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Förslag till riktlinjer för ungdomsprojekt 2019, budget 
50 000 kr 
Ungdomsbidraget är ett pilotprojekt för att stödja barn- och ungas kultur för 

ett tillgängligt kulturliv.  

Fokusområden kan vara bild och skapande, dans/film, musik/konserter, 

teater, spel, skrivverkstad m.m. det är ungdomarna som styr projekten om 

vilka utbud som kommer att erbjudas under 2019 och vilka 

samarbetspartners är. 

 

Utgångspunkt för bidraget 
Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål för 2019 
Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och 

verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.  

 

Lokala kulturpolitiska mål 2018-2020 
Vaggeryds kommun ska vara en god kulturkommun i samverkan med region, 

föreningar och civilsamhället med fokus på barn och ungdomar. 

 

Kommunen ska främja det fria kulturlivet, ungdomskultur och fortsätta att 

stödja  föreningarnas verksamhet i samverkan med externa parter. 

 

För att optimalt nå de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska 

målen bör en samverkan tillämpas inom kommunens nämnder och 

förvaltningar som bedriver kulturverksamheter.  

 

Mål 
Att lyfta och få en bild över hur ungdomskulturen utvecklas i kommunen.  

 

Att avsätta en årlig budget för ungdomsprojekt utifrån satta riktlinjer och 

förutsättningar med stöd till barn- och ungas kultur för ett tillgängligt 

kulturliv.  

 

Projektägare 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Delegation  
Presidiet med förvaltningen får i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att 

godkänna vilka projekt som blir beviljade pengar utifrån de ansökningar 

som kommer in.  

 

Vikten i delegationen är att ungdomarna ska kunna påbörja projekten inom 

rimlig tid.  
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Summa för ett projekt kan uppgå mellan 5 000 – 10 000 kr och är 

tillgängligt vid projektets start. 

Ett projekt kan startas när ansökan är godkänd.  

 

Delgivning av godkända projekt 
Förvaltningen redovisar godkända projekt för nämnden med en skriftlig 

motivering. Ett godkännande av projekt ska bygga på den lokala 

kulturplanen och kultur- och fritidsnämndens övergripandemål för året.  

 

Ansökan projekt 
En projektplan görs med handledning och stöd av kontaktpersoner inom 

kultur- och fritidsverksamheter, skola eller annan tjänsteman inom 

kommunen ex. vis. fältassistenter.  

 

En kontaktperson ska vara myndig och kan bestå av en förälder, 

ungdomsledare inom en förening eller studieförbund. Projektplanen ska vara 

godkänd/signerad av kontaktperson.  

 

I projektplanen ska det framkomma vilka stödfunktioner som finns i 

projektet.  

 

Projektledare är de ungdomar som söker pengar till projektet.  

 

Projektplan  
Förvaltningen tar fram ett enkelt ansökningsformulär för beskrivning av 

projektplan. 

 

Kostnader för projekten betalas främst genom faktura.  

Eventuella småkostnader tas genom kontaktpersoners verksamhetsdagskassa 

som redovisas med kvitton till förvaltningen som i sin tur kompenserar 

verksamheterna i efterhand.  

 

En redovisning ska göras vid avslutat projekt. 

 

Redovisning 
En redovisning ska innehålla en ekonomisk- och verksamhetsredovisning.  

Redovisningarna kan göras skriftligt, muntligt, i form av filmvisning eller 

vad som anses vara lämpligt för specifikt tillfället.  

 

Utvärdering 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en delårsutvärdering till nämndens 

septembersammanträde  
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Målgrupp  
12 till 25 år 

Åldern mellan 12 och 17 år ska ha en kontaktperson med handledning och 

stöd av ex. vis pedagoger  inom kultur- och fritidsverksamheter, skola eller 

annan tjänsteman inom kommunen ex. vis. fältassistenter.  

 

En kontaktperson kan även bestå av en ungdomsledare inom en förening 

eller studieförbund.  

 

Projektplanen ska vara godkänd/signerad av kontaktperson. 

 

Målgruppen som är myndig (18 till 25 år) kan komma in med en ansökan 

utan en kontaktperson.  

 

Projektplanen ska vara signerad av projektledaren som med signeringen av 

kontaktperson för projektet.  

 

Grundkriterier projektet måste uppfylla 
Bidragsberättigade projekt/initiativ  

• kan sökas av den som är 12 till 25 år och har någon anknytning till 

Vaggeryds kommun. 

• åldern mellan 12 till 17 år ska ha en kontaktperson som står för ansökan 

och projektet. 

• åldern mellan 18 till 25 år ansvara för projektet utan krav på 

kontaktperson. 

• ska inte gynna enskilda personers ekonomiska intressen. 

• ska inte syfta till välgörande ändamål. 

• ska genomföras i Vaggeryds kommun. 
 

Projektet ska följa Vaggeryds kommuns värdegrund 
Projektet ska bygga på demokratisk grund, vara partipolitiskt obundet, vara 

drogfritt, erbjuda gratis inträde till ett eventuellt evenemang och vara öppet 

för alla som är intresserade av projektet. 

 

 


