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REDOVISNING Ungdomspengar 
Projekt- och arrangemangsbidrag 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Telefon 010-831 50 00 vx Orgnr 232100-0156 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 2, 2021-12-07

SKICKAS TILL: 
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Organisation 
Namn Organisationsnummer Organisationsform  

(ange om sökanden är ideell förening, kommun eller studieförbund) 

Postadress Postnummer och -ort 

Bankgiro Plusgiro Webbadress 

Kontaktperson Telefon Mobil 

E-postadress 

Arrangemang eller projekt 

Arrangemang Projekt 

Namn på arrangemang eller projekt Datum för arrangemang eller projektperiod 

- 
Beviljat bidrag från Region Värmland 

kr 

Redovisning 
Arrangemang 

Antal medverkande i produktionen Antal medverkande i produktionen i åldern 13-25 år Antal arrangemang 

Antal besökare Antal besökare i åldern 13-25 år 

Spelplatser (ange kommun eller ort) 
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REDOVISNING Ungdomspengar 
Arrangemangs- och projektbidrag 

Beskriv slutresultatet 
Max. 1 000 tecken inkl. blanksteg. Ange på vilket sätt unga i åldern 13-25 var delaktiga i arrangemanget. Beskriv hur samarbetet med ev. samarbetsparter fungerade. 
Är det ett återkommande arrangemang så beskriv hur ni arbetat med att utveckla och förnya det. Ange om möjligt hur arrangemanget bidragit till ökad tillgång till kultur 
för barn och unga. Ange hur ni inkluderat olika hållbarhetsaspekter (mångfald, tillgänglighet, jämställdhet, miljö och klimat) i arrangemanget. Ange hur ni 
marknadsförde och på andra sätt nådde ut med information om arrangemanget. Ange hur ni har utvärderat arrangemanget och dess resultat. 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Orgnr 232100-0156 Telefon 010-831 50 00 vx 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 2, 2021-12-07



Sida 3 (5) 

REDOVISNING Ungdomspengar 
Arrangemangs- och projektbidrag 

Projekt 
Antal deltagare Antal deltagare i åldern 13-25 år 

Beskriv slutresultatet 
Max. 1 000 tecken inkl. blanksteg. Ange på vilket sätt unga i åldern 13-25 var delaktiga i projektet. Beskriv hur samarbetet med ev. samarbetsparter fungerade. Ange om 
möjligt hur projektet bidragit till ökad tillgång till kultur för barn och unga. Ange hur ni inkluderat olika hållbarhetsaspekter (mångfald, tillgänglighet, jämställdhet, miljö och 
klimat) i projektet. Ange hur ni marknadsförde och på andra sätt nådde ut med information om projektet. Ange hur ni har utvärderat projektet och dess resultat. 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Orgnr 232100-0156 Telefon 010-831 50 00 vx 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 2, 2021-12-07
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REDOVISNING Ungdomspengar 
Arrangemangs- och projektbidrag 

KOSTNADER
Kostnad Faktiska kostnader (kr) Budgeterade kostnader (kr) 

Egen personal (löner och sociala avgifter) 

Extern personal 

Lokalkostnader 

Resor och transporter 

Kost och logi 

Marknadsföring 

Material 
Övrig kostnad (specificera) 

Övrig kostnad (specificera) 

Övrig kostnad (specificera) 

Summa kostnader 

 

FINANSIERING
Finansiering Faktiska intäkter (kr) Budgeterade intäkter (kr) 

Region Värmland 
Övrig bidragsgivare eller finansiär (specificera) 

Övrig bidragsgivare eller finansiär (specificera) 

Övrig bidragsgivare eller finansiär (specificera) 

Egen ekonomisk insats 

Entréavgifter 

Deltagaravgifter 
Övrig intäkt (specificera) 

Övrig intäkt (specificera) 

Övrig intäkt (specificera) 

Summa finansiering 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Orgnr 232100-0156 Telefon 010-831 50 00 vx 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 2, 2021-12-07
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REDOVISNING Ungdomspengar 
Arrangemangs- och projektbidrag 

Kommentarer till kostnader och finansiering 
(Max 500 tecken inkl blanksteg.) 

Underskrift av behörig firmatecknare eller motsvarande 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive ev. bilagor är riktiga samt att jag tagit del av handledning och riktlinjer för 
ungdomspengarnas arrangemangs- och projektbidrag. 

Information om hur Region Värmland behandlar personuppgifter finns på regionvarmland.se. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Region Värmland 

Postadress  
Region Värmland 
Kulturavdelningen 
651 82 Karlstad 

Besöksadress 
Lagergrens gata 2 

Orgnr 232100-0156 Telefon 010-831 50 00 vx 
E-post kultur@regionvarmland.se 
Webbplats www.regionvarmland.se Version 2, 2021-12-07
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