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§13

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Diarienummer RJL 2015/16
En felaktighet har upptäckts i beräkningarna av bidrag till
ungdomsorganisationerna. Beslutet fattades på föregående
mandatperiods mandatfördelning.
Nytt underlag tas fram för nytt beslut vid kommande
nämndsammanträde.

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras

Malin Wengholm

Rätt utdraget,
Intygar

Charlotte Jerkelund
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RJL2015/116

Utbildning och kultur
Göran Stenström
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Bidrag till politiska
ungdomsorganisationer för år 2016
Förslag till beslut
Att tidigare beslutad fördelning 2016-01-19 ersätts med nedanstående fördelning
Ungdomsorganisation
OrganisationsVerksamhetsSumma
bidrag
bidrag*
SSU
109 500
62 800
172 300
CUF
60 200
37 300
97 500
LUF
51 200
17 000
68 200
MUF
78 100
39 000
117 100
KDU
66 900
25 400
92 300
Ung vänster
53 500
0
53 500
Grön Ungdom
0
0
0
SDU
0
0
0
Summa
419 400
181 500
600 900
* Fördelat utifrån antal aktiviteter i verksamhetsplan 2016
SDU och Grön ungdom har inte inkommit med någon ansökan och Ung vänster
har inte lämnat in verksamhetsplan.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har 2015-06-17, § 62, fastställt bidragspolicyn för bidrag till
organisationer och föreningar. Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet och vars moderparti är representerat i
regionfullmäktige.

2016-02-08

RJL2015/116

Bidragets syfte är att främja barns- och ungdomars demokratiska fostran genom
engagemang och deltagande i samhällsutvecklingen. Anvisat ramanslag för 2016
uppgår till 719 000 kronor.

Information i ärendet
Organisationsbidraget är ett stöd till administration. Verksamhetsbidrag kan ges
som stöd till utbildning av ledare, funktionärer, förtroendevalda och partipolitisk
informationsverksamhet bland ungdomar.

Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.

Organisationsbidrag beräknas som summan av två delar
- ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i
landstingsfullmäktige
- hälften av kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation
utifrån moderpartiets mandat i landstinget.

Resterande del av utgiftsramen utgör verksamhetsbidrag som ges till
ungdomsorganisationer som erhåller organisationsbidrag utifrån redovisade
verksamhetsplaner.
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