områden har Rädda Barnens
lokalförening Västerort väletablerade nätverk genom vilka de anser
sig ha goda förutsättningar att nå barnen. Exempelvis har de
aktiviteter som läxläsning på Smedshagsskolan i Hässelby och
Husbygårdsskolan i Husby. De har också påbörjat vidare förankring
med andra skolor och andra aktörer i områdena.
För att kunna genomföra verksamheten ska de anställa en
projektledare på 50 % under hela projekttiden som ska samordna
aktiviteter och säkerställa att allt går tryggt och säkert till. Denne
ska ha erfarenhet av socialt arbete, gärna ha arbetat med
lovverksamheter och är van att driva projekt. Rädda Barnen ser det
som en fördel om projektledaren är socionom eller har liknande
utbildning.
Vid utflykterna ska det alltid vara en ansvarig för aktiviteterna
inkluderat bussturen på väg till och från platsen för upplevelserna.
De ansvariga volontärerna ska ha erfarenhet av barnverksamhet,
gärna ha arbetat som lärare eller förskollärare tidigare.
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Jämställdhet
Organisationen strävar efter att ha lika många deltagande flickor
som pojkar i verksamheten. De kommer att ha tydliga
förhållningssätt och regler som främjar jämställdhet. Planen är att
anpassa aktiviteterna så att de lockar och inspirerar till deltagande
för alla barn oavsett kön. För att uppnå detta ska de sträva efter att
både kvinnor och män engagerar sig i verksamheten. Verksamheten
vill satsa extra på att nå ensamstående mammor och flickor
eftersom de vet att dessa är svårare att nå.
Likabehandling
All verksamhet Rädda Barnen bedriver utformas efter
likabehandlingsprinciper vilket innebär att ingen individ, barn som
vuxen, ska känna sig exkluderad eller diskriminerad. Alla som
möter barn i Rädda Barnens verksamheter ska gå organisationens
utbildning om trygghetsarbete ”Tryggare Tillsammans”.
Lokal
Verksamheten kommer i första hand ske genom utflykter till hav
och skog, det vill säga på plats utomhus. De dagar då vädret
försvårar för utflykter till naturen kan andra aktiviteter bli aktuella,
till exempel i närområdet, i en idrottshall eller i ett museum.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Belopp
Rädda Barnens egen finansiering
Bidragsgivare:
OFU
Summa intäkter
Kostnader
Personal
Resor
Aktiviteter
Övriga kostnader, kommunikation och
dokumentation samt overhead 10 %
Summa kostnader
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110 000
532 000
642 000
360 000
130 000
120 000
32 000
642 000

Förvaltningens bedömning
Av socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
framgår att verksamheten ska vara stadsövergripande och öppen,
komplettera nämndens egna verksamheter, drivas med god kvalitet
och till rimliga kostnader för att bidrag ska kunna beviljas.
Förvaltningen gör en samlad bedömning av hur verksamheten
uppfyller kraven.
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Stadsövergripande och öppen verksamhet
Rädda Barnen planerar att rikta verksamheten till mellanstadiebarn
10-12 år i de tre stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, SpångaTensta och Hässelby-Vällingby. I samarbete med skolor och lokala
föreningar ska Rädda Barnen få kontakt med barnen för att
informera om lovverksamheten. Förvaltningen bedömer att
verksamheten är stadsövergripande och öppen för alla i
målgruppen.
Kompletterande verksamhet
Rädda Barnen planerar att starta en lovverksamhet under samtliga
lov för mellanstadiebarn 10-12 år i stadsdelsförvaltningarna
Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby. De har
räknat på att nå 600 besökande barn med 54 aktiviteter under ett år.
Antalet unika individer beräknas till 350 barn. Med rätt stor
säkerhet tror de att kommer att hinna genomföra verksamheten
redan höstlovet första året.
Staden erbjuder idag ett flertal aktiviteter under skolloven. En
stadsövergripande satsning som funnits i över 100 år är
kolloverksamheten som genomförs under sommarlovet för alla barn
mellan årskurs 1 och 9. Förutom kolloverksamheten bedriver
berörda stadsdelsförvaltningar en hel del egna lovaktiviteter.
Hässelby-Vällingby

