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Lovpengar -  din förening kan söka bidrag till lovaktiviteter! 

 
Tierps kommun kommer att göra lovsatsningar för att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn under 
skolloven 2021.  Föreningar, organisationer och församlingar kan ansöka om extra bidrag för att i 
samverkan med kommunen göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att kunna delta i 
kostnadsfria lovaktiviteter. Detta efter att regeringen tillsammans med samarbetspartierna beslutat om 
att fördela pengar till kommunerna för ”Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i 
åldrarna 6-15 år”. 
 
Ansökan om bidrag – så här går det till 

 Ansökan avser de föreningar och organisationer som finns registrerade i Tierps kommun. 
 Ansökan görs digitalt på https://www.tierp.se/tierp.se/kultur-fritid-och-friluftsliv/for-barn-och-

unga/ansokan-bidrag-lovaktivitet.html 
 Sommarlovsaktiviteterna skall arrangeras under vecka 26-32 och höst- och jullovsaktiviteterna skall 

anordnas v. 44 respektive v. 51-52. 
 Bidraget söks senast 9:e juni för sommarlov och senast 15:e september för höst-, och jullov.  

Ansökan för höst- och jullov öppnar i början av september.  
 Föreningar som anordnar aktivitet under flera dagar för flera personer kommer prioriteras.  
 Beroende av aktivitetens omfattning betalas bidraget ut i belopp om antingen 20.000 kr, 10.000 kr, 
       5000 kr eller 2500 kr. 
 Ansökan om bidrag för flera veckor görs i en och samma ansökan.  

 
Ansökan görs digitalt senast 9:e juni för sommaraktiviteter och 15 september för höst- och 
jullovsaktiviteter. (Obs. Ansökan för höst- och jullov öppnar efter sommaren). Besked om bidraget ges 
senast 23 juni via epost.  
 

Dessa kriterier måste vara uppfyllda: 
 

- Aktiviteten skall vara Covid-säker och följa såväl Folkhälsomyndighetens som Region Uppsalas 
restriktioner.  
 

- Bidraget ska användas för att utveckla och genomföra lovaktiviteter. För att möjliggöra möten över 
sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen.  

 
- Bidraget kommer att betalas ut till föreningar/organisationer som utvecklar och erbjuder kostnadsfria 

lovaktiviteter för barn i åldern 6- 15 år.  
 

- Bidraget ska användas till att erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Alla barn 
ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. 

 
- Bidraget ska stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya 

kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder. 
 

- Aktiviteterna kommer finnas med på Tierps kommuns hemsida (www.tierp.se/lov) , och ska ha ett 
tydligt barnperspektiv och följa bidragets inkluderande kriterier.   

 
- Bidraget ska redovisas veckovis enligt anvisningarna på blankett Redovisning, bidrag sommarlovsstöd 

2021 (barn 6-15 år) för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. Redovisningen ska vara 
inlämnad till Tierps kommun/Kultur och fritid senast den 15 september 2021 för sommarlovsaktiviteter 
och 31 januari för höst- och jullovsaktiviteter. 


