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Riktlinjer för stöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för
barn och unga mellan 6-15 år i Botkyrka kommun
Bakgrund
För att främja alla barns rätt till ett meningsfullt sommarlov ger Socialstyrelsen ett
bidrag till kommuner för att ordna kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet.

Stödet syftar till att stimulera både flickors och pojkars deltagande och skapa
nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund:

•
•
•

målgruppen är barn och unga i åldrarna 6 – 15
år
aktiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna
uppmuntra och stimulera alla barn att delta

Föreningar och studieförbund kan ansöka om medel för att göra redan planerade
aktiviteter kostnadsfria och mer tillgängliga, eller att skapa nya meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. För studieförbund gäller att det är aktiviteter som inte ingår i ordinarie verksamhet.
Grundförutsättningar
Föreningar, som uppfyller de allmänna villkoren för att söka föreningsbidrag i
Botkyrka kommun, samt studieförbund kan ansöka om bidraget. Se separat dokument ”Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun” för allmänna villkor på vår webbsida: https://botkyrka.se/idrott-fritid--natur/foreningar-och-stu-

dieforbund/bidrag-till-foreningar.html
Bidraget kan sökas för verksamhet som ska genomföras på sommarlovet 2019, 13
juni – 19 augusti. Sista ansökningsdatum är 10 april 2019. Ansökan görs på av
Kultur- och fritidsförvaltningen framtaget formulär i verksamhetssystemet InterbookGO, https://botkyrka.ibgo.se/Login/Login.
Beslut fattas med stöd av delegation av kultur- och fritidsförvaltningen och ska
därför anmälas till kultur- och fritidsnämnden. Besluten meddelas av ansvarig
handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen till samtliga ansökningar senast 26
april 2019, via den e-postadress som uppgetts i ansökningshandlingarna.
Det ska alltid finnas minst en ledare som är en myndig person och på plats i verksamheten, och det skall tydligt framgå att det pågår verksamhet på plats till exempel genom specifika kläder och/eller skyltar.
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Maximalt ansökningsbelopp per aktivitet är 75 000 kr.
Kriterier
• Sommaraktiviteterna ska vara kostnadsfria för barn och unga i åldern 6-15
år att delta i.
• Verksamheten ska huvudsakligen ske i Botkyrka och en majoritet av deltagarna ska vara boende i kommunen.
• Alla barn ska behandlas lika gällande tillgång och deltagande, därför får
inga särskilda krav på förkunskaper ställas för deltagande i aktiviteterna.
• Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, och
skapa möten och kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Antalet pojkar respektive flickor som deltar i lovaktiviteterna ska redovisas
till kommunen i efterhand.
• Arrangören av lovaktiviteten ska kunna styrka förväntade kostnader för
den aktuella aktiviteten om kommunen ber om detta.
• Arrangören skall delta i eventuella förberedande möten och/eller kostnadsfria utbildningar som kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar i syfte att
kvalitetssäkra aktiviteterna, t ex första hjälpen kurs, utbildning i bemötandefrågor.
• Arrangören ska registrera sin aktivitet i kommunens Evenemangskalendern på www.botkyrka.se.
• Kostnader som det går att söka stöd för ska vara motiverade för att genomföra aktiviteten och kan exempelvis vara ledararvoden, lokalhyror, materialkostnader, utrustning, förtäring till deltagare, marknadsföring, inträden,
specifika arbetskläder till ledarna, skyltar m.m.
• Eventuella andra bidrag som arrangören redan beviljats för den aktuella
aktiviteten ska tydligt redovisas i ansökan.
Redovisning
Redovisning görs på av Kultur- och fritidsförvaltningen framtaget formulär senast
20 september 2019.

