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Hörby kommun
Ringsjövägen 4
24280 HÖRBY

Diarienummer
1210/18

Beslut om utbetalning av stöd till fritidsverksamhet 2018
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat att ni får stöd till fritidsgårdar och
motsvarande öppen fritidsverksamhet.
Beslut om utbetalning regleras i regeringsbeslutet U2018/02972/UF.
Storlek på stödet
Ni får totalt 82 979 kronor i stöd.
Villkor som gäller för stödet
Beslutet gäller om följande villkor uppfylls:







Kommunen ska med det statliga stödet öka tillgängligheten och kvaliteten i verksamheten
vid fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år.
Alla unga i åldersgruppen ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
Fritidsverksamheten ska bidra till att stärka jämställdheten bland flickor och pojkar, unga
kvinnor och unga män.
Bidraget kan gå till fritidsverksamhet som drivs i kommunal regi eller annan regi.
Bidraget kan endast användas under 2018.

Utbetalning av stödet
Pengarna betalas ut till bankgiro 434-1046.
Redovisning av stödet
Ni ska så snart som möjligt efter 2018 års utgång, dock senast den 1 mars 2019 redovisa till MUCF
hur ni har använt stödet. Redovisningen görs i MUCF:s ansökningssystem. I redovisningen ska ni:




redovisa vilken verksamhet som genomförts, hur kommunens öppna fritidsverksamhet har
utvecklats med avseende på tillgänglighet och/eller kvalitet samt, i den mån det är
möjligt, vilken effekt stödet har haft.
lämna en ekonomisk redovisning där det framgår vad kommunen själv anslagit för
fritidsgårdar och annan öppen verksamhet året innan medel rekvirerats och under det år
medel rekvirerats.

Redovisningen ska vara undertecknad av en kommunrevisor eller ansvarig chef.
Rätt att kräva tillbaka stödet
De medel som inte använts i enlighet med de ändamål som anges ovan ska återbetalas till MUCF
efter godkänd redovisning. MUCF skickar då en faktura för återstående medel. Återbetalning ska
ske senast den 1 april 2019. Myndigheten ska kräva tillbaka stödet om:




Medel inte har använts i enlighet med de villkor som anges i beslutet
Ni inte redovisar hela beloppet

Övriga upplysningar
Ni kan läsa mer om stödet på vår webbplats
Beslutet har fattats av Lotta Persson, chef för avdelningen för stöd och samverkan, efter
föredragning av Rebecka Herdevall.

Lotta PerssonRebecka Herdevall
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