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Beslut i Regionutvecklingsnämnden 2021-11-10 § 143

Regler för distriktsanslag till barn- och ungdomsorganisationer i
Östergötland
1. Syftet med anslaget

Syftet med Region Östergötlands stöd till regionala barn- och ungdomsorganisationer är
ytterst för att ge barn och unga möjlighet att själva organisera sig utifrån sina egna idéer,
intressen och förutsättningar. Det är viktigt att barn och unga har möjligheter att själva ha
makten över de frågor och intressen man har. Ett sätt är att tillsammans ingå i ett
sammanhang där man utifrån sina intressen träffar likasinnade för att på så sätt utvecklas.
Detta för att stärka den demokratiska delaktigheten för barn- och unga i enlighet med FN:s
konvention om barnets rättigheter
Stödet ska möjliggöra för regionala barn- och ungdomsorganisationer att stärka respektive
organisations lokala medlemsföreningar i Östergötland. Det regionala anslaget till
distriktsorganisationen är ett sätt att ge förutsättningar för att på den lokala nivån i
medlemsföreningarna skapa träffpunkter för barn- och unga. Det kan till exempel göras
genom att på olika sätt stödja föreningens styrelser genom utbildningar, träffar,
information om lagar och förordningar, stadgefrågor samt stötta föreningarna när det
gäller att ansöka om kommunala bidrag och exponeras i kommunernas föreningsregister
eller motsvarande.

2. Allmänna villkor

För att Region Östergötland bidrag och stöd ska få effekt krävs en fokusering på
spridning, delaktighet och tillgänglighet. Detta innebär att den mottagande organisationen
eftersträvar att nå fram till alla, att medlemmarna är delaktiga och att målgruppen har
reella möjligheter att ta del av verksamheten. För att nå detta poängterar Region
Östergötland följande områden:
Demokrati
Alla organisationer som får bidrag från Region Östergötland ska vila på en demokratisk
grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande.

Jämställdhet mellan könen
Alla organisationer som får bidrag från Region Östergötland ska kännetecknas av en
strävan efter jämställdhet.
Jämlikhet mellan sociala och kulturella grupper
Alla organisationer som får bidrag från Region Östergötland ska främja möjligheterna för
alla medborgare att delta i samhällslivet oavsett kulturell, religiös och social identitet,
ålder eller sexuell läggning.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Alla organisationer som får bidrag från Region Östergötland ska främja möjligheterna för
alla att delta oavsett fysiska, sociala eller psykiska funktionsnedsättningar.
Spridning inom regionen
Alla organisationer som får bidrag från Region Östergötland ska ha en tydlig regional
spridning.

3. Förutsättningar för att få anslag

Regionala anslag utgår till barn- och ungdomsorganisationer som är verksamma i
Östergötland och samordnar och främjar organisationens regionala verksamhet i
Östergötland.
För att få anslag ska distriktsorganisationen
•
•
•
•
•
•

ha minst 150 medlemmar i åldrarna 6-25 år den 31 december året före
ansökningstillfället. Anslagsgrundande medlemmar ska vara folkbokförda och
verksamma i Östergötland.
ha medlemsföreningar i minst fyra kommuner i Östergötland.
distriktets medlemsföreningar ska finnas registrerade hos den kommun som man är
verksamhet i.
vara demokratiskt uppbyggd och vara självständig.
Medlemmarna ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens
verksamhet och inriktning.
bedriva verksamhet som respekterar idén om de mänskliga rättigheterna.
bedriva verksamhet av varaktig karaktär.

Om två medlemsorganisationer inom distriktsorganisationen bedriver likartad verksamhet
och till övervägande delen har samma medlemmar kan varje medlem endast räknas en
gång.

Distriktsorganisationer med särskilda regler
Barn- och ungdomsorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning,
nationella minoriteter samt barn- och ungdomsorganisationer bildade på etnisk grund kan
söka anslag även om de inte uppfyller kraven på antal medlemmar och medlemsföreningar.
Idrottsorganisationer
Regionens stöd till idrottsverksamhet hanteras av RF SISU Östergötland på uppdrag av
Region Östergötland.
Politiska ungdomsorganisationer
Politiska ungdomsorganisationer omfattas inte av detta anslag. Region Östergötland ger
ett annat årligt bidrag till politiska ungdomsorganisationer som tillhör partier som har
mandat i regionfullmäktige.

4. Definitioner

Barn- och ungdomsorganisation
Med barn- och ungdomsorganisation avses här en organisation där minst 60 procent av
medlemmarna är i åldrarna 6-25 år.
Medlem i barn- och ungdomsorganisation
Som bidragsgrundande medlem i barn- och ungdomsorganisation räknas en person som
•
•
•
•
•
•

är 6-25 år
är bosatt och folkbokförd i Östergötland
var registrerad medlem i en medlemsförening inom distriktsorganisationen den
31 december året innan ansökan om anslag lämnas
bekräftat sitt medlemskap senast den 31 december varje år
har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut rörande organisationens
verksamhet och inriktning
är införd i medlemsförteckning som innehåller uppgifter om födelseår, namn
och adress Medlemsförteckningen ska bevaras i fem år efter verksamhetsårets
utgång.

