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Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 
2017-2019 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  anta föreslagna riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter under 
åren 2017-2019, 
 
att  beslut om stöd enligt fastställda riktlinjer tas på delegation av avdelningschef för strategi 
och omvärld, samt 
 
att  göra konsekvensändringar i kulturnämndens delegations- och arbetsordning. 
 
Sammanfattning 
Regeringen fördelar 200 miljoner kronor per år 2016-2019 till landets kommuner för att 
genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år, aktiviteter som 
ska ge stimulans och personlig utveckling. Förvaltningen föreslår att en särskild stödform 
inrättas under åren 2017-2019 för att ge föreningar möjlighet att erbjuda aktiviteter i samband 
med satsningen. 
 
 
Ärendet 
Regeringen fördelar 200 miljoner kronor per år 2016-2019 till landets kommuner för att 
genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år, aktiviteter som 
ska ge stimulans och personlig utveckling. Medlen hanteras av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesforskning (MUCF) och fördelas till kommunerna utifrån statistik om antal 
barn i familjer med försörjningsstöd. 
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Statens anvisningar om hur medlen fick användas under år 2016 meddelades kommunen först 
under våren. Detta innebar att såväl kommunala verksamheter som föreningslivet redan hade 
planerat inför och kommunicerat runt flertalet sommaraktiviteter till kommunens barn och 
unga. De statliga sommarlovsmedlen användes till att utöka öppettider på fritidsklubbar och 
fritidsgårdar, att anordna aktiviteter på biblioteken, Reginateatern och Uppsala konstmuseum 
samt att ge bidrag till föreningsdrivna aktiviteter och utflykter för barn och unga, genom att 
förstärka stödet till barns och ungas fria tid. Det statliga bidraget fördelades till föreningar 
som sökt inom befintliga stödformer och som samtidigt uppfyllde de statliga kriterierna.  
 
De kriterier som regeringen fastställt för att använda de statliga medlen stämmer inte helt 
överens med riktlinjerna i de befintliga stödformer som kommunen erbjuder för barns och 
ungas fritidsaktiviteter och som handläggs av idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden. 
Kulturförvaltningen föreslår därför att en särskild stödform inrättas under åren 2017-2019 för 
att ge föreningar möjlighet att erbjuda aktiviteter i samband med satsningen och för att 
underlätta förvaltningens administration av de statliga medlen. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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Projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 
Målgrupp 
Barn och unga i åldern 6-15 år. 

Ansökningstider 
1 mars Aktiviteter under skolornas sommarlov 

För vad kan man söka stöd? 
• Projektstödet kan sökas för att utveckla och genomföra fritidsaktiviteter som riktar sig till barn 

och unga Uppsala kommun i åldern 6-15 år under sommarlovet. 
• Aktiviteten för vilken man söker stöd ska vara kostnadsfri för deltagarna och ske i en drogfri 

och trygg miljö. 
• Aktiviteten för vilken man söker stöd ska ha ledare med relevant kompetens inom det aktuella 

området. 
• Stöd beviljas inte till aktiviteter med krav på medlemskap i föreningen. 
• Stödet får enbart gå till föreningens kostnader som är direkt relaterade till de aktiviteter för 

vilka man söker stöd, såsom ledararvoden och kostnader för material och lokaler. 
• Samverkan med kommunala fritidsverksamheter och andra föreningar i lokalsamhället 

premieras.  
• Stöd beviljas inte till aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning, ej 

heller aktiviteter med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.  
• Föreningen kan inte söka stöd för samma ändamål från flera förvaltningar. Större projekt kan 

dock samfinansieras. 
 
När nämnden bestämmer vilka ansökningar som ska beviljas prioriteras insatser som främjar 

• tillgänglighet för alla, 
• likabehandling, 
• jämställdhet, 
• barns och ungas inflytande och delaktighet, 
• integrationsinsatser, 
• nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder, 
• barns och ungas stimulans och personliga utveckling.  

 
Även projektets betydelse relaterat till övrigt utbud vad gäller geografisk spridning och variation vägs 
in i den totala bedömningen. 

Vilka kan söka stödet? 
Stöd kan sökas av ideella föreningar, stiftelser och organisationer om den sökande riktar verksamheten 
till barn och unga i åldern 6 till 15 år. 
 
För att få stöd måste den sökande organisationen 

• ha en lokal anknytning och vända sig till barn och unga i Uppsala kommun, 
• ha ett eget organisationsnummer, 
• ha ett plus- eller bankgironummer i föreningens namn, 
• ha ett eget namn och stadgar som föreningen har antagit på ett årsmöte, 
• ha en förteckning över medlemmarna samt ha egen styrelse och ekonomisk förvaltning, 

 



• ha uttryckt i stadgarna att den som instämmer i föreningens mål har rätt till medlemskap och 
deltagande i föreningens verksamhet, 

• bedriva barn- och ungdomsverksamhet i en drogfri miljö, 
• vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, 
• ha en verksamhet som inte leder till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning, samt 

• vara skuldfri hos Skatteverket och kommunen. 
 
Stöd kan inte beviljas till antidemokratiska organisationer, offentliga organisationer, offentligt ägda 
bolag eller politiska partier. 

Ansökan 
Stödet söks på särskild blankett. I ansökan ska sökande ange hur man planerar att arbeta med: 

• Jämställdhet 
• Tillgänglighet 
• Barns och ungas stimulans och personliga utveckling 

 
I ansökan ska framgå vilka man vänder sig till, hur många man beräknar att nå, omfattning av och 
inriktning på verksamheten samt vilket geografiskt område man planerar att verka i. 
 

Beslut 
Beslut om stöd fattas av kulturnämnden. Beviljat stöd innebär inga garantier för fortsatt stöd. Bidraget 
betalas ut när beslutet är fattat. 

Redovisning, uppföljning och kontroll 
Efter avslutat projekt sker redovisning på särskild redovisningsblankett som underskriven av behöriga 
firmatecknare skickas till kulturnämnden. Redovisningen ska innehålla statistik i form av antal 
deltagare uppdelat på ålder och kön, samt geografiskt upptagningsområde, beskrivning av 
verksamhetens genomförande och ekonomisk redovisning. Kommunen kan begära in kvitton, fakturor, 
resultat- och balansräkning vid behov. Utebliven redovisning är grund för avslag av kommande 
ansökningar och kan föranleda återbetalningsskyldighet. Kulturnämnden förbehåller sig rätten att 
genom kulturförvaltningen löpande genomföra kontroll av verksamheten. 

Förändringar i verksamheten 
I det fall projektet skjuts upp, läggs ner, avsevärt förändras eller medel inte används ska kultur-
nämnden omedelbart meddelas. Återbetalningsskyldighet kan föreligga om oriktiga uppgifter har 
lämnats i ansökan samt om stödet används i strid mot gällande regler och riktlinjer eller för annat 
ändamål än som uppgivits i ansökan. Stöd som inte förbrukats ska betalas tillbaka. 

Marknadsföring 
I marknadsföringen av projektet ska det framgå att det sker med stöd från Uppsala kommun. 
Aktiviteterna ska finnas med i kommunens gemensamma sommarlovsprogram. 

Budget 
Beviljade stöd finansieras genom statliga medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 


	Rev Tjänsteskrivelse Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
	Rev Bilaga Förslag till riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
	Projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
	Målgrupp
	Ansökningstider
	För vad kan man söka stöd?
	Vilka kan söka stödet?
	Ansökan
	Beslut
	Redovisning, uppföljning och kontroll
	Förändringar i verksamheten
	Marknadsföring
	Budget



