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Krav på återbetalning av stöd till regional ungdomsorganisation – KFUK-KFUM:s scoutdistrikt Stockholm
Gotland
1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att KFUK-KFUM:s scoutdistrikt Stockholm-Gotland ska återbetala erhållet verksamhetsstöd om totalt 467 375 kr avseende åren 2011 och 2012 på grund av utebliven redovisning.

2

Bakgrund

2.1

Regler

Mottagare av stöd till regional ungdomsorganisation är enligt reglerna skyldig att
lämna in återredovisning av verksamheten och hur man använt stödet. Redovisningen sker på särskild blankett med följande bilagor: verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning, revisionsberättelse upprättad enligt god redovisningssed
samt årsmötesprotokoll. Denna redovisning av föregående års verksamhet är villkoret för att få andra hälften av innevarande års stöd. Bristande eller utebliven redovisning kan komma att innebära återbetalningsskyldighet.
Av redovisningshandlingarna ska klart framgå hur landstingets stöd har använts.
Intäkter från medlemsavgifterna ska kunna avläsas direkt ur redovisningen. Vidare
ska organisationen ange vilka som tagit del av verksamheten i form av spridning i
länet, målgrupper, antal besökare/deltagare samt statistik indelad på ålder och kön.
Dessutom ska det framgå i redovisningen hur man arbetat med jämställdhet, jämlikhet och med tillgänglighet för funktionshindrade. Verksamhet kopplat till mångfald och integration ska särskilt beskrivas i den årliga redovisningen.
Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp ska lämna ekonomisk
redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
Bilagor
1.

Beslut om stöd till distriktsorganisationer 2011 (KUN 44/2011, 81/2011) resp.
2012 (KUN 7/2012)
2. Påminnelse om redovisning till Kfuk-Kfum:s scoutdistrikt Stockholm-Gotland 201211-16
3. Regler och anvisningar för verksamhetsstöd till ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer
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2.2

KFUK-KFUM:s scoutdistrikt Stockholm-Gotland

År 2011 erhöll KFUK-KFUM:s scoutdistrikt Stockholm-Gotland (nedan kallat
KFUK-KFUM) stöd om totalt 295 634 kr för det årets verksamhet.
I februari 2012 beviljades organisationen stöd om 171 741 kr för det årets första hälft.
Stöd för andra halvåret skulle betalas ut efter att 2011 års verksamhet redovisats.
Sista dag för redovisning av 2011 års stöd var 12 juni 2012. Då ingen redovisning
kommit in från KFUK-KFUM har förvaltningen skickat följande påminnelser:
2012-07-10, e-post till distriktets officiella e-postadress
2012-08-27, e-post till distriktets officiella e-postadress
2012-10-17, meddelande lämnat på ordförandens mobilsvar
2012-10-18, e-post till ordföranden
2012-10-24, telesamtal till vice ordföranden som svarade att han skulle undersöka
det hela och återkomma inom kort
2012-11-16, brev till distriktet med påminnelse samt information om att organisationen riskerar bli återbetalningsskyldig
2013-01-14, meddelande lämnat på ordförandets mobilsvar
2013-01-21, e-post till distriktets officiella e-postadress, ordföranden samt vice ordföranden
(I oktober 2012 kontaktade ansvarig handläggare det kansli som KFUK-KFUM tidigare anlitat, men där man inte längre har någon anställd. Där bekräftade man att epostadresserna och telefonnumret var korrekta.)
Inget av ovanstående kontaktförsök har besvarats. Stödet för andra halvåret 2012
har inte betalats ut. Organisationen har inte lämnat in någon ansökan för 2013.

