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Riktlinjer för särskilt projektstöd i form av 

stipendium riktad till barn och ungdomar i 

Centrum  
Stadsdelförvaltningen i Centrum ansvarar för det särskilda projektstödet till 
barn- och ungdomar. Det särskilda projektstödet i form av stipendium ska 
främst uppmuntra och stödja ungdomars engagemang och delaktighet från 13 
år upp till 19 år att på eget initiativ driva egna projekt.  

Generellt gäller att de som ansvarar för projektet ser till att det fungerar enligt demokratiska 

principer och vara öppen och tillgänglig för alla. De ansvariga för projektet ska verka för ett 

avståndstagande från våld, alkohol och andra droger. De ansvariga för projektet ska verka för 

jämställdhet, mångfald och likabehandling och skapa möjlighet till delaktighet och deltagande 

oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.  

Förutom de generella riktlinjerna gäller nedanstående kriterier vid ansökan på blankett ”Ansökan 

om särskilt projektstöd/stipendium”.  

Kriterier för beviljande av särskilt projektstöd i form av 

stipendium riktad till ungdomar  
Särkilt projektstöd/stipendium kan sökas av:  

 ungdomar mellan 13 och 19 år, som är folkbokförda i Centrum  

 om sökande är under 18 år krävs det en kontaktperson som är minst 18 år  

Särkilt projektstöd/stipendium kan sökas för:  

 ungdomars egna kulturprojekt  

 projekt som är offentlig eller innehåller någon form av publik verksamhet  

 arrangemang som riktar sig till ungdomar  

Vid bedömning ska särskilt beaktas projekt som:  

 genomförs i samverkan med andra aktörer/samarbetspartners och som riktas till andra 

ungdomar  

 dess genomförbarhet och omfattning  

 förläggs till ungdomar fritid  



  

Om projektet avviker från gällande riktlinjer eller inte utför det projekt som särskilda 

projektstödet/stipendiet utgått för, kan förvaltningen återkräva hela eller delar av det särskilda 

projektstödet/stipendiet.  

Efter avslutad aktivitet ska projektets ansvarige lämna redovisning på ”Redovisning av särskilt 

projektstöd/stipendium”. 
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