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  Landstingsstyrelsen  

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
för 2014 - komplettering 
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-01-21 om fördelningen 
av bidrag till politiska ungdomsorganisationer för år 2014.  
 
Vid ärendets behandling i landstingsstyrelsen diskuterades det regelverk som styr 
bidragsgivningen samt att 50 000 kronor för år 2014 ej fördelats.  
 
Vid överläggningar mellan Landstingets gruppledare 2014-01-29 konstateras att 
en översyn av regelverk behöver göras under året så att ett nytt regelverk kan 
börja gälla från 2015. Samtidigt poängterades vikten av att redan under 
innevarande år kunna göra extra insatser som ökar ungas valdeltagande och 
engagemang i samhällsfrågor inför såväl Europaparlamentvalet i maj som 
allmänna valen i september. Särskilt lyftes fram behovet av att öka intresset och 
kunskaperna om verksamheter och frågor som den blivande regionen kommer att 
ansvara för från 2015.  
 
För att skapa förutsättningar till extra insatser under valåret 2014 avsätts en ram 
motsvarande 5 000 kr per mandat i landstingsfullmäktige (81 x 5 000 = 405 000 
kr). Politiska ungdomsförbund, vars moderparti är representerat i landstings-
fullmäktige under innevarande mandatperiod, kan efter inlämnad redovisning av 
genomförda aktiviteter och kostnader, få del av avsatta medel. 
Den ekonomiska ramen för respektive ungdomsförbund sätts till det antal mandat 
som moderpartiet är representerat med i landstingsfullmäktige. 
 
Den extra insatsen finansieras dels med kvarvarande 50 000 kronor som ej 
fördelats och dels 355 000 kronor ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter. 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att för politiska ungdomsförbunds valarbete inför 2014 års Europarlaments- och 
nationella val anvisa ett maximalt bidrag motsvarande 5 000 kronor per mandat 
som moderpartiet har i landstingsfullmäktige. 
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att för ändamålet anvisa 355 000 kronor ur landstingsstyrelsen ram för 
oförutsedda utgifter. 
  
 
REGIONALA UTVECKLINGSDELEGATIONEN 
 
 
 
Rune Backlund  Agneta Jansmyr 
Ordförande   Landstingsdirektör  
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Regionala utvecklingsdelegationen §§ 13-
33 
Tid: 2014-02-10 kl. 13.00-16.50 
 
Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 32 
Dnr 
LJ 
2013/ 
791 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Landstingstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde  
2014-01-21 om fördelningen av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer för år 2014.  
Vid ärendets behandling i landstingstyrelsen diskuterades 
det regelverk som styr bidragsgivningen samt att 50 000 för 
år 2014 ej fördelats. 
Vid överläggningar mellan Landstingets gruppledare 2014-
01-29 konstaterades att en översyn av regelverk behöver 
göras under året så att ett nytt regelverk kan börja gälla från 
2015. Samtidigt poängterades vikten av att redan under 
innevarande år kunna göra extra insatser som ökar ungas 
valdeltagande och engagemang i samhällsfrågor inför såväl 
Europaparlamentvalet i maj som allmänna valen i 
september. Särskilt lyftes fram behovet av att öka intresset 
och kunskaperna om verksamheter och frågor som den 
blivande regionen kommer att ansvara för från 2015.  
 
För att skapa förutsättningar till extra insatser under valåret 
2014 avsätts en ram motsvarande 5 000 kr per mandat i 
landstingsfullmäktige (81 x 5 000 = 405 000 kr). Politiska 
ungdomsförbund, vars moderparti är representerat i 
landstingsfullmäktige under innevarande mandatperiod, kan 
efter inlämnad redovisning av genomförda aktiviteter och 
kostnader, få del av avsatta medel. 
Den ekonomiska ramen för respektive ungdomsförbund sätts 
till det antal mandat som moderpartiet är representerat med i 
landstingsfullmäktige. 
 
Den extra insatsen finansieras dels med kvarvarande 50 000 
kronor som ej fördelats och dels 355 000 kronor ur 
landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att för politiska ungdomsförbunds valarbete inför 2014 års 
Europarlaments- och nationella val anvisa ett maximalt 
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Regionala utvecklingsdelegationen §§ 13-
33 
Tid: 2014-02-10 kl. 13.00-16.50 
 

bidrag motsvarande 5 000 kronor per mandat som 
moderpartiet har i landstingsfullmäktige samt 
 
att för ändamålet anvisa 355 000 kronor ur 
landstingsstyrelsen ram för oförutsedda utgifter. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Rune Backlund Carina Ödebrink  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 
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