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1 Mål  
 
Region Skånes mål för bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna är att 
stödja en verksamhet som syftar till att utveckla organisationens ideologiska, de-
mokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner. Det är viktigt att varje orga-
nisation fritt får utforma sina mål och sin verksamhet.  
 
Region Skånes övergripande mål med bidragsgivningen till de politiska ung-
domsorganisationerna är att  
 
 främja ungdomars demokratiska fostran 
 främja jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika ung- 

            domsgrupper 
 ge ungdomar en meningsfull fritid 
 engagera fler ungdomar i föreningslivet 
 stimulera till verksamhet som ger såväl regionala som lokala effekter 

 
2 Villkor  
 
 Bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationen 
 Organisationen ska vara en öppen sammanslutning i vilken medlems- 

            skapet är frivilligt 
 Organisationen ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd  

            med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer 
 Den riksorganisation (ungdomsförbund) som organisationen tillhör ska få 

statsbidrag för  
            sin centrala verksamhet 
 
3 Grundkrav för bidrag 
 
För ett erhålla bidrag skall politisk ungdomsorganisation uppfylla följande grund-
krav: 
 
 Moderpartiet skall vara representerat i regionfullmäktige 
 Ungdomsorganisationen skall vara Skånebaserad och finnas represente-

rad med verksamma lokalavdelningar i minst fem kommuner. Förening 
med medlemmar från fler än en kommun räknas bara som en förening.  

 Ansökan om bidrag skall uppfylla krav i enlighet med 4.1 nedan 
 
3.1 Beräkning av bidrag 
Av det budgeterade anslaget för bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna 
fördelas 20 % som grundstöd och 80 % som mandatbaserat stöd. Detta innebär att 
20 % av det budgeterade anslaget fördelas med samma belopp i form av grundstöd 
oavsett moderpartiets storlek. Resterande 80 % delas med det totala antalet man-
dat i regionfullmäktige (149) samt fördelas därefter till de politiska ungdomsorga-
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nisationerna i förhållande till respektive moderpartis antal mandat i regionfull-
mäktige 
 
4 Ansökan, redovisning och uppföljning 
 
Ansökan om regionalt bidrag ska vara inkommen till Regionstyrelsen senast den 1 
juni eller vid annan tidpunkt som anges av Regionstyrelsen. Uppgifterna som lig-
ger till grund för bidraget ska vara hämtade från organisationens senast avslutade 
verksamhetsår (underlagsår).  
 
4.1 Ansökan 
Ansökan om regionalt bidrag ska göras på särskild blankett. Till ansökan ska bi-
fogas organisationsnummer, Bank- eller Plusgirokonto, årsmötesprotokoll (eller 
motsvarande), revisionsberättelse för närmast föregående verksamhetsår samt sär-
skild revisorsrapport. Organisationens stadgar skickas in vid första ansökningstill-
fället och därefter endast vid stadgeändring.   
 
Bidrag måste årligen sökas, någon automatisk utbetalning sker ej. Efter ansökan 
som uppfyller fastställda kriterier sker utbetalning direkt till berörd politisk ung-
domsorganisation. 
 
4.2 Redovisning 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse ska vara 
antagen av årsmötet. I årsredovisningen ska Region Skånes bidrag klart kunna ut-
läsas.  
 
Till ansökan ska en separat revisorsrapport skrivas enligt särskild mall. Revisorn 
bestyrker här att granskningen av ansökan skett i enlighet med dessa anvisningar. 
 
4.3 Uppföljning och kontroll 
Distriktsorganisation med en omsättning som uppgår till eller överstiger 10 pris-
basbelopp (motsvarande 410.000 kr år 2008) ska ha minst en godkänd revisor. 
Med godkänd revisor menas antingen en enligt lagtexten godkänd revisor eller en 
revisor som genomgått av Region Skåne godkänd utbildning för revisorer åt ung-
domsorganisationer.  
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