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1. Stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna
Region Gotland har beslutat att årligen avsätta 10 % av det totala anslaget för partistöd
under bidragsåret, som stöd för de partipolitiska ungdomsorganisationerna.
Stöd lämnas i form av grundstöd och/eller projektstöd till sådan politisk
ungdomsorganisation som är registrerad hos kultur- och fritidsavdelningen och vars
moderparti är representerat i regionfullmäktige.

2. Fördelning av stöd
Hälften (50 %) av det anslag som avsätts till ungdomsorganisationerna fördelas som
grundstöd och den andra hälften (50 %) fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas
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25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet
har i regionfullmäktige.
2.1 Grundstöd

Grundstöd betalas ut till sådan aktiv politisk ungdomsorganisation som är registrerad hos
kultur- och fritidsavdelningen efter rekvisition på avsedd blankett. Verksamhetsberättelse
och kopia på justerat årsmötesprotokoll ska bifogas.
Grundstödet är bland annat avsett till distriktsorganisationens eventuella lokal- och/eller
personalkostnader.
2.2 Projektstöd

Stödet har i sin konstruktion ingen koppling till grundstödets fasta belopp och
mandatbaserat bidrag. Projektstöd fördelas efter ansökan och följande grunder gäller vid
bedömning:
Ungdomsorganisationen ska verka för eller bedriva
opinionsbildande verksamhet
verksamhet så att såväl medlemmar som allmänhet engageras i samhällsfrågor
verksamhet som prioriterar jämställdhet och mångfald samt att man även når yngre
åldersgrupper
verksamhet som värnar demokratin
drogfri verksamhet
Sista ansökningsdag för projektstöd är den 31 oktober året före bidragsåret.
Ansökan ska ske på avsedd blankett och ställas till kultur- och fritidsavdelningen.
Till ansökan ska bifogas verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av sådana av
kommunen beviljade projekt som inte tidigare redovisats.

3. Beslut
Ansökan avseende projektstöd handläggs av kultur- och fritidsavdelningen.
Beslut om fördelning av stöd fattas av beslutsgrupp utsedd av regionstyrelsen, bestående av
ett regionråd och ett oppositionsråd.
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4. Utbetalning
Grundstöd betalas ut efter det att rekvisition med bilagor lämnats in till kultur- och
fritidsavdelningen.
Utbetalning av projektstöd sker som tidigast den 15 januari året efter att ansökan inkommit
till kultur- och fritidsavdelningen.

5. Återbetalningsskyldighet
Har ungdomsorganisationen mottagit stöd på felaktig grund ska stödet återbetalas.
Har projekt för vilken ungdomsorganisationen erhållit projektstöd inte genomförts, ska
stödet återbetalas alternativt överföras på annat av beslutsgruppen godkänt projekt.
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