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           Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
 
Regler för bidrag från ”Ungdomschecken” 

Mål 
Barn och unga ska känna delaktighet i att det finns ett kvalitativt och attraktivt utbud av 
mötesplatser för upplevelser, uttryck och skapande. 
 
Syfte 
Unga mellan 13 och 25 år ska kunna söka medel för att förverkliga sina idéer genom att 
anordna arrangemang eller driva projekt som riktar sig till unga i Linköping. 
 
Till vad kan unga söka pengar  
Projektet/arrangemanget ska vara publikt, vilket innebär att det måste vara utformat så att 
andra unga i Linköping kan ta del av arrangemanget. 
Exempel på arrangemang är föreläsning, idrottsevenemang, konsert och musikarrangemang, 
debatt, utställning, filmvisning m.m. 
 
Vem kan söka 
Sökande ska vara en grupp på minst två personer som är mellan 13-25 år. 
Gruppen ska arbeta ideellt, en av personerna utses till huvudansvarig.  
Personer som ej
Sökande ska bo i Linköpings kommun. 

 fyllt 18 år måste ha målsmans medgivande. 

(Föreningar/organisationer kan söka ungdomsarrangemangsbidrag, se hemsida)  
 
Vad kan man inte
Det går inte att söka till investeringar av t ex datorer, kameror, o s v. 

 söka pengar till 

 
Regler 
Projektet/arrangemanget: 

- Bidraget som beviljas är en underskottstäckning. 
- Arrangemanget ska vara öppet och tillgängligt för alla unga. 
- Ska ej 
- Ska 

ingå i eller ersätta ordinarie ungdomsverksamhet. 
ej 

- Ska 
strida mot svenska lagar och förordningar. 

ej 
- Som huvud/medarrangör kan man söka för två arrangemang/år. Arrangemangen ska 

ha olika inriktning. 

skapa ekonomisk vinst som gynnar den enskilda projektgruppen. 

- Ansökan ska vara undertecknad av huvudarrangören. 
- Lokal/anläggning ska vara tillgänglig för funktionshindrade. 
- Arrangemanget ska bedrivas i en tobak-, drog-, och alkoholfri miljö. 
- Arrangören ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad 

rök och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter. (Bilaga 1) 
- I all marknadsföring ska det framgå att arrangemanget sker med stöd av kultur- och 

fritidsnämnden 
 

Finansiering 
Belopp som går att söka är 500-10 000 kronor. 
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Entréavgifter 
 
Vid de flesta arrangemang där det sökta beloppet uppgår till ca:  

-   4 000 kronor ska entréavgifterna vara 20 kronor 
-   7 000 kronor ska entréavgifterna vara 40 kronor 
- 10 000 kronor ska entréavgifterna vara 60 kronor 

 
 
 
Ansökan 
Ansökan med en ekonomisk kalkyl kan lämnas in kontinuerligt under året till kommunens 
ungdomsombud. 
Ansökan med eventuella kompletteringar ska vara inkommen minst en månad före 
projektet/arrangemanget startar. 
Ansökan behandlas och beslutas av kultur- och fritidskontoret tillsammans med 
ungdomsombuden inom fyra veckor. Kultur- och fritidskontoret förbehåller oss rätten att 
bevilja medel så att ungdomschecken bidrar till projekt/arrangemang med så många olika 
inriktningar och syften som möjligt. 
 
Redovisning 
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av projektets/arrangemangets genomförande, en 
ekonomisk rapport med bifogade kvitton, eventuella intäkter samt antal besökare fördelat på 
flickor och pojkar.  
I samband med redovisningen ska alla eventuella intäkter lämnas till kultur- och 
fritidskontoret.  
Redovisningen ska vara inlämnad senast en månad efter genomfört arrangemang/projekt. 
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