
 
 

Regler för verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund i Gävleborgs län 

Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva 
bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala 
utvecklingsstrategi som ligger till grund för allt regionalt utvecklingsarbete inklusive de 
bidrag, stipendier och priser som delas ut av regionen. 
Genom olika organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och 
att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar 
till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället. 
 
Syfte 
 
Verksamhetsbidraget ges till politiskt ungdomsförbund i syfte att stimulera till politisk 
verksamhet.  
 
 
Villkor 

Stödet till de politiska ungdomsförbunden är kopplat till det antal mandat respektive moderparti har i 
regionfullmäktige. För att vara bidragsberättigat ska ungdomsförbundet uppfylla följande, allmänna 
villkor: (Uppgifterna ska avse den 31 december närmast föregående år.) 

• förbundets moderparti har mandat i regionfullmäktige, och 
• man har minst 100 medlemmar i åldern 14-25 bosatta i 

            Gävleborgs län. 
 
Som bidragsgrundande medlem räknas den som 
 

• är 14-25 år (fr o m det kalenderår hen fyller 14 år tom det 
             kalenderår hen fyller 25 år) och är registrerad i förbundets 
            medlemsmatrikel (en person får bara räknas en gång som 
            bidragsgrundande medlem i förbundet), 

• är bosatt och verksam i Gävleborgs län, 
• har betalt stadgeenlig medlemsavgift eller, om stadgarna säger att 

            medlemsavgiften är 0 kr eller frivillig, årligen aktivt tagit 
            ställning för ett medlemskap (medlemskap ska kunna verifieras), 

• har möjlighet att påverka beslut om organisationens verksamhet 
            och inriktning. 
 
Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara 
medlem är inte bidragsgrundande. Inte heller den som fått medlemskap av tillfällig natur (t ex 
vid vissa enstaka arrangemang) är bidragsgrundande. 
 

 

 



 
 

Förbundet ska bedriva verksamhet i länet. Region Gävleborg stöder endast verksamhet för 
invånare bosatta i Gävleborgs län 

Förbundet ska ha en egen styrelse och egen redovisad ekonomi. Förbundet ska vara 
självständigt och demokratiskt uppbyggt med en verksamhet som inte strider mot demokratins 
idéer. Medlemmarna ska ha ett faktiskt inflytande över förbundets verksamhet. Förbundet ska 
vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt. Verksamhet som kan skapa 
positiva attityder till våld, rasism eller missbruk av alkohol eller andra droger får inte stödjas. 
Bidraget ska användas i verksamhet utan kommersiellt syfte. Bidraget får ej fonderas eller 
kapitaliseras. 
 
Politiskt ungdomsförbund kan inte söka bidrag som är avsett för ideella, idéburna 
organisationer. 
 
Redovisning och kontroll 
 
Redovisning av antal medlemmar mm görs skriftligen på särskild blankett som finns på 
Region Gävleborgs hemsida. Redovisningen ska vara underskriven av ungdomsförbundets 
ordförande, kassör och av moderpartiet utsedd revisor. Redovisningen ska vara Region 
Gävleborg, Kulturutveckling tillhanda senast den 1september året före bidragsåret. Ett mandats 
värde kan anges efter det att Region Gävleborgs budget fastställts. Utbetalning av 
verksamhetsbidrag sker i början av året. Ett villkor för bidrag är att ungdomsförbundet lämnar 
företrädare för Region Gävleborg rätt att ta del av de handlingar som behövs för regionens 
granskning. Om för mycket bidrag betalats ut till ett ungdomsförbund på grund av fel i 
bidragsunderlaget blir ungdomsförbundet återbetalningsskyldigt till Region Gävleborg. 
 
Uppföljning 
 
Region Gävleborg har rätt att anlita extern granskare vid uppföljning och kontroll. 
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