Kultur- och bildningsnämnden

STÖDET TILL DE POLITISKA UNGDOMSFÖRBUNDEN
Varför landstinget ger stöd till ideella idéburna organisationer
Landstinget Dalarna vill med stödet till de ideella idéburna organisationerna i
Dalarna stödja utvecklingen av ideologiska, demokratiska, sociala och
opinionsbildande krafter i länet. Stödet ska bidra till att främja hälsan hos
Dalarnas invånare och en hållbar utveckling av länet.
De idéburna organisationerna utformar fritt sina mål och sin verksamhet.

Det regionala stödet för politiska ungdomsförbund ges till förbund som har
ett länsansvar för Dalarna och bedriver verksamhet i Dalarnas län. Om
förbundet är verksam i flera län ska ekonomi och verksamhet för Dalarna
särredovisas.

Stödet till politiska ungdomsorganisationer
De politiska ungdomsförbund som idag är verksamma regionalt i Dalarna,
d v s på distriktsnivå, är självständiga i den mening att de har en fri ställning gentemot de s k moderpartierna. Förbunden är egna föreningar, formulerar sina egna mål och har egen ekonomi. I likhet med övriga ungdomsorganisationer på regional nivå har de till uppgift att vara en kanal
mellan riksorganisationen och den lokala nivån.
Distrikten ansvarar för föreningsinterna frågor, t ex fortbildning av
förtroendevalda på lokal nivå, information, statistik, gemensamma
uttalanden och ageranden i olika frågor, gemensamma kampanjer och
utvecklingsprojekt.

STÖDETS UPPBYGGNAD
När det gäller landstingets stöd till politiska ungdomsförbund ska det syfta
till att främja demokratin och stimulera ungdomar till politiskt engagemang.
Förbundens verksamhet överensstämmer väl med det första av de nationella folkhälsomålen om delaktighet och inflytande i samhället.
Stödet ska stimulera till att det finns en mångfald av självständiga politiska
ungdomsorganisationer i Dalarna som är demokratiskt uppbyggda och har
ett synsätt som är jämlikt och överensstämmer med landstingets
likabehandlingsplan.
Stödet består av två delar, ett grundanslag och ett mandatanslag.
Grundanslaget ska vara lika stort för alla ungdomsförbund.
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Grundanslag
För att få ett grundanslag ska det politiska ungdomsförbundets moderparti
vara representerat i Sveriges riksdag och/ eller i Landstingsfullmäktige
Dalarna.
Ett grundanslag på 20 000 kr till varje på länsnivå aktiv politisk
ungdomsorganisation, som uppfyller följande villkor:
- att den är separerad från vuxenorganisationen
- att medlemmarna har ett reellt och formellt inflytande
- att organisationen bedriver verksamhet och har huvuddelen av sina
medlemmar i länet
- att den är demokratiskt uppbyggd enligt definitionen i Myndighetens för
ungdoms- och civilsamhällefrågors riktlinjer, se bilaga.
Dessa villkor gäller även mandatanslaget.

Mandatanslag
De politiska ungdomsförbunden ska härutöver ha ett stöd proportionellt
mot det väljarstöd moderpartiet erhållit i det senaste allmänna valet till
landstingsfullmäktige. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av
partistödet.

ANSÖKAN OCH UPPFÖLJNING
Ansökan för landstingsbidrag sker i Landstinget Dalarnas
ansökningsdatabas genom att fylla i ansökningsblanketten och bifoga
följande dokument: på senaste årsmötet godkänd verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning, godkänd undertecknad revisionsberättelse,
undertecknat årsmötesprotokoll samt verksamhetsplan för det kommande
året.
För nybildade politiska ungdomsförbund, som ännu inte haft verksamhet
ett år i länet och därigenom inte har årsmöteshandlingar att skicka in, ska
förbundet även bifoga stadgar och andra handlingar som styrker
föreningsbildningen.
En uppföljning sker av hur organisationerna genomfört verksamheten. Om
inget särskilt påkallar det ska Folkrörelseberedningen genomföra dialoger
året före valår med de ungdomsorganisationer som söker stöd hos
landstinget.
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ÅTERBETALNING AV BIDRAG
Bidrag som ej använts ska betalas tillbaka till Landstinget Dalarna vid
nedläggning av förbund. Graden av återbetalningsskyldighet fastställs av
Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd.
De förbund som under landstingets granskning visat sig bryta mot
riktlinjerna för landstingsstöd kan vara återbetalningsskyldiga.

KONTAKT MED LANDSTINGET DALARNA
För att vara bidragsberättigade är de politiska ungdomsförbunden skyldiga
att informera Landstinget Dalarna om viktiga förändringar, så som
nedläggning av förbund, byte av ordförande eller kontaktperson. Detta för
att Landstinget Dalarna ska kunna följa verksamheterna i länet.
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Bilaga
Hämtat från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågors hemsida
Demokratisk verksamhet - så granskar vi
Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer. Vi
ställer krav på att organisationen inte strider mot principen om alla människors lika värde. Vi granskar att
organisationen till sin struktur är demokratisk och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins
idéer.

Vad vi granskar
Ideella organisationer måste ha stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. De måste också ha
en demokratisk uppbyggnad och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, jämställdhet och förbud
mot diskriminering.
Det innebär bland annat att:
Medlemskapet i en organisation är frivilligt.
Medlemmarna enlig stadgarna har möjligheter att påverka verksamheten.
Medlemmarna har beslutanderätt över verksamheten genom att de kan delta på möten och rösta i
frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring och upplösning.
Medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Styrelsen eller motsvarande har sedan mandat att
ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena.
Medlemmarna utser en revisor.
Organisationen är självständig.
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