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Bidragsregler  
för ungdomsarrangemang i Linköpings kommun. 
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Regler för bidrag till ungdomsarrangemang  

Mål 

Barn och unga ska uppleva delaktighet i att det finns ett kvalitativt och attraktivt utbud av 

mötesplatser för upplevelser, uttryck och skapande. 

Syfte 

Kultur- och fritidsnämndens syfte med stödet till ungdomsarrangemang är att arrangörer ska 

uppmuntras att anordna attraktiva arrangemang för åldersgruppen 13-25 år med prioritet på 

fredag- och lördagskvällar.  

Vem kan söka 

Bidraget/underskottstäckningen kan sökas av ideella föreningar och organisationer samt 

kommunala verksamheter. 

Regler 

Bidraget beviljas i form av underskottstäckning, alternativt som rent bidrag i de fall det inte 

anses vara möjligt att ta ut entréavgift. 

Arrangemanget ska vara öppet för alla ungdomar i den aktuella åldersgruppen. 

Arrangemang som är riktade till de yngre ungdomarna 13 - 15 år ska i huvudsak göras i 

bostadsområdet eftersom det finns en strävan att så långt som möjligt behålla den 

åldersgruppen på "hemmaplan", under fredag- och lördagskvällar. 

Arrangemang för den äldre ungdomsgruppen 16 -25 år kan i större grad genomföras centralt 

i Linköping. 

Lokal/anläggning ska vara tillgängliga för funktionshindrade. 

Arrangemanget ska bedrivas i en tobak-, drog- och alkoholfri miljö. 

Arrangören ska se till att ljudnivåerna inte överskrider en ekvivalent ljudnivå på 100dBA i 

enlighet med socialstyrelsens utarbetade riktvärden (SOS FS 1996:7). 

Arrangören ska följa kultur- och fritidsnämndens rekommendation kring vattenbaserad rök 

och pyroteknik i samband med föreställningar/konserter.  

I marknadsföringen av arrangemanget ska framgå att det sker med stöd av kultur- och 

fritidsnämnden. 

Ansökan med belopp under 10 000 kronor ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda 

senast tre veckor innan arrangemangets genomförande. Ansökan om större belopp ska vara 

inlämnade senast 6 veckor innan arrangemangets genomförande. 

Redovisning ska vara inlämnat senast en månad efter att arrangemanget är genomfört. 

Bidraget/underskottstäckningen betalas ut efter att arrangemanget är genomfört och en 

utvärdering är inskickad till kultur och fritidskontoret. 
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Kriterier 

Kultur- och fritidskontoret utgår från följande kriterier för att bevilja medel till 

arrangemanget. 

 Vilket attraktionsvärde bedöms arrangemanget ha för målgruppen. 

 Vilken ambitionsnivå föreningen/organisationen alternativt enheten har med 

arrangemanget framförallt när det gäller kvalité och säkerhet. 

 Är budgeten för arrangemanget realistisk med relevanta kostnader respektive 

intäkter. 

 Bidraget/underskottstäckningen avser arrangemangskostnader som exempelvis hyra 

teknisk utrustning och lokal, gage, vakter med mera. Ordinarie personalkostnader 

eller personalförstärkning ersätts ej. 


