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Ändring/förtydligande av reglerna för stöd till pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer
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Ärendet

Kulturförvaltningen förelägger kulturnämnden förslag till ändring i reglerna
för stöd till pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer som en anpassning till bl a de begrepp som gäller inom berört socialförsäkringsområde.
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Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att ändra reglerna för pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer i
enlighet med förvaltningens förslag och tillämpa dessa fr o m 2009 års verksamhet och 2010 års verksamhetsstöd.
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Bakgrund

Den 20 september 2005 beslöt kultur- och utbildningsnämnden om nya regler
stöd tilldistriktsorganisationer och där ingår stödet till pensionärsorganisationer.
Kultur- och utbildningsnämnden beslöt att stödet till pensionärsorganisationer endast ges till organisationer som enbart är öppna för förtids- och ålderspensionärer. Det innebär att en blandad distriktsorganisation bestående av
föreningar för exempelvis ungdomar, kvinnor och pensionärer inte kan få stöd.
Stödet fördelas även i fortsättningen i form av ett grundstöd och ett rörligt
medlemsstöd. Beloppets storlek fastställs årligen av kulturnämnden. Medlemsstöd utgår såsom i tidigare regler från och med medlem 501.

Bilagor
1. Remissvar från pensionärsorganisationer
2. Regler och anvisningar för verksamhetsstöd till pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer
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I reglerna under rubriken specifika krav (punkt 3.1) föreskrivs f n följande:
”Pensionärsorganisationer skall






ha minst 500 medlemmar bosatta inom landstingsområdet,
främja pensionärers intressen,
verka för att stärka pensionärernas rätt i samhället och en större
förståelse över generationsgränserna,
vara öppen för alla pensionärer,
enbart vara öppen för pensionärer (förtids- och ålderspensionärer)”

Den sista meningen om vem som kan betecknas som stödberättigad pensionär
bör förtydligas. Propåer har också kommit från pensionärsorganisationshåll
om att få klargörande av den passusen i reglerna.
Begreppet förtidspensionär finns inte längre som en följd av det reformerade
ålderspensionssystemet. Ersättningen vid långvarig eller varaktig medicinskt
grundad arbetsoförmåga kallas istället sjukersättning. Personer som är yngre
än 30 år har ett försäkringsstöd som kallas aktivitetsersättning.
Allt sedan 2005 finns det inte längre någon egentlig pensionsålder. I ålderspension kan en person enligt eget val gå när den fyllt 63 år. Enligt eget övervägande kan den fortsätta arbeta fram till 67 års ålder och också efter det, om
den kommer överens om saken med sin arbetsgivare. Pensionsreformen innebar en flexibel pensionsålder från och med den månad en person fyller 61 år.
Det finns möjligheten till ett flexibelt uttag i form av hel- eller deltid.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Kulturförvaltningen anser att en ändring av reglerna under punkterna 3.1 och
3.2 bör göras eftersom begreppen då blir tydliga och i enligt de begrepp som
gäller inom berört socialförsäkringsområde.
Medlem som räknas med i medlemsunderlaget kan även vara maka/make/
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sammanboende med medlem. Det beror på att det skulle bli mycket omständligt och kostsamt för organisationerna att sammanställa uppgifterna om medlemsantalet i det närmaste helt manuellt sätt. Totalt har berörda organisationer drygt 108 000 medlemmar.
4.1.1

Punkt 3.1 Specifika krav

Det specifika kravet ”enbart öppen för pensionärer (förtids- och ålderspensionärer)” bör ändras till ”vara öppen för alla som uppbär någon form av pension
eller har sjukersättning”. Denna lydelse gör då att kravet täcker beteckningen
för dem som nu är och kan vara pensionärer i dess olika former. Det gör exempelvis att en person kan vara medlem som är 61 år och som tar ut del av
inkomstpension och premiepensionen tillsammans eller var för sig. Personen
kan alltså arbeta samtidigt som den tar ut pension. Att använda ålder som ett
styrande begrepp utesluter dem som exempelvis har sjukersättning. Regeln att
en medlem tar ut någon form av pension är klar och enkel att kommunicera.
Förvaltningen föreslår följande lydelse av punkt 3.1 Specifika krav:
”Pensionärsorganisationer skall






4.1.2

ha minst 500 medlemmar som uppbär någon form av pension
eller har sjukersättning samt är bosatta inom landstingsområdet.
Som medlem räknas också maka/make/sammaboende med ovan
angiven medlem,
främja pensionärers intressen,
verka för att stärka pensionärernas rätt i samhället och en större
förståelse över generationsgränserna,
enbart vara öppen för de som uppfyller ovan angivna medlemskriterier.”
Punkt 3.2 Beräkning av stöd

Förvaltningen föreslår följande lydelse av punkt 3.2 Beräkning av stöd:
”Verksamhetsstödet består av ett grundstöd och ett rörligt medlemsstöd.
Grundstödets är ett fast belopp vars storlek årligen fastställs av kulturnämnden.
Medlemsstöd utgår med ett visst belopp per år från och med medlem 501
som uppbär pension i någon form eller har sjukersättning samt den som
är make/maka/sammanboende med medlem. Beräkningen görs utifrån
antalet redovisade medlemmar från årsskiftet året innan föregående
verksamhetsår. Beloppets storlek fastställs årligen av kulturnämnden.”
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Regeländringen skall gälla från 2009. Den är då underlag för verksamhetsstödet 2010. Medlemsantalet som inrapporteras till kulturförvaltningen i ansökan
om verksamhetsstöd 2009 baseras på antalet stödberättigade medlemmar per
den 31 december 2008.
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Pensionärsorganisationernas synpunkter

Förslaget har varit ute på remiss hos PRO Pensionärernas Riksorganisation
Stockholms län, SPF Sveriges Pensionärsförbund Stockholmsdistriktet,
RPG Riksförbundet Pensionärsgemenskap Stockholms läns distrikt, SPRF
Sveriges Pensionärers Riksförbund Distrikt Stockholm och SKPF Svenska
Kommunalpensionärers Förbund Distrikt Stockholm. Den sistnämnda organisationen får inte stöd från landstinget men är med i det samverkansråd som
enligt beslut i landstingsfullmäktige finns för pensionärsorganisationer på
förvaltningsnivå.
Pensionärsorganisationerna som får verksamhetsstöd har lämnat in yttrande
över förslaget att ändra reglerna. Sammanfattningsvis tillstyrker samtliga yttranden förvaltningens förslag.
Organisationerna välkomnar tydliga regler för stöd men anser att det behövs
ett klarläggande vad gäller medlemskap. Enligt organisationerna stadgar kan
den som är gift eller sambo med medlem beviljas medlemskap. Denne är registrerad som fullt betalande medlem. Administrativt är det mycket svårt att
särskilja dessa i medlemsregistren – f n kan ingen av organisationerna göra
det. En organisation med många medlemmar skulle utföra ett betydande stort
manuellt arbete.

Hans Ullström

