Kultur- och fritidsförvaltningen

Information till föreningar om bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar bidrag till landets kommuner
för att ordna gratis aktiviteter för barn under sommarlovet 2016. Mölndals stad har möjlighet att få
upp till 650 000 kr att disponera.
Föreningar i Mölndals stad kan ansöka från Kultur- och fritidsförvaltningen om bidrag för att
anordna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2016 som är tillgängliga för alla.

Regler för bidraget
Bidraget kan sökas av föreningar/organisationer som utvecklar och erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn.
Aktiviteterna ska vara en utveckling/utökning av sommaraktiviteter som tidigare ordnats.
Sökande organisationer ska vara registrerade i Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister
och ha sin hemvist och säte i Mölndals stad.
Sommarlovsaktiviteterna ska:
¤ vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Den planerade verksamheten måste
dock inte vända sig till hela detta åldersspann.
¤ ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
¤ stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor
mellan barn med olika sociala bakgrund.
¤ genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller
ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
¤ finnas med i Kultur- och fritidsförvaltningens sommarlovsprogram i Mölndals stads
evenemangskalender.
¤ ha ett tydligt barnperspektiv och följa det statliga bidragets inkluderande kriterier.
¤ genomföras under vecka 24-33 2016.

Föreningar ansöker hos Föreningsservice på särskild blankett fram till 2016-05-15. I mån av att
det finns bidragspengar kvar, kan man ansöka löpande även efter detta datum, som längst
fram till 2016-06-23. Föreningar kan ansöka om fritt belopp och ska redovisa vilka kostnader de
söker bidrag för.

Alla ansökningar prövas individuellt och är beroende av disponibla medel.
Kultur- och fritidsförvaltningens lämnar bidragsbesked till föreningarna, som sökt före
2016-05-15, senast 2016-05-31.
Föreningarna ska lämna en redovisning för de aktiviteter de beviljats bidrag för, så att Kulturoch fritidsförvaltningen kan återrapportera till MUCF. Redovisningen lämnas senast
2016-09-16. I redovisningen ska framgå:
¤ vilka aktiviteter som har genomförts.
¤ antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna.
¤ effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta
familjer.
¤ kvitton och fakturakopior för inköp; och verifikationer på löneutbetalningar, måste kunna
uppvisas.
Frågor om ansökningar och bidraget besvaras av Therése Hognert,
therese.hognert@molndal.se, 0768-984522