3

Kulturförvaltningens synpunkter

Kulturförvaltningen har tagit ställning i ärendet i förhållande till nu gällande regler.
Då det inte går att säkerställa att KFUK-KFUM har genomfört verksamhet enligt
ansökningar under 2011 och 2012 anser förvaltningen att utbetalade stöd om totalt
467 375 kr ska betalas tillbaka.
I sammanhanget kan nämnas att det inte finns något ”officiellt” register över ideella
föreningar. Det finns således ingen möjlighet att kontrollera om en förening avvecklat sin verksamhet. Kulturnämnden verksamhetsstöd till de regionala distriktsorga-
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nisationerna bygger på att organisationen upprätthåller sin årliga verksamhet och
fortlöpande rapporterar verksamheten till kulturförvaltningen genom det årliga förfarandet med redovisning av verksamheten. I det fall verksamheten förändras väsentligt eller upphör ankommer det på organisationen själv att meddela det till kulturförvaltningen i så god tid att ytterligare stöd inte fastställs och betalas ut och på
så sätt undvika situationer som den som nu uppkommit.
Förvaltningen har ingen grund för att misstänka att föreningen eller enskild ledamot
i styrelsen, uppsåtligen försökt tillskanska sig landstingets stöd på falska grund.

Hans Ullström
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Enheten för kultur- och föreningsstöd

Ärende:

DELEGATIONSBESLUT
2011-05-13

Beslutsnummer:
KUN 44/2011

Stöd till distriktsorganisationer 2011 – första halvåret
Ungdomsorganisationer
Enligt kulturnämndens beslutsordning fastställer förvaltningschefen stödet till
ungdomsorganisationer och handikapprörelsens ungdomsorganisationer.
Nämnden har 2011-01-26 (Slutlig budget för kulturnämnden 2011) fastställt
budgetramen för dessa organisationer.
Utifrån att antalet budgeterade stödberättigade medlemmar per den 31 december 2009 i åldern 7 – 25 år har stödet per medlem första halvåret 2011 uträknats
till 61,50 kr. Kulturnämnden har i år fastställt grundstödet för hela året till
250 000 kr per ungdomsorganisation.
Stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer framgår av beslut
KUN 16/2011.
Verksamhetsstöd fördelas till nedanstående organisationer.
Organisation

Diarienr

ATR-Stockholm
(Amatörteaterns Riksförbund)
Assyriska Ungdomsdistriktet
i Stockholm
Distriktet Aktiv Ungdom i
Stockholms och Gotlands län
Fältbiologerna Stockholm
Uppland Gotland
IOGT NTO:s juniorförbund i
Stockholms län
KFUK-KFUM:s scoutdistrikt i
Stockholm
KFUK-KFUM:s Stockholmsregion
Pingstförsamlingarnas barn och
ungdomsarbete Stockholms län
PUAB
Riksförbundet Unga Musikanters
Stockholmsdistrikt (RUM)
Stockholms distrikt av Skog
och Ungdom

KUN 2011/339

198 370 kr

KUN 2011/374

272 723 kr

KUN 2011/349
KUN 2011/362

213 253 kr
**

KUN 2011/352

177 398 kr

KUN 2011/336

147 817 kr

KUN 2011/348

985 385 kr

KUN 2011/372

*

KUN 2011/356

273 769 kr

KUN 2011/347

196 771 kr

Delges :
Kopia till KUN
Enheten för administration o kommunikation
Margareta Wennerberg
Exp. datum:

Halva stödet 2011

Exp. Av:
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2011-05-13

Stockholms distrikt av UNF
(Ungdomens nykterhetsförbund)
Stockholms läns Blåbandsungdom
Stockholms läns Unga Katoliker
SLUK
Stockholms läns Ungdomsskytteförbund
Stockholms Elevråds Distriktsorganisation
Stockholms läns 4 H
Stockholms läns Modellflygförbund
Stockholms Schackförbund
Stockholms scoutdistrikt av
Svenska Scoutförbundet
Birka Scoutdistrikt
Roslagens Scoutdistrikt
Södertörns Scoutdistrikt
Svenska Baptisters Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt
Svenska Kyrkans Unga i
Stockholms Stift
Svenska Missionskyrkans
ungdom i Mälardalen (SMU)
Sveriges Frimärksungdom
Stockholms distrikt
Sverok Stockholm
Syrianska Ungdomsförbundet
Region Stockholm (SUF)
Syrianska /Arameiska
Akademikerföreningen
Region Stockholm
Turkiska Ungdomars distriktsorganisation i Stockholms län
Unga forskare Stockholmsdistriktet
Unga Örnar Stockholms län
Verdandi Stockholms ungdomsdistrikt

