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Riktlinjer för ansökan om Påse pengar 

Påse pengar är en del av Ung fritids allmänna ungdomsarbete inom ramen för 

det som kallas ungdomsinitiativ. Syftet är att underlätta och stimulera 

ungdomar att arrangera och anordna kultur- och fritidsevenemang för andra 

unga. Ung peng ger möjlighet att med kort varsel ansöka och få handledning 

och ett startkapital för att genomföra en viss aktivitet. 

Målgrupp 

Ansökan om Påse pengar kan göras av ungdomar mellan 13-19 år som 

folkbokförda i Kumla kommun. För sökande under 18 år krävs målsmans 

underskrift samt att målsman står som betalningsmottagare. 

Bidragsberättigade evenemang 

Påse pengar beviljas till kultur- och fritidsevenemang eller andra evenemang 

av nöjeskaraktär som riktar sig till ungdomar mellan 13-19 år i Kumla 

kommun. Evenemanget ska vara drogfritt och vara till glädje och/eller nytta 

för Ung fritids målgrupp. 

Påse pengar beviljas inte för föreningsdrivna evenemang och skolprojekt.  

Bidragsbelopp 

Det går att ansöka och beviljas bidrag för Påse pengar med max 6 000 kr. 

Summan gäller per ansökan och inte per person.  

Ansökan 

Ansökan sker via e-tjänst eller blankett som skickas till ungfritid@kumla.se. 

Ansökningsformuläret ska fyllas i så utförligt som möjligt. Ung fritid kontaktar 

därefter den sökande för att diskutera idén, budget och erfarenheter från 

eventuellt tidigare evenemang. Svaret på ansökan kommer inom två veckor 

under förutsättning av ansökan är rätt ifylld och inlämnad. 

Kompletterande underlag kan begäras in av Ung fritid under hela processen 

för evenemanget. 
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Utvärdering 

Evenemanget ska utvärderas efter att det genomförts. Av utvärderingen ska 

det framgå hur många timmar som lagts ner på att genomföra hela 

evenemanget, från planering till uppföljning, hur många som medverkat i 

genomförandet samt ålder och kön på dessa, hur lång tid aktiviteten ägt rum 

och hur många killar respektive tjejer som deltagit och deras ungefärliga 

ålder, till exempel mellanstadie- eller högstadieålder. Ung fritid strävar också 

efter att träffa samtliga arrangörer efter avslutat evenemang för att diskutera 

erfarenheter och lärdomar. 

Om evenemanget går med vinst eller förlust 

Om evenemanget går med förlust täcks det inte upp av kommunen, utan det är 

den sökande själv som i så fall står för kostnaderna. Om evenemanget går med 

vinst reduceras bidraget med motsvarande summa, dock med max beviljat 

belopp. 

Marknadsföring 

Ung fritids logga ska finnas med i all visuell marknadsföring av evenemanget, 

till exempel affischer, annonser eller digitala inlägg med bild. Loggan skickas 

ut i samband med beslut om beviljad ansökan. Ung fritid erbjuder även stöd 

med marknadsföringen så som att ta fram affischer och hjälpa till med tryck. 

 

Tillstånd 

Arrangören ansvarar för att undersöka om evenemanget behöver något 

tillstånd och i så fall ansöka om detta. 

 


