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§ 1  Inledning  

En ideell förening eller annan juridisk person som bedriver frivillig 

fritidsverksamhet för barn och ungdomar kan ansöka hos barn- och 

ungdomsnämnden eller kultur- och fritidsnämnden om bidrag.  

Barn- och ungdomsnämnden beviljar bidrag för fritidsverksamhet för barn 

och ungdomar huvudsakligen i åldrarna 13-15 år. Kultur- och 

fritidsnämnden beviljar bidrag för fritidsverksamhet för ungdomar 

huvudsakligen i åldrarna över 15 år. 

§ 2 Krav på verksamheten  

Verksamhetens inriktning ska vara att barn och ungdomar får möjlighet till 

en meningsfull fritid med stöd av vuxna.  

Verksamheten ska vända sig till åldersgruppen 13-20 år och vara öppen på 

barn och ungdomars fritid. Särskilda krav kan av kommunen ställas på 

kvälls- och helgverksamhet. 

Verksamheten ska vara öppen för alla ungdomar i de aktuella 

åldersgrupperna, vara religiöst och politiskt obunden, drivas i enlighet med 

demokratiska värderingar, vara rök- och drogfri samt socialt förebyggande. 

Mobbning och rasistiska tendenser skall motverkas.  

Personalen ska för arbetsuppgifterna ha lämplig utbildning och erfarenhet. 

De ska kunna tillgodose barnens behov av pedagogisk verksamhet.  

Personalen har anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

Särskild överenskommelse ska träffas mellan barn- och ungdomsnämnden 

respektive kultur och fritidsnämnden samt den anordnare som beviljas 

bidrag. 

Anordnaren ska följa de av barn- och ungdomsnämnden eller kultur- och 

fritidsnämnden antagna regler och mål för verksamheten. 

§ 3 Bidrag 

Barn- och ungdomsnämndens respektive kultur- och fritidsnämnden 

fastställer de kommunala bidrag som ska utgå till anordnaren. 

§ 4 Avgifter och intäkter  

Barn-och ungdomsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden 

fastställer och tar ut avgift för deltagande i verksamheten. 

Anordnaren har inte rätt att ta ut avgift. Undantag gäller för försäljning i 

cafeteria o.dyl. 
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§ 5 Uppföljning 

För att kommunen ska betala ut bidrag ska anordnaren medverka i den 

uppföljning och utvärdering som barn- och ungdomsnämnden respektive 

kultur- och fritidsnämnden anger.  

Kommunen får när som helst inspektera verksamheten och ta del av de 

räkenskaper som rör verksamheten.  