Beslutsnummer:
KUN 44/2011

KUN 2011/351

154 336 kr

KUN 2011/333

159 010 kr

KUN 2011/382

207 718 kr

KUN 2011/324

*

KUN 2011/359

1 427 263 kr

KUN 2011/340
KUN 2011/363

257 902 kr
182 749 kr

KUN 2011/212
KUN 2011/343

659 989 kr
267 802 kr

KUN 2011/344
KUN 2011/345
KUN 2011/355
KUN 2011/

118 473 kr
139 724 kr
*
*

KUN 2011/332

247 631 kr

KUN 2011/354

*

KUN 2011/210

151 322 kr

KUN 2011/ 337
KUN 2011/357

364 727 kr
379 918 kr

KUN 2011/342

*

KUN 2011/350

228 874 kr

KUN 2011/368

173 401 kr

KUN 2011/341
KUN 2011/346

155 627 kr
*
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Beslutsnummer:
KUN 44/2011

2011-05-13

Vi Unga i Stockholms län
Östra Svealands Hundungdom

KUN 2011/353
KUN 2011/364

181 703 kr
197 386 kr

*) Organisationen har ännu inte lämnat in en fullständig ansökan för 2011. Stö-

dets storlek fastställs därför i ett beslut i juni 2011.
**)Organisationen har färre registrerade medlemmar än vad reglerna föreskriver varför stödet prövas av kulturnämnden.

Nu beslutade stöd utbetalas under vecka 20/21.
Kostnaden uppgår till 8 121 041 kr och belastar kostnadsställe 302.
Beslut:

Enligt kulturnämndens beslutsordning, punkt B 1 a
förvaltningschefen i detta ärende.
På kulturnämndens vägnar

Hans Ullström
Förvaltningschef

beslutar

Enheten för kultur- och föreningsstöd

Ärende:

DELEGATIONSBESLUT
2011-08-29

Beslutsnummer:
KUN 81/2011

Stöd till distriktsorganisationer 2011 – andra halvåret
Ungdomsorganisationer
Enligt kulturnämndens beslutsordning fastställer förvaltningschefen stödet till
ungdomsorganisationer och handikapprörelsens ungdomsorganisationer.
Nämnden har 2011-01-26 (Slutlig budget för kulturnämnden 2011) fastställt
budgetramen för dessa organisationer.
Utifrån att antalet budgeterade stödberättigade medlemmar per den 31 december 2009 i åldern 7 – 25 år har stödet per medlem andra halvåret 2011 uträknats
till 61,50 kr. Kulturnämnden har i år fastställt grundstödet för hela året till
250 000 kr per ungdomsorganisation.
Stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer framgår av beslut
KUN 16/2011.
Verksamhetsstöd fördelas till nedanstående organisationer.
Organisation

Diarienr

ATR-Stockholm
(Amatörteaterns Riksförbund)
Assyriska Ungdomsdistriktet
i Stockholm
Distriktet Aktiv Ungdom i
Stockholms och Gotlands län
IOGT NTO:s juniorförbund i
Stockholms län
KFUK-KFUM:s scoutdistrikt i
Stockholm
KFUK-KFUM:s Stockholmsregion
Pingstförsamlingarnas barn och
ungdomsarbete Stockholms län
PUAB

KUN 2011/339

198 370 kr

KUN 2011/374

272 723 kr

KUN 2011/349
KUN 2011/352

213 253 kr
177 398 kr

KUN 2011/336

147 817 kr

KUN 2011/348

985 385 kr

KUN 2011/372

155 566 kr

Delges :
Kopia till KUN
Enheten för administration o kommunikation
Margareta Wennerberg
Exp. datum:

