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Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer
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FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturnämnden föreslås besluta
att godkänna att Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS) uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation. Beslutet
gäller under förutsättning att förvaltningen granskat och slutligt godkänt 2008
års ansökan och bokslut/verksamhetsberättelse för 2007.
att godkänna att Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Stockholmsdistrikt
uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation.
Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen granskat och slutligt godkänt 2008 års ansökan och bokslut/verksamhetsberättelse för 2007.
att Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF) inte
uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional ungdomsorganisation.

2

BAKGRUND

2.1

Regler

Kulturnämndens (KUN) nuvarande regler för stöd till kultur och föreningsliv
har tillämpats från 2006.
Med distriktsorganisationer menas föreningar med en egen organisation på
distriktsnivå. Lokala föreningar ingår därmed inte i detta begrepp.
Fyra målområden skall verka som riktlinjer för mottagare av KUN:s stöd. Målområdena är demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika
sociala och kulturella grupper samt tillgänglighet för funktionshindrade.

Bilagor
1. Ansökan från Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS)
2. Ansökan från Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Stockholmsdistrikt
3. Ansökan från Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF)
4. Regler och anvisningar för stöd till ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer
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KUN:s stöd skall användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och stödja de
lokala föreningarna i deras verksamhet. En distriktsorganisation ska vara
självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider
mot demokratins idéer.
För ungdomsförbundens distriktsorganisationer gäller att organisationen skall
ha en omfattande verksamhet i Stockholms län samt minst 400 registrerade
betalande medlemmar i åldern 7 – 25 år som är bosatta inom länet. Andelen
ungdomsmedlemmar i de lokala föreningarna skall utgöra minst 50 % av det
totala medlemsantalet i distriktet. Distriktsorganisationen skall omfatta minst
fem verksamma lokalföreningar i minst tre av länets kommuner. Reglerna
säger att distriktsorganisation som ansöker om stöd för första gången skall ha
bedrivit kontinuerlig verksamhet under minst ett år. Nya organisationer prövas av kulturnämnden i samband med beslut om årsbudgeten.
2.2

Nya organisationer

Tre nya ungdomsorganisationer har under 2007 anmält intresse att bli prövade för att beviljas verksamhetsstöd från 2008. Det är Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS), Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF )
Stockholmsdistrikt och Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF).
2.2.1

Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS)

SRS hade den sista december 2006 3 196 medlemmar i åldern 7 – 25 år. Totala
antalet medlemmar var 5 546. Andelen ungdomar som ger underlag till stöd
utgör 58 % av alla medlemmar. Distriktet omfattar sex lokalföreningar i fyra
kommuner.
Distriktet bildades i maj 2004 och bygger nu upp och utvecklar sin verksamhet.
SRS är ett distrikt inom Syrianska Ungdomsförbundet (SUF). SUF är en självständig, religiöst och partipolitisk obunden ungdomsorganisation som bildades 1992. Dess säte ligger i Södertälje. SUF är en paraplyorganisation som representerar syrianska ungdomssektioner och föreningar i Sverige. SUF’s uppgift är att tillvarata de syrianska ungdomarnas intressen på det kulturella och
sociala planet. SUF har 50 medlemsföreningar runtom i landet, med över 20
000 medlemmar (åldern 7 - 25 år, 13 000 medlemmar). Distrikt finns i Västra
Götaland och Stockholms län.
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SUF:s har som ändamål
att bevara den syrianska kulturen
att engagera och integrera ungdomar i det svenska samhället
att uppmuntra och motivera ungdomarna till högre studier
att jobba för jämställdhet och demokrati
att motverka segregation och social utslagning såsom våld, droger och
generationskonflikter
att förse ungdomar med utbildningsprogram i föreningsteknik, ledarskap m m.
2.2.2

