
 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 

 
Plats: Regionens hus, Sal B 

§8 Bidrag till politiska ungdomsorganisationer för 
år 2017 
Diarienummer: RJL 2016/1294 
 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• bidrag till politiska ungdomsorganisationer enligt tabell. 
Totalt 617 900 kronor ur 2017 års anslag till politiska 
ungdomsorganisationer. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93, 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.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-08 
 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson   
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
Lena Strand 
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Regionledningskontoret  
Emma Ågren  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
för år 2017 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar  

• bidrag till politiska ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt 617 900 
kronor ur 2017 års anslag till politiska ungdomsorganisationer. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har 2016-09-27, § 93, fastställt bidragspolicyn för bidrag till 
organisationer och föreningar. Bidrag kan utgå till politiska ungdoms-
organisationer som är verksamma i länet och vars moderparti är representerat i 
regionfullmäktige.  

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

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

• Resterande hälft utgör verksamhetsbidrag och fördelas utifrån redovisade 
verksamhetsplaner 
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SDU och Grön ungdom har inte lämnat någon ansökan om bidrag. De uteblivna 
ansökningarna innebär att inte hela anslaget används 2017. 

Beslutsunderlag 
• Ansökningar från politiska ungdomsorganisationer 

• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 
 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör 

Ulrika Geeraedts  
Regional utvecklingsdirektör 

 

Ungdoms-
organisation 

Organisations- 
bidrag 

Verksamhets- 
bidrag 

       Summa 

SSU       112 800         60 800     173 600 
CUF         61 100         35 700       96 800 
LUF         51 800         15 900       67 700 
MUF         80 000          37 200     117 200   
KDU         68 200         24 300       92 500 
Ung vänster         54 200         15 900             70 100 
Grön Ungdom                  0                  0                0 
SDU                  0                  0                0  
Summa       428 100       189 800     617 900 
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