Halva stödet 2011

Exp. Av:
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2011-08-29

Riksförbundet Unga Musikanters
Stockholmsdistrikt (RUM)
Stockholms distrikt av Skog
och Ungdom
Stockholms distrikt av UNF
(Ungdomens nykterhetsförbund)
Stockholms läns Blåbandsungdom
Stockholms läns Unga Katoliker
SLUK
Stockholms läns Ungdomsskytteförbund
Stockholms Elevråds Distriktsorganisation
Stockholms läns 4 H
Stockholms läns Modellflygförbund
Stockholms Schackförbund
Stockholms scoutdistrikt av
Svenska Scoutförbundet
Birka Scoutdistrikt
Roslagens Scoutdistrikt
Södertörns Scoutdistrikt
Svenska Kyrkans Unga i
Stockholms Stift
Svenska Missionskyrkans
ungdom i Mälardalen (SMU)
Sveriges Frimärksungdom
Stockholms distrikt
Sverok Stockholm
Syrianska Ungdomsförbundet
Region Stockholm (SUF)
Syrianska /Arameiska
Akademikerföreningen
Region Stockholm
Turkiska Ungdomars distriktsorganisation i Stockholms län
Unga forskare Stockholmsdistriktet
Unga Örnar Stockholms län

Beslutsnummer:
KUN 81/2011

KUN 2011/356

273 769 kr

KUN 2011/347

196 771 kr

KUN 2011/351

154 336 kr

KUN 2011/333

159 010 kr

KUN 2011/382

207 718 kr

KUN 2011/324

178 013 kr

KUN 2011/359

1 427 263 kr

KUN 2011/340
KUN 2011/363

257 902 kr
182 749 kr

KUN 2011/212
KUN 2011/343

659 989 kr
267 802 kr

KUN 2011/344
KUN 2011/345
KUN 2011/355
KUN 2011/332

118 473 kr
139 724 kr
229 499 kr
247 631 kr

KUN 2011/354

191 051 kr

KUN 2011/210

151 322 kr

KUN 2011/ 337
KUN 2011/357

364 727 kr
379 918 kr

KUN 2011/342

153 659 kr

KUN 2011/350

228 874 kr

KUN 2011/368

173 401 kr

KUN 2011/341

155 627 kr
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Beslutsnummer:
KUN 81/2011

2011-08-29

Verdandi Stockholms ungdomsdistrikt
Vi Unga i Stockholms län
Östra Svealands Hundungdom

KUN 2011/346

204 397 kr

KUN 2011/353
KUN 2011/364

181 703 kr
197 386 kr

Nu beslutade stöd utbetalas under vecka 35/36.
Kostnaden uppgår till 9 233 226 kr och belastar kostnadsställe 302.
Beslut:

Enligt kulturnämndens beslutsordning, punkt B 1 a
förvaltningschefen i detta ärende.
På kulturnämndens vägnar

Hans Ullström
Förvaltningschef

beslutar

Enheten för kultur- och föreningsstöd

Ärende:

DELEGATIONSBESLUT
2012-02-17

Beslutsnummer:
KUN 7/2012

Stöd till distriktsorganisationer 2012 – första halvåret
Ungdomsorganisationer
Enligt kulturnämndens beslutsordning fastställer förvaltningschefen stödet till
ungdomsorganisationer och handikapprörelsens ungdomsorganisationer.
Nämnden har 2011-09-20, § 65 (Slutlig budget för kulturnämnden 2012) fastställt budgetramen för dessa organisationer.
Utifrån att antalet budgeterade stödberättigade medlemmar per den 31 december 2010 i åldern 6 – 25 år har stödet per medlem första halvåret 2012 uträknats till 44,74 kr. Kulturnämnden har i år fastställt grundstödet för hela året till
300 000 kr per ungdomsorganisation.
Stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer framgår av beslut
KUN 6/2012.
Verksamhetsstöd fördelas till nedanstående organisationer.
Organisation

