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Bidrag för politiska ungdomsförbund 
De politiska ungdomsförbund som är berättigade att ansöka om bidrag är 
ungdomsförbund vars moderparti är representerade i kommunfullmäktige (mer 
information om föreningskategorier finns här).  
 
Förbundet ska vara registrerat i Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO 
(IBGO).  
 
Allmänt om bidragsansökningar i Interbook GO 
Interbook GO är ett bidragssystem där föreningar och handläggare på 
kommunen tillsammans hanterar föreningsuppgifter och bidragsansökningar. Det 
innebär att föreningen bland annat har möjlighet att ansöka om bidrag, ladda upp 
dokument, komplettera bidragsansökningar samt att se status på både nya och 
gamla bidragsansökningar. Ansökningar samt information om kompletteringar 
och beslut om bidrag sparas i systemet.  
 
Föreningen bör logga in regelbundet för att bevaka status på bidragsansökningar 
och se till att föreningens uppgifter är uppdaterade. För att kunna ansöka om 
bidrag ska föreningens årsmöteshandlingar finnas uppladdade i IBGO vilket vi 
rekommenderar samtliga föreningar att göra snarast efter att årsmötet är 
genomfört.  
 
Bidragsansökningarnas olika status 
 
I Interbook GO har bidragsansökningarna olika status beroende på var i 
handläggningsprocessen ansökan befinner sig:  
 

- Påbörjad ansökan (ej inskickad) - Ett utkast av föreningens ansökan är 
sparad på föreningens bidragssida men är ännu inte inskickad.  

- Skickad ansökan ej hanterad - Föreningen har skickat in sin ansökan 
men den är ännu inte hanterad av handläggare.  

- Godkänd ansökan - Underlaget för föreningens ansökan är komplett för 
vidare handläggning. Observera att detta inte innebär att er ansökan är 
klar för utbetalning.  

- Ansökan ska kompletteras - Handläggare behöver ytterligare 
information för att kunna hantera er ansökan. Föreningen behöver 
komplettera sin ansökan.  

- Ansökan har kompletterats - Föreningen har gjort kompletteringar i sin 
ansökan och skickat till handläggare igen.  

- Avslag - Föreningen har fått avslag på sin ansökan.  
- För utbetalning - Föreningens ansökan har blivit godkänd för 

utbetalning.  
- Utbetalt - Föreningens bidrag har betalats ut till angivet 

bankgiro/plusgiro. 

https://www.orebro.se/kultur--fritid/foreningsstod/foreningsbidrag--kulturstod.html
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Verksamhetsbidrag 
 
OBS! Tänk på att läsa i de blåa rutorna inne i Interbook GO. Där finns nyttig 
information kopplat till respektive sida i systemet 
 
 
Politiska ungdomsförbund kan ansöka om följande bidrag: 

- Mandatbidrag 
 
Det är endast behörighetsnivån ”Ansvarig förening” som kan ansöka om bidrag i 
Interbook GO.  
 
Att göra innan bidragsansökan skickas in 
För att kunna ansöka om bidrag måste samtliga årsmöteshandlingar finnas 
uppladdade (Se manualen ”Hantera föreningens uppgifter och dokument” i 
avsnittet ”Dokumenthantering” för mer information om uppladdning av 
dokument). De dokument som ska finnas uppladdade är: 

- Årsmötesprotokoll (signerat)  
- Verksamhetsberättelse 
- Revisionsberättelse (signerad) 
- Ekonomisk redovisning 

 
  



5  

Mandatbidrag 
1. Börja med att gå in på startsidan för Örebro kommuns boknings- och 

bidragssystem IBGO. Länk finns på Örebro kommuns hemsida. Klicka 
på ”Logga in” i övre högra hörnet. 

 

 
 

2. Fyll i användarnamn och lösenord. 
 

 
 

3. Innan själva ansökan ska fyllas i, kontrollera att årsmöteshandlingar finns 
uppladdade samt att medlemsstatistiken är ifylld.  
 

4. Klicka på ”Bidrag” i menyn till vänster. 
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5. Klicka på ”Ny bidragsansökan” mitt på sidan.  
 

 
 

6. Välj ”Mandatbidrag” i menyn. Klicka sen på ”Spara”. 
 

 
 

7. Nu öppnas formuläret för ansökan. Fyll i ansökan efter bästa förmåga. 
Längre ner i ansökan finns möjlighet att skicka med ytterligare 
information till handläggare. OBS! Tänk på att meddelande till 
handläggare blir en offentlig handling. 
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8. När ansökan är ifylld finns två alternativ att göra: 

a. Om det är något som ni missat och behöver kolla upp innan 
ansökan skickas in så går det bra att spara ansökan för att sen 
logga in och återuppta den. Klicka i så fall på ”Spara”. Ansökan 
kommer då att hamna på er bidragssida i Interbook GO där ni 
kan öppna upp den igen.  
 

b. Om ansökan är färdig, klicka på ”Skicka in ansökan”. Ni kommer 
då att få upp en ruta med meddelande om att ansökan är 
inskickad.  
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9. Oavsett om ni väljer enligt 9a eller 9b så kommer ansökningsformuläret 
att stängas och ni kommer till er bidragssida. Där kommer ansökan att 
finnas i listan på sidan.  

a. Om ni valde att spara ansökan kommer den att ha status 
”Påbörjad ansökan (ej inskickad)”.  

