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  IDÉCENTRALEN 

          Handbok & Regler och kriterier 

 

 

HANDBOK FÖR IDÉCENTRALEN  
 
Det du behöver veta om stödet finns i denna handbok. Är det något du har frågor kring? Kontakta i 
så fall ungdomsutvecklarna.  
 

Vem kan söka Idécentralen?  
Alla mellan 15 och 25 år som är boende i Varbergs kommun kan söka Idécentralen, enskilt eller ihop 
med föreningar. Föreningar med en tydlig ungdomsinriktning är välkomna att söka för projekt som 
riktar sig till målgruppen unga 15 till 25 år. Den sökande från föreningen måste vara mellan 15 och 25 
år. Studieförbund och idrottsföreningar kan inte söka Idécentralen. Allt som behövs är en idé, en 
penna och en ansökningsblankett. Du som har en idé kan antingen skicka in en ansökan direkt eller ta 
kontakt med ungdomsutvecklarna för att få hjälp att göra en ansökan.   
 

Vad kan du söka för?  
Idécentralen kan sökas av dig som är ung och vill skapa och driva egna 
projekt/arrangemang/aktiviteter. Exempel är fotoutställningar, breakdance jams, 
teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, debatt- och kulturaftnar, turneringar, LAN, 
skateprojekt, workshops, intressegrupper, läger. För att få stöd krävs att du som söker driver 
projektet. Det går inte att söka stöd för att betala ut pengar till sig själv, till välgörenhet eller för 
projekt som ingår i en utbildning.  
 

Hur du söker  
Ansökningsblanketten består av tre delar. I första steget ”Kontaktuppgifter” frågar vi efter 

information om dig som söker. I andra steget ”Projektet” ska du berätta om projektet, vad det heter, 

vilka mål du har med projektet och när och på vilken plats det ska genomföras. Här beskriver du även 

ditt projekt ur ett jämställdhetsperspektiv. I sista steget ”Ansökan avser följande stöd” ska du fylla i 

vad för stöd du söker och också fylla i en ekonomisk budget för projektet. Sedan är det bara att skriva 

under med ditt namn och skicka in. 

 

Projektbeskrivning   
I projektbeskrivningen berättar du om ditt projekt. Med en kort text beskriver du vad du vad du ska 
göra och hur du har tänkt dig upplägget. Det ska också stå vem du är som anordnar projektet.  
Tänk gärna: Vad är det för slags projekt vill jag göra och varför? Var? När? Hur ska jag göra? Här 
beskriver du även ditt projekt ur ett jämställdhetsperspektiv. Om du till exempel arrangerar en 
konsert; vem ansvarar för tekniken? Vem står på scen? Vem syns på affischen och vem bjuder du in? 
Ungdomsutvecklarna hjälper gärna till att formulera och stötta dig med detta steg i ansökan. 
 

Ekonomisk budget  
Här gör du en budget för ditt projekt genom att beskriva vilka inkomster och kostnader du tror att du 
kommer att få. Här fyller du också i hur mycket du söker från Idécentralen.  OBS! Tänk på att 
budgeten ska vara balanserad. Det betyder att summan av alla utgifter i din beräkning ska vara lika 
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mycket som summan av intäkterna.  
 

Projektredovisningen  
När projektet är genomfört vill vi gärna veta hur det gick. I redovisningen beskriver du vad som 

fungerade bra eller dåligt och vilka inkomster och utgifter du har haft. Projektredovisningen ska göras 

på blankett för redovisning som finns på www.varberg.se/centralen.  Redovisningen måste skickas in 

till oss senast 30 dagar efter att projektet har genomförts. I de fall ett förskott betalats ut till sökande 

part så skall redovisning även innefatta ekonomiskt underlag i form av exempelvis kvitton. Sökande 

blir återbetalningsskyldig av hela eller delar av sökt belopp om; 

o Komplett redovisning ej inkommer 
o Stödet inte används till sökt ändamål 
o Stödet förblir outnyttjat  

 
Vad händer när du har skickat in din ansökan?  
När ansökan kommit in till oss behandlar vi den. Ansökan presenteras för Centralgruppen som 
genom röstning tar beslut om ansökan ska beviljas och hur mycket som ska beviljas. Inom sex veckor 
får du svar på din ansökan. 
 
För att du ska kunna få stöd behöver du uppfylla regler och kriterier för Idécentralen. Regler och 

kriterier finns att läsa längst bak i denna handbok. Om din ansökan blir beviljad är det inte säkert att 

du får hela det sökta beloppet. 

 

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar. 
 
Ungdomsutvecklare Angelina Sahlgren Söder 

0733-057142 

E-post: angelina.sahlgren.soder@varberg.se 

 

Ungdomsutvecklare Lisa Pedersen 

0721-51 61 96 

E-post: lisa.pedersen@varberg.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varberg.se/
mailto:angelina.sahlgren.soder@varberg.se
mailto:lisa.pedersen@varberg.se
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REGLER OCH KRITERIER FÖR IDÉCENTRALEN 
 
Idécentralen har som syfte att uppmuntra och stödja ungdomars engagemang och delaktighet i att 
skapa och driva egna projekt, arrangemang och aktiviteter. 
 

