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Bakgrund 
Riktlinjen är framtagen för att ge en tydlighet kring det bidrag som betalas ut 
av kommunledningsförvaltningen för att främja demokratiutveckling och 
delaktighetsfrågor hos barn och ungdomar.  

Syfte 
Syftet med bidraget är att främja aktiviteter och satsningar som leder till ökat 
inflytande för barn och ungdomar i frågor som rör kommunens utveckling eller 
som skapar kunskap om och intresse för det demokratiska systemet.   

Koppling till kommunens vision och mål  
Värnamo ska vara en trygg och attraktiv kommun som växer på ett hållbart sätt. 
Kommunens vision är: Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 
invånare 2035.  

En framgångsfaktor för att uppnå kommunens vision är att inkludera människor 
och skapa förutsättningar för delaktighet. Invånarna får möjlighet till inflytande 
och ses som en resurs för kommunens utveckling. Det gäller exempelvis 
brukarundersökningar, landsbygdsdialoger, medborgarinitiativ och 
medborgarbudget. Barn och ungdomar är ofta underrepresenterade. Detta beror 
inte på avsaknad av åsikter eller ett ointresse att delta i utvecklingsarbete från 
ungdomars sida, utan beror mer troligt på att de former för delaktighet som vi 
arbetar med inte lockar ungdomar att delta i tillräckligt hög grad. 

Barnkonventionen är sedan 2020-01-01 lag i Sverige. I artikel 12 framgår att 
barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i alla de frågor som på något 
sätt berör barn eller barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 
till mognad och ålder. Även andra artiklar i barnkonventionen kan vara aktuella 
att beakta i demokratiutvecklingsfrågor.  

Forskning visar att unga är lika samhällsintresserade som vuxna. Däremot är 
förutsättningarna för unga att delta och påverka ofta sämre på grund av till 
exempel ålder, kunskap och erfarenhet. Ungdomar är också minst lika 
intresserade av politik som tidigare generationer men identifierar sig i mindre 
grad med ett enskilt parti, och väljer allt mer sällan att engagera sig 
partipolitiskt (Lindberg S, Persson M, (2013). Många engagerade är grunden i 
en demokrati, och legitimiteten ökar om de förtroendevalda speglar invånarna 
när det gäller exempelvis ålder och kön.  

 

Organisation och ansvar 
Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning hanterar ansökningarna 
och tar fram underlag för beslut. Regelbundet under året sörjer ovanstående för 
att bidraget marknadsförs mot målgruppen. 
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Kriterier för erhållande av ekonomiskt bidrag 
Barn- och ungdomsorganisationer. Även kommunala verksamheter omfattas, 
liksom ungdomsorganisationer inom politiska partier som finns 
representerade i Värnamo kommuns fullmäktige.  

Maximalt kan 50 000 kronor per kalenderår år och aktör beviljas.   

Sökande och de som genomför huvuddelen av sökt aktivitet ska inte vara 
fyllda 20 år. Myndig person med kontaktuppgifter står som juridiskt och 
ekonomiskt ansvarig. 

Bidragsmottagande aktör ska uppfylla följande:  

•  Bidragsmottagaren respekterar människors lika värde, motverkar 
diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion (eller annan trosuppfattning), funktionsvariation, sexuell 
läggning eller ålder.  

• Bidragsmottagaren och bidragsmottagarens förening eller organisation 
följer lagar och förordningar, exempelvis likabehandlingsprincipen. 

• Eventuella evenemang som arrangeras och som huvudsakligen vänder sig 
till barn- och unga, ska vara fria från alkohol, tobak, nikotin, dopning och 
narkotika. Dessa ska också följa gällande säkerhetsregler.  

Om ovanstående krav inte följs har Värnamo kommun rätt att neka eller dra 
tillbaka beviljat stöd.  

 

Ansökan  
Ansökan ska vara Värnamo kommun, utvecklingsavdelningen, tillhanda 
senast 2 månader innan planerad aktivitetsstart. I ansökan ska framgå vad 
bidraget ska användas till och hur det främjar det syfte som beskrivs i dessa 
riktlinjer. Ansökan ska dessutom innehålla: 

1. Projektledare, ansvarig myndig person, förening eller organisation, samt 
utbetalningsuppgifter.  

2. Syfte. 
3. Vad bidraget ska användas till exempel på kostnader det kommer att 

täcka. 
4. Hur projektet främjar Värnamos vision och demokratiutveckling bland 

unga. 
5. Tidplan för genomförande inklusive utvärdering. 
6. Hur utvärdering är tänkt att genomföras och redovisas. 

 

Prövning av ansökan och beslut 
Beslut om bidrag fattas av utvecklingsavdelningen. Beslutet kan ej 
överklagas. 
 

Utbetalning av bidrag 
Utbetalning av bidraget görs i anslutning till fattat beslut.  
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Redovisning 
Bidragsmottagaren ska skicka in en skriftlig redovisning av vad bidraget har 
använts till och på vilka sätt genomförda aktiviteter har bidragit till syftet. Det 
ska också framgå hur kriterierna ovan har uppfyllts. Mottagaren ska också vara 
förberedd för att muntligt presentera sitt projekt. 
Redovisningen ska skickas till Värnamo kommun, utvecklingsavdelningen, 
senast 2 månader efter slutförande enligt vad som angetts i tidplanen i ansökan. 

Uppföljning av styrdokument 
Uppföljning och eventuell revidering, ska ske minst en gång per mandatperiod.  
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