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Beslutsmeddelande 
2012-01-12

  
Dnr 21-1258/11

  

 

Mattecentrum 
Grev Turegatan 40 
 
11438 STOCKHOLM 

Statsbidrag för ungdomsorganisationer 2012

Beslut om bidrag för verksamhetsåret 2012

Ungdomsstyrelsen har den 12 januari 2012 beslutat bifalla er ansökan, enligt Förordning 
(2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Beslutet avser verksamhetsår 
2012.

Bidragsbelopp

Ni beviljas 330 000 kronor i bidrag samt 659 576 kronor till organisationers arbete för 
barn och ungdomar på lokal nivå. Bidraget kommer att utbetalas till bankgiro 354-9656.

Övriga upplysningar

Beslutet får enligt § 15 i Förordning (2001:1060) om statsbidrag till 
ungdomsorganisationer inte överklagas.

I samband med detta beslut har redovisning av bidragen för verksamhetsåret 2010 
godkänts. Även redovisning av pengar från Svenska Spel 2010 har godkänts.

En ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 ska 
lämnas till Ungdomsstyrelsen senast den 1 september 2013 i enlighet med myndighetens 
riktlinjer för redovisning av statsbidrag.

Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd, efter 
föredragning av Marianne Örberg, handläggare.

Vänliga hälsningar

Marianne Örberg 
handläggare

Bifogas 
Bilaga till beslutsmeddelandet
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Bilaga till beslutsmeddelande 
2012-01-12

  
Dnr 21-1258/11

  

 

Mattecentrum 
Grev Turegatan 40 
 
11438 STOCKHOLM 

Bidragsbelopp  
 
Bidraget fördelades med ett fast bidrag om 330 000 kr.  
 
Organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå  
 
Bidraget till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (tidigare 
överskottet från Svenska Spel) är i år beräknat till 199,9 procent av organisationens 
bidrag. Er organisation beviljas därmed 659 576 kronor för bidragsåret 2012.  
 
Utbetalning  
 
Bidraget betalas ut vid två tillfällen. Den första utbetalningen sker så snart som möjligt 
efter fattat beslut. Den andra utbetalningen sker i början av juli 2012. Medel till 
organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (tidigare överskottet från 
Svenska Spel) betalas ut vid ett tillfälle.  
 
 
Riktlinjer för redovisning av beviljat bidrag  
 
Redovisningen ska bestå av en ekonomisk redovisning (resultat- och balansräkning), 
verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för det år som bidraget avser. Revisorns 
berättelse ska undertecknas av en auktoriserad eller godkänd revisor.  
 
I redovisningen av medel för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå 
(tidigare överskottet från Svenska Spel) ska det framgå på vilket sätt medlen fördelats 
inom organisationen för att komma den lokala verksamheten till del.  
 
Ungdomsstyrelsen lämnar årligen en rapport till regeringen om hur statsbidragen används 
av organisationerna. Om ni har möjlighet ser vi gärna att ni till nästa år mer beskriver hur 
era bidragsmedel har använts och vad de har inneburit för er verksamhet, medlemmar och 
målgrupper.  
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