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Riktlinje för bidrag till politiska
ungdomsorganisationer i Region Kronoberg i
Region Kronoberg
1. Mål och syfte

Enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan kommuner och
landsting lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer som även får omfatta
politisk verksamhet.
Region Kronoberg lämnar stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer
som syftar till att ge ungdomar möjlighet att skapa en egen plattform där de
självständigt och i samverkan kan samarbeta med andra delar av samhället.

2. Kriterier för bidrag

Bidrag utgår till verksam distriktsorganisation inom Kronobergs län vars
riksorganisation får statsbidrag för sin centrala verksamhet. Bidrag utgår endast om
organisationens moderparti är representerat i regionfullmäktige samt om
organisationens andel barn- och ungdomsmedlemmar utgör minst 60 procent av
organisationens totala medlemsantal.

3. Beräkning av bidrag

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer består av ett grundbidrag och ett
mandatbidrag.
Grundbidraget uppgår till 30 000 kronor per år för respektive organisation vars
moderparti har 1-4 mandat i regionfullmäktige samt 25 000 kronor per år och för
de organisationer vars moderparti har 5 eller fler mandat i regionfullmäktige.
Tilldelning av mandatbidrag baseras på antal mandat moderpartiet har i
regionfullmäktige och fastställs i form av relativa andelar av budget för
mandatbidrag.
Vid fördelning av mandatbidrag beaktas enbart moderpartiets mandat för vilken
vald ledamot i regionfullmäktige är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Bidraget beviljas inom ramen för budget för Region Kronoberg.

4. Ansökan

Ansökan om bidrag ska vara Region Kronoberg tillhanda senast den 1 april.
Ansökningar som inkommer efter den 1 april avvisas.
Vid ansökan ska blankett för ansökan om bidrag till politiska
ungdomsorganisationer användas. Därtill ska följande handlingar bifogas ansökan:



verksamhetsberättelse för föregående år
årsmötesprotokoll
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bokslut med resultat- och balansräkning
revisionsberättelse från föregående verksamhetsår
en av styrelsen antagen verksamhetsplan för innevarande år

Ansökan ska även redogöra om föreningen har sökt eller beviljats bidrag från
andra organisationer. Om föreningen ansökt eller beviljats bidrag från andra
aktörer ska storleken på beloppet framgå.

5. Utbetalning

Beviljade bidrag utbetalas kvartalsvis i förskott till organisationens post- eller
bankgirokonto i enlighet med ansökan. Har en organisation upphört med sin
verksamhet har Region Kronoberg rätt att hålla inne bidraget eller återkräva
utbetalt bidrag. Om Region Kronoberg vid tidpunkten för utbetalning av bidraget
har fordringar på en organisation har Region Kronoberg rätt att avräkna dessa
fordringar mot de bidrag organisationen är berättigad till.

6. Redovisning och uppföljning

Ungdomsorganisationer som erhåller bidrag ska redovisa hur stödet används, hur
organisationen bedömer att mål och syften enligt ovanstående avsnitt ett har
uppnåtts med hjälp av bidraget samt vilka intäkter som föreningen erhåller från
andra aktörer. Redovisningen sker genom årliga verksamhetsberättelser,
revisionsberättelser och ekonomiska redovisningar.
Region Kronoberg genomför stickprovskontroller som innebär att organisationer
kan bli avstängda från bidragsgivning nästkommande verksamhetsår samt
återbetalningsskyldiga om bidraget använts i strid mot riktlinjer för bidrag till
politiska ungdomsorganisationer. Region Kronoberg förbehåller sig rätten att
genom sina egna revisorer granska bidragets användning och kan komma att
ompröva bidraget. Organisationer som erhållit bidrag ska vid begäran lämna de
uppgifter och verifikation som Region Kronoberg behöver för sin granskning.
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