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Bilaga 2. Regler och anvisningar för Region Stockholms ut-
vecklingsstöd för ungas organisering 
 
Region Stockholms stöd till ungdomsorganisationer utgörs både av ett 
distriktsstöd i syfte att stödja ungas självständiga organisering, och ett 
utvecklingsstöd i syfte att främja aktiviteter och möten mellan grupper 
av unga samt nya aktörer av unga. 
 
Syfte för utvecklingsstöd för ungas organisering 
§ 1 Syfte med utvecklingsstöd för ungas organisering (samt distriktsstöd 
för ungas organisering) är:  

Självständighet 

• Stödet ska stödja barns och ungdomars självständiga organise-
ring och delaktighet i föreningslivet. 
 

Demokrati 

• Stödet ska främja barns och ungas kunskap och förmåga att 
agera enligt demokratins principer och stärka ungas makt över 
sina egna liv och inflytande i samhället. 
 

Deltagande 

• Stödet ska främja utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i 
barn och ungas närmiljö i regionen, som är relevanta för fler och 
som fler unga kan välja, skapa och ta del av.   

 

§ 2 Utvecklingsstöd för ungas organisering har två ytterligare syften:  

Främja nya aktörer/underrepresenterade i föreningslivet: 

• Stödet ska främja att nya aktörer med verksamhet för unga i reg-
ionen kan utvecklas och nå fler. Verksamheter som riktar sig till 
unga som är underrepresenterade i föreningslivet prioriteras. 

 

Samverkan 

• Stödet ska främja möten mellan unga med olika bakgrund samt 
främja samverkan mellan olika grupper som vanligtvis inte möts.  
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Villkor för utvecklingsstöd för ungas organisering  
De sökande av utvecklingsstöd för ungas organisering måste leva upp 
till följande kriterier. 
 
Målgrupp 
§ 3 Utvecklingsprojektens målgrupp ska främst vara barn och unga i 

åldrarna 6–25, och målgruppen måste vara delaktig och aktiv under 
utvecklingsprojektens planering och genomförande. 
 
Samverkan – partnerskap  
§ 4 Utvecklingsprojekten måste vara ett partnerskap med minst tre 

olika aktörer. Ett partnerskap är en grupp av aktörer som tillsammans 
vill utveckla idéer och samarbeta som jämbördiga partners.  
 
§ 5 En samarbetspartner är huvudansvarig för utvecklingsprojekten och 
ansökan. Huvudansvarig organisation måste ha till syfte att organisera 
barn och unga enligt sina stadgar, ha ett organisationsnummer och ha 
bedrivit kontinuerlig verksamhet i minst två år. En statlig, regional eller 
kommunal verksamhet kan inte vara huvudsökande.  
 
§ 6 Kraven på samverkansaktörerna är inte lika formella som på huvud-
ansvarig organisation, de kan se olika ut till formen, men de måste rikta 
sig till unga.  
 
Regional spridning 
§ 7 Utvecklingsprojekten ska ha likvärdig verksamhet i minst tre av lä-
nets kommuner. 
 
Stödets storlek och användning 
§ 8 Stödets storlek bestäms utifrån en samlad bedömning av utveckl-
ingsprojektens verksamhet och spridning. Maxbelopp för utvecklings-
stöd för ungas organisering är 500 000 kr/år. 
 
§ 9 Stödet får inte användas för administrativa kostnader i de sökande 
organisationernas ordinarie verksamhet.  
 
§ 10 Stödet bör främst användas till verksamhet och aktiviteter, som 
möteskostnader, kommunikation, arvoden för till exempel ungdomsam-
bassadörer, experter eller föreläsare.  

Projektets längd 
§ 11 Utvecklingsprojekt kan beviljas för ett år i taget. Tidigare beviljade 
utvecklingsprojekt kan ansöka om medel för en fortsättning av utveckl-
ingsprojektet. Samma utvecklingsprojekt kan beviljas stöd för totalt tre 
bidragsår som högst. Ansökan sker för ett bidragsår i taget, att ett pro-
jektår beviljas innebär inga utfästelser om framtida stöd. 
   
Demokrativillkor 
§ 12 Stöd får endast lämnas till en huvudansvarig organisation som an-
söker om stöd och som är 

1. en ideell förening i vilken medlemskap är frivilligt 
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2. självständig och demokratiskt uppbyggd, samt bedriver verksam-
het förenlig med det demokratiska styrelseskicket, inklusive jäm-
ställdhet och förbud mot diskriminering 

3. öppen för alla barn och unga som delar föreningens syfte och mål 
och därmed är icke exkluderande. 