Den som deltar i så kallad öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan
att vara medlem är inte anslagsgrundande. Inte heller passiva medlemmar eller den som
fått medlemskap av tillfällig natur (till exempel vid vissa enstaka arrangemang) är
anslagsgrundande.

Medlemsförening
Med medlemsförening avses en förening som är införd i distriktsorganisationens register
över medlemsföreningar och är registrerad som förening i den kommun där den har sitt
säte. Medlemsföreningen ska i demokratisk ordning ha antagit stadgar. Medlemmarna
eller det organ som medlemmarna utser beslutar om avdelningens verksamhet.
Medlemsföreningen ska också vara godkänd och bidragsberättigad av den kommun där
den är verksam.
När antalet medlemsföreningar i en distriktsorganisation ska bestämmas gäller
förhållandena den 31 december året före ansökningstillfället.

5. Anslag

Anslag lämnas i form av medlemsanslag. Medlemsanslaget är till för att stödja
distriktsorganisationens regionala verksamhet. Region Östergötland vill att stödet bidrar
till utveckling av verksamhet för barn och ungdomar i regionen samt utbildning av
ungdomsledare och förtroendevalda.
Medlemsanslaget beräknas efter antalet anslagsberättigade medlemmar i
distriktsorganisationen den 31 december året före ansökningstillfället. Anslaget ges med
ett belopp per medlem. Beloppets storlek beslutas för varje år. Beloppet är då preliminärt
och fastställs när antalet anslagsberättigade medlemmar är helt känt och redovisat.
Anslaget varierar beroende på hur mycket medel som finns att dela ut och hur många
organisationer som söker det. I händelse av att en organisation redovisar ett medlemsantal som
i hög utsträckning begränsar tilldelningen till övriga bidragsberättigade organisationer, kan
Region Östergötland tillämpa ett maxbelopp per organisation.
Ramanslagets storlek fastställs varje år av Region Östergötlands fullmäktige.

6. Ansökan

Ansökan om anslag ska göras skriftligen av distriktsorganisationen och vara Region
Östergötland tillhanda senast den första fredagen i maj, varje år. Blanketter tillhandahålls
av Region Östergötland. Ansökan ska vara undertecknad av distriktsorganisationens
firmatecknare. Till ansökan ska bifogas
•
•
•
•
•

Organisationens stadgar.
Stadgarna skickas in vid första ansökningstillfället och därefter endast vid
stadgeändringar.
Justerat årsmötesprotokoll.
Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen ska vara godkänd av årsmötet och undertecknad av
styrelsen.
Ekonomisk redovisning/årsbokslut.
Den ekonomiska redovisningen/årsbokslutet ska vara undertecknad av styrelsen.
Revisionsberättelse/revisionsrapport från föregående verksamhetsår.
Revisionsberättelsen/revisionsrapporten ska vara undertecknad av organisationens
förtroendevalda revisor.

Ansökan ska kompletteras med uppgifter om
•
•
•
•
•

antal medlemsföreningar som är medlemmar i distriktsorganisationen
antal kommuner som organisationen är verksam i
antal medlemmar i åldrarna 6- 25 år i medlemsföreningarna
andel barn- och ungdomsmedlemmar 6-25 år av totala antalet medlemmar i
medlemsföreningarna.
en redogörelse från distriktsorganisationen hur man arbetar med de grundläggande
kraven:
jämställdhet,
jämlikhet mellan sociala och kulturella grupper samt
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Uppgifter om medlemmar och medlemsföreningar ska avse förhållandena den 31
december året innan ansökan görs in till Region Östergötland.
De uppgifter som lämnas kommer att stämmas av med de kommuner där
medlemsföreningarnas verksamhet har bedrivits.
Stämmer uppgifterna inte överens, så är det kommunernas uppgifter som gäller.
För behandling av inkomna ansökningar erfordras en komplett ifylld blankett och
obligatoriska bilagor. Ansökan som kommer in efter ansökningstidens slut behandlas inte.

7. Beslut om anslag

Beslut om anslag fattas av Regionutvecklingsnämnden under årets tredje kvartal.

8. Utbetalning

Anslag betalas ut under årets tredje kvartal.

9. Revision och kontroll

Region Östergötland har rätt att anmoda distriktsorganisationens revisorer att kontrollera
de handlingar som ligger till grund för ansökan. Det kan gälla medlemsförteckningar och
andra handlingar som styrker verksamheten. Handlingarna ska bevaras i fem år efter
utbetalat anslag.
Regionutvecklingsnämnden styrelse har tolkningsföreträde vid tvist.

10.

Återbetalning och återkrav

11.

Dispens

12.

Tid

Region Östergötland har rätt att besluta att anslag som lämnats på grund av felaktiga eller
ofullständiga uppgifter ska betalas tillbaka.
För distriktsorganisation som erhållit medlemsanslag ges under ett efterföljande år dispens
om medlemsantalet understiger 150.
Reglerna beslutades av Regionutvecklingsnämnden 2021-11-10 och gäller från och med
verksamhetsåret 2021 och tillsvidare, med undantag från regel gällande politiska
ungdomsorganisationer som börjar tillämpas vid bedömning av bidragsansökningar
2023 och därmed gäller från och med verksamhetsår 2022.