● Stöd att söka: 
o Ekonomiskt stöd. 
o Handledning från ungdomsutvecklarna. 
o Lokaler. 
o Teknik. 

 
● Stödet kan sökas av:  

o Ungdomar i åldern 15 till 25 som är boende i Varbergs kommun. 
o Stödet går att söka enskilt eller ihop med föreningar som har en tydlig 

ungdomsinriktning. Den sökande från föreningen måste vara mellan 15 och 25 år. 
Studieförbund och idrottsföreningar kan inte söka Idécentralen. 
 

● Stödet kan sökas för:  
o Ungdomars egna initiativ i form av projekt, arrangemang eller aktiviteter. 
o Projektet/arrangemanget ska ha en tydlig anknytning till Varbergs kommun. 

 
● Projektet/arrangemanget/aktiviteten ska  

o Drivas av sökande ungdom, enskilt eller i grupp med andra ungdomar. 
o Verka för allas lika värde, jämställdhet, inte diskriminera och vara drogfritt. 
o Primärt nå ungdomar.  

 
● Tillvägagångssätt för sökande: 

Ungdomsavdelningen på Kultur- och Fritidsförvaltningen bedömer sökande och i 

vissa fall betalas inga ekonomiska medel ut till sökande part utan alla ekonomiska 

transaktioner görs genom Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun.  

o Ansökan om medel ur Idécentralen kan sökas under hela året. 
o Ansökan ska innehålla en kortfattad projektbeskrivning och en ekonomisk budget. 

Ansökan skickas in med namn, telefonnummer och e-postadress. OBS! Du som har en 
idé kan ta kontakt med ungdomsutvecklarna på telefon eller mail för att få hjälp att 
göra en ansökan.   

o Beslut om ansökan meddelas inom sex veckor från det att en komplett ansökan 
inkommit.  

o De ansökningar som kommer in presenteras för Centralgruppen som sedan är med 
och tar beslut enligt röstning där majoritet avgör. Krav är att minst fem personer 
närvarar, i annat fall tas beslut av närvarande i samråd med ungdomsutvecklarna. 
Jäviga personer utesluts från röstning för respektive möte. Jäviga personer definieras 
personer som själva står som sökande i ansökan för projektet. Centralgruppen är 
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öppen för alla ungdomar boende i Varbergs kommun. Gör din intresseanmälan till 
gruppen på www.varberg.se/centralen  

o Efter avslutat projekt ska redovisning göras på blankett för redovisning som finns på 
www.varberg.se/centralen. I de fall ett förskott betalats ut till sökande part så skall 
redovisning även innefatta ekonomiskt underlag i form av exempelvis kvitton. 
Redovisningen ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter att projektet har 
genomförts.  

o Sökande blir återbetalningsskyldig av hela eller delar av sökt belopp om; 
o Komplett redovisning ej inkommer 
o Stödet inte används till sökt ändamål 
o Stödet förblir outnyttjat 

 
● Stöd ges ej till:  

o Projekt/arrangemang som är en del av skola, högskola eller annan utbildning.  
o Lön för egna arbetsinsatser. 
o Välgörenhet. 
o Partipolitisk verksamhet. 
o Studieförbund och idrottsföreningar. 

 
● Allmänt 
 

o Beviljade bidrag betalas i regel ut direkt till sökande över 18 år. För sökande under 18 
år krävs målsmans underskrift vid utbetalning. 

o Projektet får inte uppmuntra till missbruk av tobak, alkohol eller andra droger. Det 
får inte heller diskriminera exempelvis p.g.a. kön, kulturell bakgrund, religiös 
tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariation.  

o Varbergs kommuns och Idécentralens logga ska synas i projektets 
marknadsföringsmaterial tillsammans med texten “med stöd av”. 

o För tillställningar på offentliga platser måste du söka polistillstånd. Kontakta polisen i 
god tid före projektet. Det finns ansökningsblanketter på polisens hemsida 
www.polisen.se.  

 
 
Ansökan skickas till:  

Varbergs Kommun 

Centralen, Rosenfredsskolan 

432 80  Varberg 

 

Ansökan kan även lämnas in personligen till Ungdomsutvecklarna på Centralen, Greve 

Jakobs väg 6 eller skickas in via digital e-tjänst på www.varberg.se/centralen. 

 

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.  
 
Ungdomsutvecklare Angelina Sahlgren Söder 

0733-057142 

E-post: angelina.sahlgren.soder@varberg.se  

 

Ungdomsutvecklare Lisa Pedersen 

0721-51 61 96 

E-post: lisa.pedersen@varberg.se 
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