 

 
 

b. Om ansökan skickades in kommer den att ha status ”Skickad 
ansökan, ej hanterad”. Den väntar då på att förvaltningen ska 
börja handlägga ansökan. 
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10. Efter inskickad ansökan kan olika saker ske i handläggningsprocessen. 
Ansökans status kommer då att förändras på bidragssidan. Se listan i 
inledande kapitlet i den här manualen för en överblick över samtliga 
statustyper en ansökan kan ha. För mandatbidragsansökan är de tre 
vanligaste: 

 
a. ”Godkänd ansökan”. Ansökan är då godkänd för vidare 

handläggning och er förening kommer att meddelas när 
förändringar sker eller när beslut fattas om er ansökan. Besked 
om detta skickas via e-post till samtliga med behörighet ”Ansvarig 
förening”. 
 

b. ”Ansökan ska kompletteras”. Det är då något som saknas i er 
ansökan. Gå vidare till steg 12 i manualen för mer information.  
 

c. ”För utbetalning”. Ansökan är då komplett och ligger för 
utbetalning i IBGO. Besked om detta skickas via e-post till 
samtliga med behörighet ”Ansvarig förening”. Där anges också 
ungefär när utbetalningen är föreningen tillhanda. När 
utbetalningen är genomförd kommer ansökans status att ändras 
till ”Utbetalt”. Allt är nu färdigt med er ansökan men bevaka 
gärna så att utbetalningen kommer till er förenings 
bankgiro/plusgiro.  

 
11. Om ansökan ska kompletteras anges i e-post vad det är som saknas.  

E-postmeddelandet skickas till samtliga med behörighet ”Ansvarig 
förening”. Samma information finns även i IBGO längst ner i er ansökan. 
Det finns olika delar som kan behöva komplettering:  

a. Om kompletteringen är att årsmöteshandlingar saknas. Ladda upp 
dessa i dokumenthanteraren (Se manualen ”Hantera föreningens 
uppgifter och dokument” i avsnittet ”Dokumenthantering” för 
mer information om uppladdning av dokument). Gå sen vidare 
till steg 13 i manualen. 

b. Om det saknas medlemsstatistik, fyll i uppgifterna på er förenings 
sida (Se manualen ”Hantera föreningens uppgifter och 
dokument” i avsnittet ”Uppdatera medlemsstatistik” för mer 
information). Gå sen vidare till steg 13 i manualen. 

c. Om någon information i formuläret saknas eller om 
medlemslistan saknas. Gå vidare till steg 13 i manualen. 
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12. För att öppna en ansökan, klicka i rätt ”kryssruta” och klicka sen på 
”Ändra”. Då öppnas ansökan igen.  

 

 
 

13. Om komplettering behöver göras enligt 12c, justera detta direkt i 
formuläret.  

 
14. När komplettering är genomförd, ange vilken komplettering ni gjort i 

fältet ”Meddelande till handläggare”. Klicka sedan ”Skicka in ansökan”. 
Ni kommer då tillbaka till er bidragssida och ansökan har ändrats till 
status ”Ansökan har kompletterats”.  
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Vanliga frågor och svar 
Här listar vi de vanligaste problem som användare har i IBGO. Om det är något 
annat som inte fungerar finns ett formulär för felanmälan på startsidan för IBGO 
alternativt kontakta Föreningsenheten via Servicecenter, 019-21 10 00.  
 
 
Fråga: Jag ska ansöka om mandatbidrag men bidraget finns inte i menyn när jag 
klickat på ”Ny bidragsansökan”. Är jag inte berättigad att söka?  
 
Svar: Det kan vara så att ni skapat en ansökan en gång och då sparas ett utkast. 
Då bidraget endast går att söka en gång per år så försvinner då bidraget i menyn. 
Däremot finns då en påbörjad ansökan som du hittar i listan på er bidragssida. Se 
punkt 13 i manualen för instruktion om hur man öppnar påbörjad ansökan.  
 
 
Fråga: Det står att vårt bidrag är utbetalt men det har inte kommit in några 
pengar på vårt konto trots att rätt bankgironummer är angivet. 
 
Svar: I IBGO finns ett utbetalningsdatum som avser när en utbetalningsfil skapas 
i bidragssystemet. Därefter ska denna fil skickas till kommunens 
ekonomiavdelning innan själva utbetalningen genomförs. Detta kan ta mellan  
3–10 dagar men när en ansökan har status ”Utbetalt” så är bidraget antingen 
utbetalt eller på väg att betalas ut till er förening.   
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