Stadsdelsförvaltningen planerar aktiviteter under alla lov för
målgruppen 6-17 år då behovet av aktiviteter är stort. I stadsdelarna
anordnas cirka tre dagkollon av lokala föreningar vilka erbjuder en
del dagsutflykter, men ingen med miljö- och naturtema. De anser att
behovet är särskilt stort för högstadieungdomar och därför gör de en
extrasatsning på målgruppen 13-17 år på sommarlovet tillsammans
med föreningslivet.
Bedömning av behov: Stadsdelsförvaltningen lyfter att då fler än
vanligt sökt sig till stadens kolloverksamhet i sommar och det är
osäkert om alla kommer att få plats, visar detta att det både finns
intresse och behov av sommarverksamheten. Stadsdelsförvaltningen
välkomnar fler verksamheter för barn i stadsdelen under loven då
behoven är stora under alla lov.
Rinkeby-Kista
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Stadsdelsförvaltningen erbjuder dagkollo sommartid på
ungdomsgårdarna i Akalla, Husby och Rinkeby måndag till fredag
kl 11-17. Åldersgruppen är 10-12 år men de är flexibla så att även
9- och 13-åringar är välkomna. Verksamheten sker både i området
och genom utflykter till bad, jordgubbsplockning och skärgård.
Verksamheten har bedrivits i 4 år och sker i samverkan med lokala
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föreningar. Enligt ett utökat uppdrag ska de även driva verksamhet
för 10-12-åringar under 2-3 dagar i veckan under terminerna. På så
sätt kan de enkelt informera barnen om sommarens aktiviteter.
Broschyrer till hushållen med information om sommaraktiviteter
skickas ut gemensamt med Spånga-Tensta.
Spånga-Tensta

Stadsdelsförvaltningen har aktiviteter alla lov för mellan- och
högstadiebarn 10-15 år, och sker ofta i samarbete med lokala
föreningar. Under sport-, påsk- och höstlov riktar de sig till en
större målgrupp 10-18 år. Aktiviteterna sker framförallt i
närområdet, bara ibland erbjuder de bussturer.
Bedömning av behov:
Stadsdelsförvaltningen ser att det kan finnas behov av fler
aktiviteter, särskilt utflykter, men anser att de själva fångar barn och
ungdomar i sitt eget stadsdelsområde på ett bra sätt.
Socialnämnden beviljar bidrag till ett antal föreningar som bedriver
lovverksamhet. Nedan följer en lista på föreningar som får bidrag
för detta.
Fryshusets Lovely Days

Fryshuset bedriver aktiviteter på skolloven för barn och ungdomar
10-20 år. De har extra fokus på sårbara grupper som
ensamkommande unga, unga utan sociala sammanhang eller som
befinner sig i utanförskap och hbtq-personer. Verksamheten utgår
från Fryshuset som ligger i Hammarby sjöstad.
Maskrosbarn

Föreningen genomför dagläger vid fem tillfällen under sommaren
för ungdomar 13-19 år som har en förälder med missbruk, lider av
psykisk ohälsa eller som blir utsatta för våld av en förälder.
Verdandi

Verdandi har under många år bedrivit lovverksamheter i Rinkeby
och Tensta. Under sommarlovet brukar det komma 80-100 barn från
Rinkeby och 100-150 barn från Tensta. Under övriga lov kommer
80-150 barn beroende på aktiviteterna. Andelen 10-12-åringar är
cirka 60 %.
Makalösa föräldrar
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Föreningen ordnar läger på sommar-, sport- och höstlov.
Föreningen riktar sig till barn och ungdomar som lever med en
ensamstående förälder. Nu till sommaren planerar de för två läger,
ett för barn 0-8 år och ett för 9-18 år. Det är flest barn mellan 5 och
10 år. Höstlovsaktiviteterna riktar de ofta till 11-åringar och äldre
för att erbjuda de lite äldre barnen en egen aktivitet. På sportloven
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har föreningen tidigare ordnat skidresa till Romme, men det blev
inställt i år på grund av pandemin.
Stockholms Stadsmission Unga Station Järva

