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Regler för bidrag till ungdomsorganisationer
1. Mål
Stödet till regionalt verksamma ungdomsorganisationer har som mål att ge
ungdomar möjligheter att skapa en egen plattform utifrån vilken de självständigt
och i samverkan med andra delar av samhället kan verka för att:





främja barn och ungdomars demokratiska fostran
främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper och mellan könen
bidra till att fler barn och ungdomar engagerar sig i föreningslivet
bidra till att barn och ungdomar utvecklar hälsosamma levnadsvanor

2. Förutsättning för bidrag/allmänna krav
Bidrag utgår till organisationer som:









är verksamma i Kronobergs län
tillhör en riksorganisation som får statsbidrag
har minst 100 medlemmar enligt bidragsgivarens definition
har en andel barn och ungdomsmedlemmar som är minst 60 % av
organisationens totala medlemsantal. Som barn och ungdom räknas den som
ej fyllt 26 år.
har medlemmar i minst hälften av länets kommuner
är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt
är uppbyggd och fungerar efter vedertagna demokratiska principer och tar
öppet ställning för demokratin som samhällssystem

För organisationer som under ett (1) år inte uppfyller kravet på 100 medlemmar
finns möjlighet att få grundbidraget för allmän verksamhet. För nybildade
organisationer kan undantag ges för krav på statsbidrag till riksorganisation.
Politiska ungdomsorganisationer omfattas inte av detta regelsystem. Bidraget till
dem administreras av Kansliavdelningen, Region Kronoberg.
3. Bidragsformer
Bidrag utgår i form av:



bidrag till allmän verksamhet
bidrag till ungdomsledarutbildning
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Om berättigade bidrag överskrider aktuell budgetram anpassas det rörliga bidraget
per medlem (se 5. Bidrag till allmän verksamhet).
4. Definitioner
4.1 Medlem

Som medlem räknas den som den 31: a december året före ansökningstillfället var
registrerad medlem i lokalavdelning ansluten till distriktsorganisationen.
För att vara bidragsgrundande ska medlemmen;






ha fyllt 7 år men inte 26 år
vara folkbokförd i Kronobergs län
vara registrerad i organisationens medlemsmatrikel
ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut rörande organisationens
verksamhet och inriktning
betalat skälig medlemsavgift

Medlemsmatrikeln ska vara utformad så att medlemmarnas födelseår, namn,
bostadsort/kommun och datum för inbetalad medlemsavgift framgår.
Med stadgeenliga möjligheter att påverka beslut menas medlemmarnas möjligheter
att delta i och ta ansvar för beslut som fattas i lokalavdelningen.
Den som deltar i s.k. öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster
utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna räknas inte in bland de
bidragsgrundade medlemmarna.
Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår i samma
organisation.
Som skälig medlemsavgift räknas en summa på minst 50 kr.
4.2 Lokalavdelning

Med lokalavdelning avses avdelning som är införd i distriktsorganisationens
register över lokalavdelningar och är registrerad som förening i den kommun där
den har sitt säte. Medlemmarna eller det organ som medlemmarna utser beslutar
om avdelningens verksamhet.
För att vara bidragsgrundande ska lokalavdelningen vara registrerad den 31: a
december året före ansökningstillfället.
5. Bidrag till allmän verksamhet
I samband med budget fastställer kulturnämnden årligen ett ramanslag för bidrag
till ungdomsorganisationer, grundbidragets storlek samt anslaget per medlem i
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spannet 100-250 medlemmar. Bidragsmodellen bygger på ett fast grundbidrag och
ett rörligt bidrag per medlem. Det rörliga bidraget är regressivt vilket innebär att
organisationen får högst bidrag för medlemmar i intervallet 100 – 250 och minst i
intervallet över 1501.
Antal medlemmar
100 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 1500
1501 -

Relation
1
0,9
0,8
0,7
0,6

Bidrag/medlem
178
160
142
125
107

Obs! Siffrorna i tabellen illustrerar endast principen, inte de faktiska beloppen. De
faktiska beloppen avgörs från år till år beroende på hur stort anslag som anvisas av
kulturnämnden.
Grundbidraget utgår till alla organisationer som uppfyller kraven för bidrag till
ungdomsorganisationer.
6. Bidrag till ledarutbildning
Minst 25 % av den totala summan avsatt för ungdomsorganisationer ska gå till
ledarutbildning.
Till bidragsberättigad distriktsorganisation, dvs. organisationer som uppfyller
kraven för allmänt bidrag, finns möjlighet att erhålla ledarutbildningsbidrag.
Bidraget utgår per deltagardag som genomförts under året (jan. – dec.)
Kurs
En dag
Två dagar
> två dagar

Utbildningsdagens längd
minst 6 timmar
minst 10 timmar, ingen dag mindre än 4 timmar
Minst 6 timmar per dag, för första och sista dag kan
4 timmar godkännas

Med timmar avses lektion om 40-45 minuter.
Undantagsvis kan de 6 timmar som krävs för en utbildningsdag delas upp på olika
tillfällen inom samma månad för att underlätta utbildning på t.ex. kvällstid.
Bidragsberättigad utbildning ska ha lägst 7 deltagare, en från kursledningen får
räknas in i deltagarantalet.

Datum: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2017-01-11
Dnr: 17RK63

7. Ansökan
Ansökan om bidrag till ungdomsorganisationens allmänna verksamhet ska göras
på blankett Bidrag till ungdomsorganisationernas allmänna verksamhet. Ansökan ska
skickas in före den 1: a maj varje år. Organisationens revisorer ska bestyrka
uppgifterna om antalet medlemmar och lokalavdelningar enligt Region
Kronobergs definition. Verksamhets- och revisionsberättelse för närmast
föregående år ska bifogas. Efter godkänd ansökan betalas hela bidragsbeloppet ut.
För ansökningar som inkommit efter den 1: a maj betalas bidrag enbart ut om
ekonomiskt utrymme finns.
Genomförda ledarutbildningar ska redovisas den 31: a december varje år. Ansökan
ska göras på regionförbundets blankett Redovisning av genomförd ledarutbildning.
Ansökningarna skickas till:

Kulturstab
Region Kronoberg
351 88 VÄXJÖ

8. Kontroll och uppföljning
Bidrag till ungdomsorganisationer förutsätter att organisationen accepterar att
Region Kronoberg kan granska de uppgifter som organisationen lämnat vid
ansökan om bidrag. Organisationen är skyldig att på begäran från Region
Kronoberg lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som krävs för
granskning av underlaget för bidragsgivningen. Det gäller medlemsmatriklar,
protokoll från årsmöten och andra handlingar som styrker verksamheten. Detta
innebär att organisationen måste upprätta ett system som gör att godkänd eller
auktoriserad revisor vid kontroll, när Region Kronoberg så begär, har tillgång till
underlag för att kunna kontrollera antalet medlemmar. Organisationen måste inför
revisorn kunna styrka sitt medlemsantal enligt reglernas definition.
Antalet lokalavdelningar kan komma att stämmas av med länets kommuner.
Stämmer uppgifterna inte överens är det kommunernas uppgifter som gäller.
För att kunna lämna de krävda uppgifterna för ledarutbildningsbidraget måste det
finnas ett kursprogram till varje kurs samt en deltagarförteckning signerad av
deltagarna.
Enligt Bokföringslagen (1999:1078) ska dessa uppgifter sparas i 7 år. Bidrag
baserade på felaktiga uppgifter ska betalas tillbaka till bidragsgivaren.