Diarienr

ATR-Stockholm
(Amatörteaterns Riksförbund)
Assyriska Ungdomsdistriktet
i Stockholm
Distriktet Aktiv Ungdom i
Stockholms och Gotlands län
Fältbiologerna Stockholm
Uppland Gotland
IOGT NTO:s juniorförbund i
Stockholms län
KFUK-KFUM:s scoutdistrikt i
Stockholm
KFUK-KFUM:s Stockholmsregion
Pingstförsamlingarnas barn och
ungdomsarbete Stockholms län
PUAB
Riksförbundet Unga Musikanters
Stockholmsdistrikt (RUM)
Salt Mittsverige

KUN 2011/605

202 698 kr

KUN 2011/625

268 995 kr

KUN 2011/614
KUN 2011/596

226 721 kr
*

KUN 2011/566

177 154 kr

KUN 2011/856

171 741 kr

KUN 2011/575

888 575 kr

KUN 2011/618

194 646 kr

KUN 2011/881

265 774 kr

KUN 2011/579

169 147 kr

Delges :
Kopia till KUN
Enheten för administration o kommunikation
Margareta Wennerberg
Exp. datum:

Halva stödet 2012

Exp. Av:
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2012-02-17

Skog och Ungdom,
Stockholmsdistriktet
Stockholms distrikt av UNF
(Ungdomens nykterhetsförbund)
Stockholms läns Blåbandsungdom
Stockholms läns Unga Katoliker
SLUK
Stockholms läns Ungdomsskytteförbund
Stockholms Elevråds Distriktsorganisation
Stockholms läns 4 H
Stockholms läns Modellflygförbund
Stockholms Schackförbund
Stockholms scoutdistrikt av
Svenska Scoutförbundet
Birka Scoutdistrikt
Roslagens Scoutdistrikt
Södertörns Scoutdistrikt
Svenska Baptisters Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt
Svenska Kyrkans Unga i
Stockholms Stift
Svenska Missionskyrkans
ungdom i Mälardalen (SMU)
Sveriges Frimärksungdom
Stockholms distrikt
Sverok Stockholm
Syrianska Ungdomsförbundet
Region Stockholm (SUF)
Syrianska /Arameiska
Akademikerföreningen
Region Stockholm
Turkiska Ungdomars distriktsorganisation i Stockholms län
Unga forskare Stockholmsdistriktet
Unga Örnar Stockholms län

Beslutsnummer:
KUN 7/2012

KUN 2011/837

246 314 kr

KUN 2011/569

181 672 kr

KUN 2011/571

174 694 kr

KUN 2011/589

217 729 kr

KUN 2011/570

183 462 kr

KUN 2011/617

1 263 365 kr

KUN 2011/607
KUN 2011/598

276 332 kr
**196 077 kr

KUN 2011/592
KUN 2011/602

546 128 kr
226 484 kr

KUN 2011/604
KUN 2011/603
KUN 2011/615
KUN 2011/595

106 812 kr
94 783 kr
167 393 kr
177 244 kr

KUN 2011/611

244 301 kr

KUN 2011/597

196 659 kr

KUN 2011/568

168 654 kr

KUN 2011/ 608
KUN 2011/599

452 006 kr
259 914 kr

KUN 2011/600

176 662 kr

KUN 2011/591

229 584 kr

KUN 2011/572

259 467 kr

KUN 2011/612

187 756 kr
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Beslutsnummer:
KUN 7/2012

2012-02-17

Verdandi Stockholms ungdomsdistrikt
Vi Unga i Stockholms län
Östra Svealands Hundungdom

KUN 2011/555

218 802 kr

KUN 2011/601
KUN 2011/754

198 359 kr
203 414 kr

*)Organisationen har färre registrerade medlemmar än vad reglerna föreskriver
varför stödet prövas av kulturnämnden.
**) Organisationen uppfyller inte de ny specifika reglerna 2012 om att andelen
ungdomsmedlemmar i de lokala föreningarna skall utgöra minst 60 % av det
totala medlemsantalet i distriktet. Organisationen erhåller därför enligt beslutade övergångsregler i kulturnämnden september 2011 halvt stöd 2012.