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Stockholmsdistrikt

UNF är en ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. Den
ingår i IOGT-NTO-rörelsen. UNF Stockholms distrikt har funnits sedan 1970
då organisationen bildades. Den har inte haft landstingsbidrag. De senaste
åren har distriktet börjat växa, både vad gäller medlemsantal, föreningar och
aktiviteter och ser en stor utvecklingspotential för framtiden. Den sista december 2006 var 393 medlemmar i åldern 7- 25 år registrerade i UNF och med
nio föreningar i fem kommuner. I början av december 2007 var det 444 medlemmar bosatta i Stockholms län. Det fanns då elva föreningar fördelade på
sex kommuner.
En medlem i UNF är mellan 13 och 25 år. För den som är yngre finns IOGTNTO:s Juniorförbund (Junis). IOGT-NTO:s Juniorförbund får stöd som ungdomsorganisation från kulturnämnden. Den som går med i UNF får avge ett
löfte "Som medlem i UNF lovar jag att göra mitt bästa för att kämpa för ett
bättre samhälle såsom det framgår i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och
program. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda
drycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, ej heller narkotika eller
andra gifter med berusande effekt."
UNF har ca 125 föreningar över hela landet och med drygt 3 300 medlemmar
(2005-12-31). Verksamheten består av så skilda saker som teater, discon, studiecirklar och kaféer. UNF är partipolitiskt och religiöst obunden, men säger
sig agera politiskt.
UNF förespråkar en restriktiv drogpolitik, för att det är det bästa sättet att
komma till rätta med problemen. Det är en solidaritetsfråga. De flesta är beredda att stå ut med lite krångel när de ska köpa alkohol, om detta gör att de
som drabbas mest får det lite bättre.
En stor del av verksamheten bygger på demokrati och internationellt arbete.
Medlemmarna får demokratiska verktyg för att påverka, medvetna om att det
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ger respekt för vår organisation. Den internationella solidariteten är en viktig
del som bland annat utvecklas genom utbyte och samarbete med länder över
hela världen.
2.2.3

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF)

SBUF är ett distrikt inom Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och som
samlar allt barn- och ungdomsarbete i Sveriges baptistförsamlingar under ett
och samma tak. Det nybildade Stockholmsdistriktet bestod av en förening vid
årsskiftet 2006/2007. Den 20 mars 2007 fanns det registrerat 457 medlemmar i åldern 7- 25 år. Vid det datumet fanns det fem föreningar i tre kommuner. Stockholmsdistriktet hade stöd från landstinget till och med 2001 då distriktsorganisationen avvecklades.
SBUF vill ge unga människor en meningsfull fritid, träning i demokrati, en
trygg gemenskap och en tro på Jesus Kristus. I SBUF kan man bland annat
engagera sig i internationella frågor, bli scout, spela och sjunga, bara vara, gå
på babysång – eller vara ledare för alla dessa aktiviteter.
SBUF lokalt består av cirka 100 verksamma ungdomsföreningar, spridda över
hela Sverige. Föreningen är en del av en baptistförsamling och den ordnar allt
ifrån söndagsskola och öppen verksamhet (t. ex. öppen förskola) till musikskola, scoutkårer, kristendomsskola konfirmationsläsning), tonårsklubbar och
körer.
3

KULTURFÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER

Kulturförvaltningen har bedömt Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS), Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF ) Stockholmsdistrikt och
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF) och konstaterar att dess lokalföreningar ingår i riksorganisationer som får bidrag från
Ungdomsstyrelsen, både statsbidrag och bidrag ur överskottet från Svenska
spel. Vid kontakt med tjänstemän på Ungdomsstyrelsen så uppger dessa att de
nämnda tre organisationerna har väl fungerande verksamhet och administrativa rutiner.
Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS) och Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF ) uppfyller landstingets regler för att kunna beviljas stöd.
Båda är distriktsorganisationer som genom sina lokalavdelningar bedriver
verksamhet och som uppfyller förutsättningar vilka anges i kriterierna för
stöd. Organisationerna har haft verksamhet 2006 som dokumenterats med
verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll. Enligt stadgarna är de demo-
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kratiskt uppbyggda och har en verksamhet som är i linje med demokratins
idéer. Övriga målområden är kortfattat beskrivna i ansökan.
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF) är under
uppbyggnad från årsskiftet 2006/2007. Verksamheten har under 2007 varit
inriktad på att återstarta distriktet och hitta former för hur distriktet ska fungera. Första årsmötet kommer at genomförs 2008 och omfattar då verksamhetsåret 2007. SBUF uppfyller inte reglerna som säger att distriktsorganisation som ansöker om stöd för första gången skall ha bedrivit kontinuerlig verksamhet under minst ett år. Inför 2009 har SBUF en ny möjlighet att prövas för
att beviljas verksamhetsstöd.
För att här nämnda organisationer skall beviljas stöd 2008 skall fullständigt
bokslut/verksamhetsberättelse avseende 2007 inges till och granskas av kulturförvaltningen. För ungdomsorganisationer sedvanliga ansökningshandlingar för 2008 skall också inlämnas. Förvaltningen prövar därefter slutligen om
inlämnade uppgifter helt uppfyller de krav som är i linje med nu gällande regler och praxis för ungdomsorganisationer.
Enligt kulturnämndens beslutsordning fastställer förvaltningschefen stödet till
ungdomsorganisationer. Kulturnämnden har i slutlig budget fastställt budgetramen och grundstödet för dessa organisationer.

Hans Ullström

