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Prövning av ansökningar om verksamhetsstöd till regionala distriktsorganisationer 2010 - ungdomsorganisationer
1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja KFUK-KFUMs Scoutdistrikt Stockholm (Gotland) helt verksamhetsstöd
2010,
att bevilja Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS) helt verksamhetsstöd
2010,
att uppdra åt förvaltningschefen att inom ramen för befintlig delegation fastställa
slutligt verksamhetsstöd 2010 till KFUK-KFUMs Scoutdistrikt (Gotland) och Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS).

2

Bakgrund

2.1

Regler

Kulturnämndens nuvarande regler för stöd till föreningslivet har tillämpats från och
med 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 kulturnämndens stöd. Målområdena är
demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika sociala och kulturella
grupper och tillgänglighet för funktionshindrade.
Kulturnämndes stöd skall användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och stödja de
lokala föreningarna i deras verksamhet. En distriktsorganisation skall vara själv-

Bilagor

1. Ansökan om stöd från KFUK-KFUM Scoutdistrikt Stockholm (Gotland) inkl. handlingsplan
2. Ansökan om stöd från Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS) inkl. handlingsplan
3. Regler och anvisningar för verksamhetsstöd till ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer
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ständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
I reglerna finns inget inskrivit om en tillämpning av dispens från gällande regler.
2.1.1

Ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer

För ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer gäller att organisationen
skall ha en omfattande verksamhet i Stockholms län samt minst 400 registrerade
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.
Verksamhetsstödet 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.
I ansökan om stöd skall en verksamhetsplan över året ingå. Beskriven verksamhet
ingår som en del den prövning som görs inför det första utbetalningstillfället. Vidare
innehåller ansökan antalet medlemmar i åldern 7 - 25 år bosatta inom Stockholms
län 2009-12-31 och som utgör planeringsunderlag för 2011 års verksamhetsstöd.

Verksamhetsstödet består av ett grundstöd och ett rörligt stöd. Grundstödet 2010 är
fastställt av kulturnämnden till 250 000 kr per organisation. Beslut om stöd per medlem är delegerat till förvaltningschefen.
2.2

Organisationer som hade verksamhetsstöd 2009 men som 2010
inte uppfyller reglerna

KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm (Gotland) och Assyriska ungdomsdistriktet i
Stockholm (AUDS) ansöker om att prövas för att få fortsatt verksamhetsstöd 2010.
Den förstnämnda organisationen har ett för lågt medlemsantal och den senare en
medlemstruktur som inte överensstämmer med gällande regler för stöd.
2.2.1

KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm (Gotland)

KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm (Gotland) är ett av distrikten i KFUKKFUMs scoutförbund. KFUK-KFUMs scoutförbund är ett av fem scoutförbund i
Sverige och är Sveriges äldsta scoutförbund samt det tredje största till antal medlemmar. Förbundet har ca 10 000 medlemmar fördelade på ungefär 200 kårer. Genom Svenska Scoutrådet är den ansluten till scoutings världsorganisationer.
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Antalet registrerade medlemmar per den 31 december 2009 i KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm var 371 st. i åldersspannet 7 – 25 år. Ett år tidigare var 444 personer i stödberättigad ålder registrerade som medlemmar. I förhållande till totala
antalet medlemmar i distriktet var relationen ungdomar 74 % respektive 71 %. 2009
fick organisationen 331 910 kr i verksamhetsstöd från kulturnämnden.
KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm har under verksamhetsåret 2009 haft en del
problem som har orsakat en nedgång av antalet medlemmar. Orsakerna beskrivs i
bilagda ansökan och sammanfattas i det följande.
KFUK-KFUMs Scoutförbund valde att under 2009 att ha större samarbete och
gemensam kanslisamordning med hela scoutrörelsen och flyttade därför från de
gemensamma lokalerna för hela KFUK-KFUM-rörelsen vid Skeppsbron till Telefonplan. Detta gjorde att distriktets tidigare stöd från förbundets sida måste omarbetas
och arbetsrutiner omstruktureras.
Scoutförbundets databas som centralt registrerar medlemmar hade under hösten
2009 och under våren 2010 haft problem att kunna fungera på ett tillfredsställande
sätt. Flera kårer i distriktet har inte har förstått hur de skall använda systemet och
därmed inte registrerat in alla sina medlemmar i förbundets databas.
Under 2009 drabbades distrikt av betydande datatekniska störningar. Hemsida blev
”kidnappad/hackad” och sidan bröts helt sönder så att den inte gick att alls reparera.
Distriktet fick därför skapa en ny sida på ideell basis.
År 2008 beslutades av KFUK-KFUMs scoutförbund att sektionskårer genom Baptist
Scout skulle gå över till Equmenia och därmed tillhöra SMU scouterna. Genom denna förändring minskades distriktet med fem scoutkårer. Under slutet av 2008 meddelade Sveriges Muslimska Scouter som varit sektionskår att de skulle säga upp avtalet och istället bli en kår inom Nykterhetsrörelsens scouter. Distriktet minskade
därmed 100 medlemmar.
För att komma till rätta med problemet har åtgärder vidtagits som skall öka medlemsantalet under innevarande år. Distriktet kommer att lansera Scouternas nya
program och rekrytera scouter/ledare bl.a. under Scouternas rekryteringsmånad
september. Samtal förs med Fryshuset om att försöka starta scoutverksamhet i deras
byggnad samt med Engelska kyrkan att där starta en scoutkår.
KFUK-KFUMs scoutförbund kommer att tillsammans med övriga scoutförbund i
Sverige framöver att satsa på ett likadant datasystem för medlemsregistrering. Detta
innebär att systemet kommer att kunna få en bättre support för att kunna lösa de
problem som uppstår med medlemshanteringen. Förbundet har nu också lanserat
sin nya hemsida och distriktet har tillgång till en egen del av den vilket kommer att
lösa informationsproblem. Distriktet kommer att kunna lansera sin rekryterings-
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kampanj och sitt ledarstöd med hjälp av kårbrev, hemsida och kontakt på ett helt
annat sätt än under föregående år.
2.2.2

Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS)

Assyriska ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS) hade vid årsskiftet 2009/2010
2 402 medlemmar i åldern 7 – 25 år (totalt antal medlemmar 5 700 st.) och det var
42 % av distriktets alla medlemmar. 2008-12-31 var 2 389 medlemmar i stödberättigad ålder registrerade (totalt 4 319 st.). Andelen av hela medlemsantalet var då 55
%. Antalet medlemmar i åldern 7 – 25 år var i stort sett oförändrad mellan åren.
Ökningen av antalet medlemmar hänfördes till medlemmar 26 år och äldre vilket
gör att procentfördelningen minskade med 13 procentenheter. Förra året 2009 fick
AUDS 405 068 kr i verksamhetsstöd från kulturnämnden.

Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm (AUDS) bildades år 2002 av ungdomar för
ungdomar. Sedan tidigare fanns Assyriska Distriktet i Storstockholm (ADS), men på
initiativ av ett flertal ungdomar bildades AUDS för att värna om ungdomarna i egna
föreningar. AUDS är en paraplyorganisation för assyriska ungdomsföreningar i Storstockholm och har sex föreningar anslutna till detta distrikt. Dessa finns i fem av
länets kommuner. Distriktet skall verka som en länk mellan medlemsföreningar och
värna om deras intressen. Det är viktigt att föreningarna i Stockholmsområdet har ett
nära samarbete och inte bara håller sig på sin kant.
AUDS arbetar som andra assyriska organisationer gör, d. v. s. värnar om sitt kulturarv och det assyriska språket. Det genomförs seminarier, veckoslutskurser och andra
typer av sammankomster för ungdomarna. Årligen anordnas tillsammans med Assyriska Distriktet i Storstockholm (ADS) och andra assyriska organisationer traditionella högtidsdagar såsom Naum Faiq-dagen, Ha Nison och Martyrernas dag.
Styrelsen inom AUDS har inte varit helt klart medveten om att reglerna om stöd innehåller klausulen ”Andelen ungdomsmedlemmar i lokala föreningar skall utgöra
minst 50 % av totala det totala medelsmantalet i distriktet.” Förvaltningen har uppmärksammat den på detta och styrelsen har gjort en handlingsplan som lämnats till
kulturförvaltningen.
För att uppnå att medlemmar 7 – 25 år skall utgöra minst 50 % av hela medlemsantalet har styrelsen upprättat en handlingsplan för verksamhetsåret 2010/11. Syftet är att
klargöra på vilket sätt AUDS skall uppnå det antal medlemmar som behövs för att
erhålla landstigets verksamhetsstöd. Förslaget är att stadgarna ändras så att distriktet
enbart skall ha personer upp till och med 30 år som medlemmar.
Förslag om ändring av ungdomsdistriktets stadgar läggs nu fram av styrelsen. Förslaget innebär att stadgarna ger tydligt fokus på att föreningar skall bestå av ungdomar och därmed måste också medlemmarna vara i åldern 7 - 30 år. Det skall utlysas
en extra årsstämma i höst så att en stadgeändring kan genomföras före december må-
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nads utgång. Styrelsen skall ha en ordentlig systematik uppföljning av medlemsutvecklingen.
AUDS har nu också ett mål att införa ett centralt medlemsregister som skall kunna
underlätta för medlemsföreningarna att effektivare kunna hantera sitt medlemsregister.
De medlemmar som exkluderas i stadgeförslaget erbjuds att vara medlemmar i Assyriska Riksförbundet.
Lokalföreningarna skall få i uppdrag att systematiskt arbeta för att rekrytera fler ungdomar. En lokalförening bör inom snar framtid bestå av minst 60 % ungdomar i åldern 7 - 25 år.

3

Kulturförvaltningens synpunkter

Kulturförvaltningen har bedömt organisationerna i förhållande till nu gällande regler. Någon regel om dispens finns inte men en organisation som inte uppfyller reglerna kan anhålla att kulturnämnden prövar om den kan få verksamhetsstöd. Eftersom kulturnämnden själv fastställer reglerna för sina olika stöd kan kulturnämnden
även besluta att en distriktsorganisation skall beviljas stöd även om den formellt inte
uppfyller gällande regler för verksamhetsstöd.
3.1

Förvaltningen tillstyrker stöd

För att ge föreningarna goda förutsättningar att lyckas med sitt förändringsarbete
föreslår förvaltningen att KFUK-KFUMs Scoutdistrikt Stockholm (Gotland) och Assyriska Ungdomsdistriktet beviljas helt verksamhetsstöd för 2010. Dessa två organisationer uppfyller de krav som finns vad gäller organisatorisk uppbyggnad och
genomförd verksamhet. Men den förstnämnda har för få medlemmar i åldern 7 – 25
år och den senare har en andelen ungdomsmedlemmar i de lokala föreningarna som
utgör mindre är 50 % av det totala medlemsantalet. Organisationerna har haft stöd
under flera år och bedöms bedriva en god verksamhet. Båda organisationerna har
upprättat planer om hur de ska komma till rätta problemet med medlemsantal eller
medlemsstruktur.
Enligt befintlig delegationsordning fastställer förvaltningschefen verksamhetsstödet
till de regionala distriktsorganisationerna utifrån antalet stödberättigade medlemmar samt fastställd budget.

Hans Ullström