Nu beslutade stöd utbetalas under vecka 9/10.
Kostnaden uppgår till 9 419 518 kr och belastar kostnadsställe 302.
Beslut:

Enligt kulturnämndens beslutsordning, punkt B 1 a
förvaltningschefen i detta ärende.
På kulturnämndens vägnar

Hans Ullström
Förvaltningschef

beslutar

Enheten för kultur- och föreningsstöd

2012-11-16

Diarienummer:
KUN 2011/336

Kfuk-Kfum:s scoutdistrikt Stockholm-Gotland
Martin Lindholm/Jakob Leykauff
Box 420 34
126 12 Stockholm

Påminnelse om redovisning av stöd till Kfuk-Kfum:s scoutdistrikt
Stockholm-Gotland
Vi har vid ett flertal tillfällen sedan i somras kontaktat er med anledning av att
ni inte lämnat in någon redovisning för det landstingsstöd om 295 634 kr som
ni fick för verksamheten 2011. Redovisningen skulle ha varit kulturförvaltningen tillhanda den 12 juni i år.
Nu riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga för såväl 2011 års stöd som det
stöd ni hittills fått för innevarande år (171 741 kr) om ni inte lämnar in redovisningen senast den 18 december 2012.
Redovisningsblanketten hämtas på www.kultur.sll.se under Stöd till föreningsliv och folkbildning. Förutom blanketten ska följande lämnas in:
• verksamhetsberättelse för 2011
• balans- och resultaträkning för 2011
• auktoriserad/godkänd revisors revisionsberättelse för 2011
• 2012 års årsmötesprotokoll
Om ni har några frågor, hör gärna av er till ansvarig handläggare Eva Englund.

Med vänlig hälsning

Hans Ullström
Förvaltningschef

Kontakt:
Eva Englund, handläggare
08-690 51 18, eva.englund@kultur.sll.se

Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Box 38204, 10064 Stockholm

Telefon: 08-690 51 00
Fax: 08-690 51 39
E-post: registrator@kultur.sll.se

Orgnr: 232100-0016
www.kultur.sll.se

Juni 2005
Kulturnämnden

Reviderade 2008-01-17
Reviderade 2011-09-20

Regler och anvisningar för verksamhetsstöd till ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer
1

Generella kriterier

1.1

Syften

Kulturnämnden vill genom stödet till distriktsorganisationerna verka för ett
mångsidigt och rikt kulturutbud i människors närmiljö. Syftet är att verka för
barn och ungdomars demokratiska fostran, inflytande och delaktighet i föreningslivet. Kulturnämnden vill förebygga ohälsa och vårdberoende genom att
stödja distriktsorganisationerna som i sin verksamhet främjar att de lokala
föreningarna når fram till och engagerar barn och ungdomar, socialt och kulturellt missgynnande grupper och grupper med speciella behov. Dessutom
genom stödet främja arbete för förståelse och utveckling av kulturarvet.
Med distriktsorganisationer menas föreningar med en egen organisation på
distriktsnivå. Lokala föreningar ingår därmed inte i detta begrepp utan ligger
på primär kommunal nivå.
1.2
Målområden
Fyra målområden skall verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens
stöd.
1.2.1

Demokrati

Kultur- och föreningslivet är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De ungdomsorganisationer
som får stöd skall vila på demokratisk grund vad avser både organisationens
uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs. Det kan t ex handla om att en
förenings medlemmar, individuellt eller i form av lokala föreningar, skall ha
ett faktiskt inflytande över verksamheten.
1.2.2

Jämställdhet mellan könen

Strävan efter jämställdhet mellan könen skall genomsyra verksamheten. De
organisationer som får stöd skall främja jämställdhet genom att båda könen
skall representeras i styrelser och andra beslutande organ (undantag organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket skall framgå av organisationens stadgar), och arbeta med att skapa lika förutsättningar för båda
könen genom jämställdhetsplan, könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete.
Organisation med 25 eller fler anställda skall ha en plan för jämställdhetsarbete.

