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Verklighet 

Spaning 

Innovation 

Vägval Strategi 

Organi- 

sering 

Implemen-

tering 

Vision, 

värdegrund 

Föreningsenkät, Dialogcafé 1, 

nuläge studieförbund, 

spelföreningar, rapport 2,  

Inventering, intervjuer, kostnadsläge, rapport 1 

  

Andra kommuner, konferenser 

om föreningsbidrag 

Medborgarperspektiv,  

Unga 

Politiskt vägval, gå 

fram eller ej, 

Värdegrund, 

Studentråd, Ålder, 

Dialogcafé 2 

Remissförslag 

januari 2015 

Slutförslag  

med 

detaljerade 

regler 

juni 2015 

Dialog och 

lärprocesser, 

närvaro, 

coachning,   

effektiv 

administration 

År 2012 

2016-01-01 

Arbetsprocess 

Kulturpolitiskt strategi och 

Idrottspolitiskt program  

gav uppdrag till översynen 

VAL 



Kultur- och fritidsförvaltningens 

bidragsformer 



Kategorisering av bidragen 

Stöd till 

föreningar med 

verksamhet för 

barn och unga 

Stöd till ungas 

egen 

organisering 

 

Stöd till publika 

arrangemang 

 

 

Stöd till 

folkbildning 

och lika 

rättigheter och 

möjligheter 
Huvudsakligen 
vuxna anordnar 
verksamhet för 
barn och unga 
Exempel: 
idrottsföreningar, 
scoutföreningar 
 

 

Unga anordnar 
verksamhet för 
andra unga 
Exempel: LAN och 
live föreningar, 
etniska 
ungdomsföreningar,  
Miljögrupper, 
samhällse- 
engagemang. 
Hög grad av 
delaktighet. 

Huvudsakligen 
vuxna anordnar 
verksamhet för 
publik 
Exempel: 
kulturföreningar, 
idrottsföreningar  
Upplevelser 

Huvudsakligen 
vuxna målgrupper 
behöver stöd för 
sin organisering 
och för 
folkbildning 
Exempel: 
invandrarföreningar, 
pensionärsföreningar 
studieförbund 
 



Bidrag från 2016.01.01  Totalt: 25 455 tkr 

 

 

Tema  

Bidrag från 2016.01.01 

Bidragsform 

Ca 30  

Miljoner kr 

Stöd till föreningar 

med verksamhet för 

barn och unga 

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd  9100  

Lokalkompensationsbidrag 2775  

Anläggningsbidrag (upprustning och utveckling av 

föreningsägda anläggningar) 

1300  

Projektbidrag (lovbidrag, föreningsarrangemang, 

utvecklingsbidrag, startbidrag) 

800 

13975 tkr 

Stöd till Ungas egen 

organisering 

Unga leder unga föreningsbidrag 900 

Unga leder unga projektbidrag (cash)   450 

1350 tkr 

Stöd till publika 

arrangemang 

Projektbidrag (kultur & idrott) 1040 + 150 

Verksamhetsbidrag (kultur & idrott) 6610  

7800 tkr 

Stöd till folkbildning 

och lika rättigheter 

möjligheter 

Verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag för lika 

rättigheter och möjligheter 

730   

Stöd till studieförbund 4700 

5430 tkr 

 Övriga bidrag Närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider,  

Framtidens Lund, Särskilt stöd till flyktingar 

800, 400, 400 

1600 tkr 



Stöd till ungas egen organisering

  
 

 



Stöd till ungas egen organisering   

 
Att stärka och utveckla demokratin i samhället och 
demokratiska värderingar hos unga genom att skapa 
möjligheter att organisera sig utifrån sina egna idéer, 
intressen och förutsättningar.  
 
 
• Projektbidrag – Unga leder unga 450 000:- 
 
• Föreningsbidrag – Unga leder unga 900 000:- 

 
 

Kärnverksamhet inom den öppna ungdomsverksamheten  



Projektbidrag 

Unga leder unga 

Projekten ska tydligt initieras, planeras och genomförs av, för och med unga.  
 
Projekten ska vara öppna för alla unga och gagnar ett flertal unga. 
 
Projekten ska tydlig början och tydlig slut. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Föreningsstöd Unga leder unga 

  



Coaching och stöd 

 
Nytt verksamhetsuppdrag för den öppna 
ungdomsverksamheten - 2017 

• Utbildningsinsatser under våren 

• Fritidsledarnas roll viktig 

• Nytt arbetssätt 

• Ungas egen organisering - Kärnverksamhet 

• Stödstrukturer och tydligt uppdrag  

 

 



Tack för oss! 

 

mikael.johansson@lund.se 

anna.sigurgeirsdottir@lund.se 
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