
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter: De personuppgifter du lämnar oss behöver vi för att kunna handlägga, fördela och kontrollera 
föreningsbidrag. I och med att informationen lämnas samtycker du till att uppgifterna får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning. Vi 
hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. 
Behandlingen av dina personuppgifter sker med allmänintresse som laglig grund då fördelning av föreningsbidrag utgör en uppgift av allmänt intresse. 
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.filipstad.se. 

Ansökan om bidrag till 
sommarlovsaktiviteter  
för barn 6-15 år
En aktivitet per blankett. Vid flera aktiviteter, använd flera blanketter.

Sökanden 
Förening/organisation/församling 

Telefon Org.nr 

Adress, postnr och ort 

E-post Hemsida (om sådan finns) 

Plusgiro Bankgiro Bankkonto 

Aktivitet 
Uppgifterna nedan publiceras på kommunens hemsida där samtliga aktiviteter som beviljats bidrag annonseras. 

Namn på aktivitet 

Beskrivning av aktivitet 

Plats 

Datum för planerad aktivitet (ÅÅÅÅ-MM-DD) Tidpunkt för aktiviteten (från kl. till kl.) 

Max antal deltagare Ålder 

Föranmälan krävs     Ja          Nej    Föranmälan senast datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)       

Föranmälan till (person & kontaktuppgift) 

Ev övriga upplysningar 

En budget ska bifogas ansökan där kostnaderna för planerad aktivitet redovisas. Observera att faktiska kostnader 
för aktiviteten ska redovisas i efterhand på särskild blankett och att medel som inte förbrukats ska återbetalas.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta:    
Namnteckning och datum Namnförtydligande 

Telefon 

Ansökan ska vara inne senast 30 april och skickas till Filipstads kommun, Box 303, 682 27 Filipstad. 
Märk kuvertet med ”Ansökan sommarlovsaktiviteter”. 

Vill du veta mer? Kontakta kultur- och föreningsutskottets ordförande Torbjörn Parling 
på tel. 073-759 96 18, e-post: torbjorn.parling@filipstad.se   

Plats för stämpel 

mailto:torbjorn.parling@filipstad.se


 

                                      

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter: De personuppgifter du lämnar oss behöver vi för att kunna handlägga, fördela och kontrollera 
föreningsbidrag. I och med att informationen lämnas samtycker du till att uppgifterna får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning. Vi 
hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. 
Behandlingen av dina personuppgifter sker med allmänintresse som laglig grund då fördelning av föreningsbidrag utgör en uppgift av allmänt intresse. 
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.filipstad.se. 

Information om sommarlovsstöd 
 
Föreningar kan ansöka om pengar från kommunen (som i sin tur fått stöd från regeringen) för att kunna 
ge alla barn och ungdomar ett stimulerande och utvecklande sommarlov. Unga med olika bakgrund och 
erfarenheter ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans. 
 
Förutsättningar för att arrangörerna får bidrag är att aktiviteten 

• är öppen för alla flickor och pojkar i åldern 6-15 år. 
• främjar integration. 
• är gratis att delta i. 
• genomförs på så sätt att alla barn behandlas lika. 

  
Förutsättningar för bidrag är även att 

• ansökningsblankett och budget för planerad aktivitet lämnas in till kommunstyrelsen senast  
30 april bidragsåret.  

• uppgifter om aktiviteten och dess planerade datum, tider, platser, anmälningsinformation och 
andra viktiga upplysningar lämnas till kommunen för publicering på kommunens hemsida. 

• aktiviteten genomförs och att de faktiska kostnaderna redovisas på särskild redovisningsblankett 
senast 15 september bidragsåret. Medel som inte förbrukats ska återbetalas. 

 
Beslut om fördelning av bidrag sker i maj/juni. Föreningar som beviljats bidrag meddelas beslutet via  
brev eller e-post. 
 
För att säkerställa att aktiviteterna är öppna för alla annonseras samtliga aktiviteter som beviljas bidrag på 
kommunens hemsida. Föreningen ansvarar för att meddela planerat aktivitetsprogram med datum, tider 
och upplysningar till Filipstads kommuns informationsenhet senast två veckor före aktivitetsstart. Maila 
kommun@filipstad.se eller ring 0590-611 00 och be att bli kopplad till informationsenheten. 
 
Redovisningsblanketten ”Redovisning av bidrag till sommarlovsaktiviteter (för barn 6-15 år)” finns på 
kommunens hemsida www.filipstad.se. Du finner den under fliken E-tjänster och blanketter i kategorin 
Kultur och fritid. 
 



 

                                      

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter: De personuppgifter du lämnar oss behöver vi för att kunna handlägga, fördela och kontrollera 
föreningsbidrag. I och med att informationen lämnas samtycker du till att uppgifterna får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning. Vi 
hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. 
Behandlingen av dina personuppgifter sker med allmänintresse som laglig grund då fördelning av föreningsbidrag utgör en uppgift av allmänt intresse. 
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.filipstad.se. 

Redovisning av bidrag till 
sommarlovsaktiviteter  
(för barn 6-15 år) 
 
Redovisas efter genomförd aktivitet, dock senast 15/9 samma 
år. Skickas till Kommunstyrelsen, Box 303, 682 27 Filipstad. 
 
Sökanden 

Förening/organisation/församling 

Telefon Org.nr 
 

Adress, postnr och ort 
 
E-post Hemsida (om sådan finns) 

 
                           
Statistik för genomförd aktivitet Kostnader för aktiviteten 
Vecka och år:                                                      
 

Personalkostnader: 

 
Antal deltagande pojkar: 

Lokalhyra: 

Ålder 6-8: Köpta tjänster: 
Ålder 9-12: 
Ålder 13-15: Ev egen annonsering: 
 
 
Antal deltagande flickor: 

Utrustning och övriga kostnader: 
 
 
 Ålder 6-8: 

Ålder 9-12: 
Ålder 13-15: 
 

Antal ledare: 

Genomfördes aktiviteten som planerats? Summa totalt kostnader: 
 
 
 

Beskrivning av aktiviteten görs på nästa sida av blanketten. 
 
Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta:                                                                       

Namnteckning och datum 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
Telefon 

 

Plats för stämpel 
 
 
 
 
 



 

                                      

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter: De personuppgifter du lämnar oss behöver vi för att kunna handlägga, fördela och kontrollera 
föreningsbidrag. I och med att informationen lämnas samtycker du till att uppgifterna får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning. Vi 
hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. 
Behandlingen av dina personuppgifter sker med allmänintresse som laglig grund då fördelning av föreningsbidrag utgör en uppgift av allmänt intresse. 
Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.filipstad.se. 

Beskrivning: Vad har sommarlovsaktiviteterna bidragit till för 
barnen/ungdomarna? 
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