
 
 

Redovisningsblankett politiska ungdomsorganisationer 
Gäller för år 20   

 
 
 

Organisation: 

Adress: 

Kontaktperson: Organisationsnummer: 

Telefon dagtid: Telefon kvällstid: Postgiro: Bankgiro: 

E‐post: 

 
 
 

Följande dokument bifogas (markera med ett X): 

   Verksamhetsberättelse  

   Verksamhetsplan  

   Ekonomisk redovisning  

 
 

Årsmötesprotokoll 

Revisionsberättelse 

Stadgar (bifogas endast vid första 
ansökningstillfället eller vid stadgeändringar) 

 
 
 
 
 

Vi förbinder oss härmed att följa Region Värmlands regler för bidrag och intygar att uppgifterna som ligger 
till grund för vår ansökan är korrekta: 
(samtliga ska underteckna) 

 
Namnteckning ordförande: Namnförtydligande: 

Namnteckning kassör: Namnförtydligande: 

Namnteckning revisor: Namnförtydligande: 

 

Blanketten ska skickas in senast 31 maj 
 

Blanketten och bifogade handlingar skickas till: 

 

Region Värmland 
Rosenborgsgatan 50 
651 82 Karlstad 



1. Bidragsregler politiska ungdomsorganisationer

De politiska ungdomsorganisationerna som har verksamhet i 
länet är av stor betydelse för den demokratiska 
samhällsutvecklingen. Genom olika intresseorganisationer ges 
unga invånare i Värmlands län möjlighet att, via sitt 
medlemskap, utveckla sina intressen och driva angelägna 
frågor. Region Värmland tillhandahåller ett stöd till de 
politiska ungdomsorganisationer som har moderparti i 
regionfullmäktige. Stödet grundar sig på moderpartiets 
mandatfördelning i regionfullmäktige. 

2. Mål med bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Målet med bidragsgivningen är att stödja verksamhet som 
syftar till att utveckla organisationens ideologiska, 
demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner. 
Organisationens distrikt utformar fritt sina mål och sin 
verksamhet. Birdaget ges till politiska 
ungdomsorganisationer i syfte att: 

• Främja barns och ungdomars demokratiska färdigheter 
• Främja jämställdheten mellan könen 
• Främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper 
• Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid
• Engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet 
• Stimulera till länsövergripande verksamhet som ger både 

länsövergripande och lokala effekter.

3. Villkor för att ta del av bidraget

• Bidraget ska gå till, och användas av, politiska
organisationer med länsövergripande verksamhet. 

• Organisationen ska vara en öppen sammanslutning
och medlemskapet ska vara frivilligt.

• Organisationen ska bedriva ideell ungdomsverksamhet inom 
länet.

• Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt 
demokratiska principer och öppet ta ställning för
demokratin som samhällssystem.

• Av organisationens stadgar ska framgå att alla som 
instämmer i föreningens målsättning äger rätt till
medlemskap och deltagande i verksamheten.

• Organisationen får inte bedriva en verksamhet som 
kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller
bruk av alkohol eller andra droger.

• Bidraget ska användas i verksamhet utan
kommersiellt intresse.

4. Grundkrav

För att få ta del av bidraget krävs att:

• Det är en ungdomsorganisation vars moderparti
finns representerat I regionfullmäktige.

• Organisationen uppfyller ovanstående villkor för 
bidrag (enligt punkt 3). 

• Att organisationen redovisar verksamheten i
verksamhetsberättelse med tillhörande handlingar 
(årsmötesprotokoll, revisionsberättelse och 
ekonomisk redovisning för föregående år). 

• Att organisationen redovisar verksamheten i en 
verksamhetsplan för innevarande år. 

5. Beräkning av bidraget

Region Värmland fastställer inför varje budgetår beloppet som 
ska fördelas till de politiska ungdomsorganisationerna. Av 
totalbeloppet som fastställts för budgetåret fördelas 20 procent 
lika på organisationerna i ett grundbelopp och resterande 80 
procent fördelas på organisationerna utifrån moderpartiets 
mandatfördelning i regionfullmäktige. Bidraget betalas ut i ett 
engångsbelopp efter det att ansökan med tillhörande handlingar 
kommit in och godkänts. 

6. Uppföljning och kontroll

Varje organisation ansvarar för riktigheten i de uppgifter och 
handlingar som ligger till grund för bidrag från Region 
Värmland. Uppgifterna ska kunna styrkas av organisationens 
revisorer och vid revision av Region Värmland. 

De organisationer som tar emot bidraget ger regionen rätt att 
utföra revision. Efter begäran av regionen ska de uppgifter och 
verifikationer regionen kan behöva i sin granskning lämnas. 

Organisation som erhåller bidrag från Region Värmland ska 
genast meddela förändringar i organisationen, t.ex. 
omorgansation, adressändring eller ny kontaktperson. 

7. Det här ska ansökan uppfylla:

• Ansökningsblankett med underskrifter och korrekta
kontaktuppgifter (ansökningsblankett finns att skriva ut från
regionens webbsida regionvarmland.se, under fliken ”För
förtroendevalda –politiska ungdomsorganisationer”).

• Samtliga ansökningshandlingar – verksamhetsberättelse, 
årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, revisionsberättelse och 
ekonomisk redovisning ska bifogas ansökningsblanketten. 

• Organisationens stadgar ska bifogas ansökan vid första
ansökningstillfället eller vid stadgeändringar. 

• Ansökningsblankett och ansökningshandlingar ska ha 
inkommit till regionen senast den 31 maj varje år. 

8. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplanen ska vara dokumenterad. En 
verksamhetsplan innebär en idé/plan, framtagen under 
demokratiska former, som tydliggör vad verksamheten går ut på 
och/eller vad man tänker bedriva för verksamhet under året. 
Verksamhetsplanen följs upp i verksamhetsberättelsen med 
någon slags reflektion/eftertanke/utvärdering. Plan och 
berättelse behöver inte vara mer omfattande än vad som behövs 
för organisationens interna utvecklingsarbete. 

Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om: 

• Verksamheten i länet 
• Om planerad verksamhet genomförts
• Reflektioner och kommentarer kring varför/varför inte målen 

uppnåtts
• Hur föregående landstingsbidrag använts (dvs. om bidrag 

erhållits föregående år)

9. Kontaktuppgifter 

Region Värmland 
Rosenborgsgatan 50 
651 82 Karlstad 
Tel: 054‐61 50 00 (växel), Hemsida: regionvarmland.se 
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