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Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben.

1 Målen för Region Kronobergs bidrag
Region Kronobergs stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer syftar
till att ge ungdomar möjligheter att skapa en egen plattform ifrån vilken de
självständigt och i samverkan kan samarbeta med andra delar av samhället i
arbetet för att:
•
•
•
•
•
•
•

främja barn och ungdomars demokratiska fostran
främja jämställdhet mellan könen
verka för ett mångetniskt - mångkulturellt samhälle
bekämpa främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
främja positiva attityder och värderingar och rent spel
aktivt främja integrering av flyktingar och invandrare i samhället samt
engagera fler ungdomar i föreningslivet.

2 Förutsättning för bidrag
Bidrag utgår till verksam distriktsorganisation inom Kronobergs län vars
riksorganisation får statsbidrag för sin centrala verksamhet.
Bidrag utgår endast om organisationens andel barn- och ungdomsmedlemmar
utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal.

3 Bidragsformer
Bidraget fördelas i form av en fast och en rörlig del.
•

Den fasta delen är ett grundbidrag och de organisationers moderpartier som
har mellan 1 - 4 mandat i fullmäktige får ett högre grundbidrag än de
organisationers moderpartier som har fler eller lika med 5 mandat i
fullmäktige.
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•

Den rörliga delen är ett bidrag baserat efter antal mandat moderpartiet har i
landstingsfullmäktige.

4 Fördelningsgrund
Till bidragsberättigad organisation fördelas från 2006
•

•

En fast bidragsdel med 30 000 kr/år till resp. organisation vars moderparti
har 1 – 4 mandat i fullmäktige, 25 000 kr/år för de som har fler eller lika med
5 mandat
Resterande budgetsumma av det totala bidraget är en rörlig del vilken

fördelas efter antalet mandat moderpartiet har i landstingsfullmäktige
Eventuell årlig uppräkning av anslaget fördelas på både den fasta och rörliga
delen.
De faktiska beloppen för bidrag kan förändras efter ett valår då fördelningen är
beroende av dels hur många partier som ingår i fullmäktige dels hur många
mandat resp. parti har.

5 Ansökan
Ansökan om årets bidrag skickas till Landstinget Kronoberg, kansliavdelningen,
351 88 Växjö, före den 1 april. Om inte ansökan inkommit före 1 april eller
anstånd inte har beviljats kan inte bidrag betalas ut.
5.1 Blankett

För att rekvirera bidrag fordras att ansökan sker på särskild blankett som antingen
kan tillhandahålles av regionens kansliavdelning eller laddas ner direkt ifrån sidan.
Ansökningsblanketten ska insändas varje år med aktuella uppgifter om
kontaktperson, adress, bankgiro och postgiro.
5.2 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Till ansökan ska bifogas
•

•

verksamhetsberättelse för föregående år (årsmötesprotokoll,
revisionsberättelse och ekonomisk redovisning). I verksamhetsberättelsen ska
kunna utläsas i vilken omfattning regional verksamhet och planerad
verksamhet genomförts.
en av styrelsen antagen verksamhetsplan för innevarande år.

6 Utbetalning av bidrag
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Efter beslut av regiondirektören utbetalas beviljat bidrag till moderpartiet och
reserveras där för överföring till ungdomsförbundet. Utbetalning sker enligt
Region Kronobergs riktlinjer dvs. utbetalning sker med ¼ av anslaget varje
kvartal, med utbetalning under andra veckan i respektive kvartal. Om årsanslaget
understiger 50 tkr sker utbetalningen strax efter landstingsdirektörens beslut.
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