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Syfte 
Syftet med ungkultursbidraget är att ungdomar själva ska kunna arrangera aktiviteter 
i Vansbro kommun.  

Bidragsmottagare 

Medel till arrangemang kan sökas av ungdomar i egenskap av privatpersoner i åldern 
13-23 år bosatta i Vansbro kommun.  

Omfattning 
Totalt är 50 tkr kr avsatta till ungkultursarrangemang i kommunen. Bidragen fördelas 
löpande vartefter ansökningar kommer in. Målet är att minst 10 arrangemang ska 
arrangeras inom ramen för ungkultursbidraget per år. 

Handläggningsansvar 
Beslut om utbetalning av bidrag tas av bibliotekschef och kulturansvarig i Vansbro 
kommun. 

Exempel på arrangemang/aktivitet och villkor 
Exempel på arrangemang som ungdomar kan arrangera kan vara; konserter, disco,  
teater,  LAN, poesikvällar mm. Vad bidraget kan användas till; hyra av lokal, hyra 
av buss, inköp av förbrukningsmaterial, mat mm. Allt som används och förbrukas 
under själva aktiviteten. Även hyra av tjänst såsom ljud- och ljusanläggning, hyra av 
diskjockey mm. 

Vad bidraget inte kan användas till; inköp av t.ex. hårdvara, elektronik, tv-spel, 
verktyg mm. Det vill säga allting som inte förbrukas under själva aktiviteten och som 
måste tas tillvara av någon efter aktiviteten och som kan användas i annan 
verksamhet. 

Ansökan 
Ansökan görs av ungdomen/ungdomarna själva på blankett som finns på 
www.vansbro.se/invanare/ungkultur är ungdomen under 18 år görs anmälan 
tillsammans med ansvarig vuxen kontaktperson eller förening. Ansökan ska fyllas i så 
utförligt som möjligt för att förenkla ansökningsförfarandet. 
 
Komplett ansökan skall behandlas och utbetalas inom 3 arbetsveckor från ansökan. 

Utbetalning av bidrag 
Utbetalning av bidrag sker till personkonto som uppgivits i ansökan. Om företrädare 
arbetar i kommunal verksamhet, t.ex. fritidsledare ska ersättningen regleras genom 
en intern överföring. Vid tveksamheter i ansökan kan bidraget helt eller delvis komma 
att utebli.  

Redovisning av bidrag 
En kort redovisning av arrangemangets genomförande ska inlämnas till Vansbro 
kultur senast 1 månad efter att aktiviteten har genomförts. Redovisningen ska 
omfatta kvitton och underlag för den ersättning som ansökan gäller och som 
utbetalats. Eventuellt ska ansvarig vuxen finnas till hands för att bistå med denna 
redovisning. 

http://www.vansbro.se/invanare/ungkultur

