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Bidrag till politiska ungdomsförbund under
mandatperioden 2018-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1

Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om
ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag
samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under
förutsättning att
1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.

2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas
en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående
år.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt
som gällt under tidigare mandatperiod. En förutsättning för att få bidraget är att
ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett
lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala
arbetet. Chefen för kommunkansliet föreslås få delegation att hantera
ansökningarna i enlighet med de förutsättningar som fullmäktige har beslutat.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att:
1 Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i
kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om
ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag
samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under
förutsättning att
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1)
2)
3)
4)

partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
det finns ett lokalt ungdomsförbund,
bidraget används i det lokala arbetet,
ungdomsförbundet är aktivt.

2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas
en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående
år.
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