
   

 

Riktlinjer för ansökan om Påse pengar 

Påse Pengar — En del av Ung fritids allmänna uppdrag Ungdomsinitiativ  

För att underlätta och stimulera ungdomar att arrangera/anordna kultur- och fritidsarrangemang för 

andra unga, ges här möjligheten att med kort beslutstid erhålla ett startkapital för att just du/ni ska 

kunna genomföra det du/ni vill göra för andra ungdomar i Kumla kommun.  

 

Vem kan söka påse pengar?  

Du som är mellan 12-20 år och som är folkbokförd i Kumla kommun.  

(Dock krävs målsmans underskrift om sökande är under 18 år).  

 

För vad kan man söka?  

Ett arrangemang av kultur-, idrotts- eller nöjeskaraktär som ska genomföras för ungdomar (12-20 år) i 

Kumla kommun.  

 Arrangemanget ska vara drogfritt och genomföras i Kumla kommun.  

 Det ska rikta sig till eller vara till glädje/nytta för andra ungdomar inom Ung Fritids målgrupp.  

För föreningsdrivna arrangemang och skolprojekt kan man INTE söka påse pengar.  

 

Hur mycket pengar kan man söka?  

Max 5000 kronor per ansökan. Om evenemanget går med förlust täcks det ej av kommunen.                

Om evenemanget går med vinst reduceras bidraget med max ansökt summa.  

För sökande under 18 år krävs målsmans underskrift samt att målsman står som betalningsmottagare.  

 

Hur går det till?  

När vi fått din ansökan kontaktar vi dig för att diskutera din/er idé, budget och erfarenheter från         

eventuellt tidigare arrangemang. Du får sen svar inom två veckor från det datum ansökan är rätt ifylld 

och inlämnad till oss.  

Steg för ett lyckat Arrangemang.  

 Ansök/planera  

 Marknadsföring  

 Genomförande  

 Utvärdering  

 

(Se nästa sida för användbara tips för varje steg).  
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Påse pengar - steg för ett lyckat arrangemang 

Ansök/planera  

Bö rja med att fylla i ”Ansö kan Pa se pengar”.  

Det a r viktigt att förmula ret fylls i sa  utfö rligt söm det ga r, sa  att vi kan fatta ett sa  snabbt beslut 

söm mö jligt. Ibland kan vi be er kömplettera ansö kan innan vi tra ffar er.  

Ansö kan anva nds söm underlag under hela pröcessen fö r arrangemanget.  

 

Marknadsförning  

Det a r viktigt att marknadsfö ra sig möt ma lgruppen fö r arrangemanget i göd tid men samtidigt inte 

fö r tidigt, 3 veckör innan brukar vara lagöm.  

Affischer, Faceböök, Twitter, Kumlanytt öch andra tidningar a r exempel pa  sa tt man kan na  ut pa .  

Om ni gö r en affisch, ska alltid UNG FRITID’s lögga vara med öch placeras i underkant pa  affischen.  

(Den få r ni utskickåd åv oss).  

Tips pa  hur en bra affisch kan se ut kan ni fa  av öss, vi har öcksa  göda mö jligheter att hja lpa er med 

tryck.  

 

Genomförande  

Behö vs na göt tillsta nd? Det a r viktigt att ni köllar öm det behö vs na göt tillsta nd fö r att genömfö ra 

ert arrangemang.  

 

Utvärdering  

Efter genömfö randet av arrangemanget vill vi att du beskriver hur det ga tt öch öfta tra ffar vi dig/er.  

Ha ll köll pa  er tid - vi vill att ni ha ller köll pa  hur ma nga timmar du öch dina va nner la gger ner      

under hela arrangemangspröcessen t.ex. planering, marknadsfö ring, genömfö rande öch uppfö lj-

ning. Men a ven hur ma nga ni a r söm jöbbar med arrangemanget, samt kö n öch a lder.  

Ha ll köll pa  aktivitetens tid - vill att ni ha ller köll pa  hur ma nga timmar aktiviteten/arrangemanget 

a r, antal killar/tjejer ni na tt öch a ven deras ungefa rliga a lder (mellanstadie, hö gstadie etc).  

 

 

 