 
§ 13 Stöd kan inte beviljas till en huvudansvarig organisation om den el-

ler någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten 
1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker 

den enskildes grundläggande fri- och rättigheter 
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla 

människors lika värde 

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som 
anges i 1 eller 2 

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 
 
§ 14 Stöd får endast lämnas då samtliga samverkansaktörer respekterar 
demokratins idéer och grundläggande värden, samt principen om alla 
människors lika värde. 
 
Prioriteringar 
§ 15 Utvecklingsprojekt prioriteras som har lokal förankring i länet där 
minst en samarbetspartner erhåller kommunalt stöd, exempelvis finan-
siellt stöd eller lokalstöd. 

§ 16 Utvecklingsprojekt prioriteras där någon av aktörerna i partner-
skapet är en distriktsorganisation för barn och unga i regionen. 

§ 17 Utvecklingsprojekt prioriteras som har en realistisk plan för hur 
utvecklingsprojektet ska kunna leva vidare efter projekttidens slut 
och bedöms ha långsiktig bärkraft. 
 
Ansökan  
§ 18 Ansökan görs årligen via ansökningsformulär på kulturförvaltning-
ens webbplats. Ansökningstider fastställs årligen.  
 
§ 19 Kulturförvaltningen avvisar ansökningar som kommit in efter sista 
ansökningsdag.  

§ 20 Ansökan ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter i ansök-
ningsformuläret såväl som följande obligatoriska bilagor: 

1. Stadgar (från huvudansvarig organisation, även från övriga sam-
verkansaktörer om det finns). 

2. Årsmötesprotokoll (från huvudansvarig organisation, även från 
övriga samverkansaktörer om det finns). 

3. Avsiktsförklaring mellan parterna som är undertecknad av samt-
liga aktörer i partnerskapet. 

 
Förvaltningen kan begära in kompletteringar vid behov. 
Firmatecknare ska intyga att inlämnade uppgifter är korrekta. 
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Utbetalning  
§ 21 Utbetalning sker endast till sökande huvudansvarig organisations 
bankgiro eller plusgiro. 
 
Redovisning  
§ 22 Redovisning sker via redovisningsformuläret på kulturförvaltning-
ens webbplats. Redovisningen ska ha inkommit till kulturförvaltningen 
senast två månader efter utvecklingsprojektens slutdatum.  
 
Vid flerårigt stöd ska den ansökande årligen skicka in årsredovisning, 
verksamhetsberättelse samt delrapport som anger om ändringar skett i 
förhållande till ansökan. Sista året ska en slutrapport lämnas in vid re-
dovisningen. 
 
§ 23 Redovisningen ska bland annat innehålla beskrivning av genom-
fört utvecklingsprojekt och ekonomisk redovisning. Dessutom ingår frå-
gor om hur utvecklingsprojektet har uppfyllt syftet för stödet samt be-
dömningskriterierna. Om redovisningen uteblir eller är ofullständig kan 
hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden. 
 
Återbetalning samt indragen utbetalning  
§ 24 Om verksamhet som beviljats stöd förändras i förhållande till vad 
som angivits i ansökan ska förvaltningen meddelas omgående. Änd-
ringar kan innebära att hela eller del av stödet ska återbetalas till kultur-
nämnden. Även vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet 
komma att återkrävas av kulturnämnden eller resultera i indragen utbe-
talning. Kulturnämnden förbehåller sig rätten att begära återbetalning 
av stödet. 
 
§ 25 Mottagaren av stöd är återbetalningsskyldig om 

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt 
har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt 
belopp 

2. stödet av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats felakt-
igt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta 

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i § 22 
4. villkor i beslutet om stöd inte har följts. 

Övrigt  
§ 26 Lagar och förordningar ska följas.  

§ 27 Stöd får inte lämnas till en sökande huvudansvarig organisation 
som har skatteskulder eller obetalda avgifter hos Kronofogdemyndig-
heten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. 

§ 28 Sökande huvudansvarig organisation har som arbetsgivareskyldig-
het att ha en policy kring och följa arbetsmiljölagen och dess föreskrifter 
gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. Om 
organisation visar sig inte uppfylla villkor om policy och aktivt arbete 
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med arbetsmiljöfrågor gällande exempelvis sexuella trakasserier, över-
grepp, hot och våld kan stödet komma att återkrävas.  
 
§ 29 Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd lämnat 
felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut kommer åtgärder vid-
tas.  
 
Kommunikationsmaterial och webb  
§ 30 Utvecklingsprojekt som beviljats stöd ska i sitt kommunikations-
material tydligt tala om att utvecklingsprojektet stöds av Region Stock-
holm. Anledningen till det är att visa länets invånare hur skattepeng-
arna används. Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region 
Stockholm 