Juni 2005
Kulturnämnden

1.2.3

Reviderade 2008-01-17
Reviderade 2011-09-20

Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Alla människor, oavsett kulturell eller social identitet och ursprung, skall ges
möjlighet till delaktighet i samhället. Den organisation som får stöd skall gynna mångfalden i föreningslivet till exempel genom att arbeta med integrationsfrågor och erbjuda mötesplatser.
1.2.4

Tillgänglighet för funktionshindrade

Verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Den förening eller organisation
som får stöd skall sträva efter detta, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.
1.2.5

Övrigt

Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den förening eller organisation som får stöd från kulturnämnden arbetar aktivt med miljöfrågor, samt
motarbetar all droganvändning i verksamheten.
Målområdena är riktlinjer för organisationens verksamhet gentemot lokala
föreningar och skall inte ses som styrning av lokalföreningarnas verksamhet.
Det vilar på distriktsorganisationen att ansvara för att målen eftersträvas, samt
återrapportera detta i den årliga redovisningen.

2

Villkor

2.1

Allmänt

Kulturnämndens stöd skall användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och
stödja de lokala föreningarna i deras verksamhet.
Organisationen skall vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en
verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.
Organisationen skall vara öppen och medlemskap för de lokala föreningar frivilligt.
Det individuella medlemskapet i lokal förening skall vara frivilligt och öppen
för alla.
Om det finns flera distriktsorganisationer inom Stockholms läns landstings
område som tillhör samma stadsbidragsberättigade riksorganisation, skall den
organisation vars lokalföreningar har flest antal individuella medlemmar söka
landstingsstöd och fördela beviljat stöd mellan distriktsorganisationerna.
Distriktsorganisationen behöver inte tillhöra en riksorganisation.

2 (6)

Juni 2005
Kulturnämnden

Reviderade 2008-01-17
Reviderade 2011-09-20

Distriktsorganisationen skall omfatta minst fem lokalföreningar i minst tre av
länets kommuner.
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

Medlemsbegreppet

Medlem är den som tagit aktiv ställning för ett medlemskap i en lokal förening
genom betalande av medlemsavgift eller genom en ansökan om medlemskap
som resulterar i en underskriven handling
Som medlem räknas endast den som enligt organisationens stadgar ges fullständiga demokratiska rättigheter. Vid redovisning av medlemmar för ansökan om stöd från kulturnämnden, skall endast medlemmar boende i Stockholms län anges.
Är medlemmar registrerade i flera olika föreningar, räknas de som en medlem
i redovisningen av antalet medlemmar vid ansökan om stöd.
Den som deltar i s.k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna, räknas inte in bland de
stödberättigade medlemmarna. Detta gäller också den vars medlemskap är
vilande.
Medlem kan definieras på annat sätt. Detta prövas i varje enskilt fall av kulturnämnden.
Organisationen måste upprätta ett system som innebär att revisorer har tillgång till underlag för att varje år kunna kontrollera antalet medlemmar.

3

Stöd till ungdomsorganisationer

3.1

Specifika krav

Ungdomsorganisationen skall




ha minst 400 medlemmar i åldern 6-25 år bosatta inom landstingsområdet.
Andelen ungdomsmedlemmar i de lokala föreningarna skall utgöra
minst 60 % av det totala medlemsantalet i distriktet.
om verksamheten är integrerad med moderorganisationen ska den ha
separat ekonomisk redovisning och eget konto.
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medlemsavgiften skall vara individuell eller avse familjemedlemmar.
Vid familjemedlemskap räknas varje person i ålder 6–25 år som medlem.
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 och medlem. Stöd utgår för
samtliga medlemmar i åldern 6–25 år. