
Ungt initiativ
- ungas idéer blir verklighet



Genom Ungt initiativ kan du anordna något för dig och andra unga i Linköping. Du erbjuds
coachning, stöttning i att boka lokal, nätverk och ekonomiskt stöd upp till 10 000 kr. Du
kan anordna allt från konserter till föreläsningar eller varför inte en prova-på-dag med olika
sporter! Ungt initiativ ska vara en möjlighet för dig som är mellan 13 till 25 år att utveckla
dina kunskaper inom arrangemang och ledarskap.

Mål och syfte
Unga ska känna att de kan påverka utbudet av arrangemang och aktiviteter i sin närhet.

Unga mellan 13-25 år kan söka medel och få hjälp att genomföra och förverkliga sina idéer
genom att anordna arrangemang eller driva projekt som riktar sig till unga i Linköping. Ungt
initiativ är till för att stötta ungas egenorganisering.

Vad kan du göra
Aktiviteten/projektet/arrangemanget ska vara publikt, vilket innebär att det måste vara
utformat så att andra unga i Linköping kan ta del av det.
Exempel på vad du kan göra är föreläsning, idrottsevenemang, konsert och
musikarrangemang, debatt, utställning, filmvisning m.m.

Vem kan söka
Sökande och drivande i genomförandet ska vara en grupp på minst två personer som är
mellan 13-25 år, en av personerna utses till huvudansvarig.
Personer som ej fyllt 18 år måste ha målsmans medgivande.
Sökande ska bo i Linköpings kommun.

Vad ingår
Utifrån önskemål och behov kan nedanstående stöttning erbjudas.

● Ekonomiskt stöd.
● Kontaktnät och stöttning i att boka lokaler och teknik.
● Coachning i att planera, arrangera och genomföra.
● Kontakter och kompetens från kommunens verksamhet.
● En plats där ni som arrangörer kan ha er planering och era dokument.
● Hjälp i ansökningsprocessen.

Vad kan man inte söka pengar till
Det går inte att söka till investeringar av t.ex. datorer, kameror eller andra inventarier.

Regler
- Arrangemanget kan ske varsomhelst i Linköpings kommun.
- Max 10 000 kr
- Arrangemanget ska vara kostnadsfritt för deltagarna.
- Det ekonomiska stödet är en förlustgaranti. Arrangören får inte gå med ekonomisk

vinst.



- Arrangemanget ska vara publikt och öppet för alla unga inom den åldersgrupp som
arrangemanget riktar sig till. Det kan innebära att arrangemanget är öppet för åldrarna
13-25 år eller delar inom åldersgruppen.

- Minst två personer ska genomföra arrangemanget.
- Ungt initiativ kan sökas av samma personer två gånger/år.
- Arrangemanget och lokalen/anläggning ska vara tillgänglighetsanpassad.
- Arrangemanget ska bedrivas i en tobak-, drog-, och alkoholfri miljö.
- Arrangemanget ska ej strida mot svenska lagar och förordningar.
- 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 all marknadsföring av arrangemanget ska framgå att det sker med stöd av

Linköpings kommun.

Ansökan
Ansökan med en ekonomisk uppskattning kan lämnas in kontinuerligt under året till
kommunens ungdomsombud.
Ansökan med eventuella kompletteringar ska vara inlämnad minst en månad innan
genomförande.
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 Ungt initiativ bidrar till så många olika inriktningar och syften som
möjligt.

Redovisning
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av aktivitetens/projektets/arrangemangets
genomförande, en ekonomisk redovisning med bifogade kvitton samt antal besökare fördelat
på tjejer, killar och personer med annat kön.
Redovisningen ska vara inlämnad till kommunens ungdomsombud senast en månad efter
genomförandet.


