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Anvisningar för att rekvirera bidrag för 

2018 för avgiftsfria lovaktiviteter  

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till avgiftsfria lovakti-

viteter för barn i åldrarna 6˗15 år för 2018. Syftet med det statliga bidraget är att  

 

- stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger 

stimulans och personlig utveckling under andra lov än sommarlovet, 

- utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter, 

- stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, 

motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med  

olika social bakgrund.  

 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 249 500 000 kro-

nor under 2018. Av bilagan till regeringens beslut den 18 december 2017 nr 

II:11 framgår hur mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för 2018.  

Vilka kan rekvirera medlen? 

Kommuner som genomför avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6˗15 år.  

Vad kan ni rekvirera medel för?  

Det statliga bidraget ska göra det möjligt för barn i åldrarna 6˗15 år att delta i av-

giftsfria aktiviteter under andra skollov än sommarlovet. För att möjliggöra mö-

ten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda 

barnen. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Statsbi-

draget kan rekvireras för lovaktiviteter. Dessa kan ses som ett komplement till de 

fritidsaktiviteter som kommunen tillhandahåller inom fritidshem och öppen fri-

tidsverksamhet. Kommunen kan, i enlighet med vad som gäller för övrig verk-

samhet, fritt välja hur lovaktiviteterna ska bedrivas. Dessa kan bedrivas i egen 

eller annan regi.  

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas till och med 

den 31 december 2018. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt 

för verksamhet från och med den 1 januari 2018.  

Hur får ni del av medlen? 

Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialsty-

relsen. 

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Social-

styrelsen tillhandahåller i ett e-postutskick till er.   
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2. Av bilagan till regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:11 

framgår hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2018.  

 

3. Endast en rekvisition per kommun ska lämnas till Socialstyrelsen.  

 

4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 

2018 och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar.  

 

5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för re-

spektive kommun. 

 

Om inte alla medel rekvireras? 

Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2018 kommer Socialstyrelsen 

att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de öns-

kar ta del av dessa medel. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Senast den 28 februari 2019 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har 

använt 2018 års medel. Ett formulär för återrapportering kommer att skickas till 

er i december. Frågorna gäller i huvudsak vilka aktiviteter som ni har genomfört 

och hur aktiviteterna, och i den mån det är möjligt, hur resultatet förhåller sig till  

de ändamål som anges ovan.  Dessutom ska framgå hur mycket kommunen an-

slagit av egna medel för lovaktiviteter det år statsbidraget avser. Vidare ska 

framgå fördelningen flickor och pojkar som har deltagit i lovaktiviteterna. 

 

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden 1 januari–31 december 

2018 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetal-

ningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. 

Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. 

Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. 

Bakgrund  

Regeringen gav den 18 december 2017 (S2017/07415/FST (delvis)) Socialstyrel-

sen i uppdrag att under 2018 fördela, administrera och följa upp medel om 

250 000 000 kronor till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6˗15 år till 

kommuner. Regeringen avser att avsätta 250 000 000 kronor per år för ändamå-

let under åren 2019 och 2020 under förutsättning att riksdagen beviljar medel. 

 

Kontaktperson 

Mia Eklöf 

mia.eklof@socialstyrelsen.se  

Telefon: 075-247 40 79 
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