Stadsmissionen bedriver verksamhet, i Tensta och Husby som riktar
sig till barn, familjer och ungdomar upp till 21 år som lever i
ekonomisk och social utsatthet. Många är nyligen invandrade, andra
har levt i utsatthet i generationer. Verksamheten är öppen för alla
men de allra flesta kommer från Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och
Hässelby-Vällingby. Förutom dagliga aktiviteter under vardagar
året runt erbjuder organisationen kollo. I Husby startade
verksamheten under våren 2021.
Miljöverkstan

Miljöverkstan ordnar olika slags lovaktiviteter för ungdomar och
unga vuxna 16-25 år som är nyanlända. Verksamheten utgår i hög
grad från sjön Flaten i söderort och området däromkring.
Sammanfattande bedömning

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att staden och olika
föreningar bedriver lovverksamhet som i hög grad når målgruppen
10-12 år, men även andra åldrar. Stadsdelsförvaltningarna
erbjuder främst aktiviteter i närområdet, men ibland ordnar de
utflykter till andra platser i staden. Kolloverksamheten sker däremot
nära naturen på annan plats än i den egna stadsdelen. De föreningar
som staden ger bidrag till för lovverksamhet kompletterar på flera
sätt det staden erbjuder och blir totalt sett ett gott utbud av
aktiviteter. Förvaltningen bedömer att utbudet i staden och vad
föreningar erbjuder under loven är brett och att ytterligare
verksamheter inom området inte ska prioriteras.
God kvalitet
Rädda Barnen har bedrivit liknande lovverksamhet i Malmö under
30 år. De önskar nu starta en liknande verksamhet även i
Stockholm. Organisationen har sedan 10 år varit lokalt förankrade i
Järvaområdet och har därför ett stort nätverk där. Volontärer i
lokalföreningarna genomför läxläsning med flera aktiviteter på
Smedshagsskolan i Hässelby och på Husbygårdsskolan.
I sommar, det vill säga innan verksamheten ska starta 1 oktober,
planerar de genomföra en pilotverksamhet i Hässelby-Vällingby
och i Husby. Den samordnare som ska anställas och de volontärer
som ska rekryteras till projektet har god erfarenhet av
barnverksamhet och socialt arbete. Förvaltningen bedömer att
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Rädda Barnen har bra förutsättningar att genomföra lovverksamhet
av god kvalitet i Järvaområdet.
Rimliga kostnader
Organisationen planerar att anställa en projektledare på 50 % under
hela projekttiden som ska samordna aktiviteter och säkerställa att
allt går tryggt och säkert till. Övriga kostnader består huvudsakligen
av utgifter för aktiviteter och resor. Resekostnaden är hög då de
kommer att hyra bussar till alla utflykter. Därutöver har
organisationen räknat in overheadkostnader på 10 %.
Organisationens egen finansiering av verksamheten är cirka 20 %
av totalkostnaden. Förvaltningen bedömer kostnaderna som rimliga
i förhållande till att de planerar att nå 600 besökande barn, varav
350 är unika individer.
Jämställdhetsanalys
Organisationen beskriver hur de på olika sätt ska nå lika många
flickor som pojkar i verksamheten. De för också fram att de behöver
satsa extra för att nå ensamstående mammor och flickor som de har
erfarenhet är svårare att nå. Förvaltningen anser att det inte framstår
som helt klart hur fördelningen kommer att bli. Förvaltningen
bedömer dock att Rädda Barnen kommer att arbeta med
jämställdheten i fokus, och även ta hänsyn till att nå flickor som
anses svårare att nå.
Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Rädda Barnens
ansökan ska avslås. Organisationen lever upp till tre av fyra kriterier
som framgår av riktlinjerna. Kriteriet om verksamheten
kompletterar socialtjänstens insatser uppnås inte. Förvaltningen
bedömer att utbudet i staden och vad föreningar erbjuder idag är
brett och att ytterligare verksamheter inom området inte ska
prioriteras.
Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet
avslår Rädda Barnens ansökan.
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