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Förvaltningsnamn  
Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen 

Tillsättande av arbetsgrupp för översyn av 
bidragen till politiska ungdomsförbund 
Bakgrund 
Sedan nu gällande regelverk för bidrag till de politiska ungdomsförbunden 
fastställdes av landstingsfullmäktige 2008 har förutsättningarna för de politiska 
ungdomsförbundens verksamhet förändrats i flera avseenden. Antalet medlemmar 
har minskat. Omsättningen på förtroendevalda och aktiva i förbunden har ökat 
vilket gör det allt svårare att upprätthålla den organisationsstruktur som tidigare 
funnits. Det påverkar förbundens verksamhet och möjligheter att arbeta och nå ut 
till målgruppen. Den snabba omsättningen på ledande funktionärer skapar 
problem med kontinuitet och överföringen av kunskap och erfarenheter mellan 
åren. 
I samband med att Regionala utvecklingsdelegationen/landstingstyrelsen 
beslutade om bidragen för 2014 konstaterades att flera ungdomsförbund har 
svårigheter att uppfylla kraven i nuvarande regelverk. Vid överläggningar med 
landstingets gruppledare 2014-01-29 diskuterades behovet av att se över 
regelverket samt också nivån på det samlade stödet. 
 
Regionala utvecklingsdelegationen har vid sammanträde 2014-03-17 diskuterat 
och beslutat att en arbetsgrupp bör tillsättas med uppgift att se över 
bidragsgivningen. 
 
Gruppen ska bestå av en representant för varje parti som idag är representerat i 
landstingsfullmäktige. Till arbetsgruppen knyts en referensgrupp med företrädare 
för de politiska ungdomsförbund vars moderpartier är företrädda i 
landsfullmäktige.  
Arbetsgruppen ska ta fram ett nytt regelverk för bidrag till de politiska 
ungdomsförbunden som är bättre anpassat för de förutsättningar som idag gäller 
för verksamheten. 
I uppdraget ingår också att lägga fram förslag om lämplig nivå på det samlade 
stödet till ungdomsförbunden. I det sammanhanget bör man beakta den betydelse 
och särskilda roll som ungdomsförbunden har när det gäller att engagera och 
aktivera unga i samhällsfrågor samt intressera unga för politiska 
förtroendeuppdrag.   
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Förslag till beslut 
 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslås besluta  
 
att tillsätta en arbetsgrupp med representanter för de politiska partierna i 
landstinget, 
 
att varje parti utser en representant i gruppen samt  
 
att till sammankallande i arbetsgruppen utses Regionala utvecklingsdelegationens 
ordförande. 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör 

Ola Lundmark 
Regional utvecklingsdirektör 
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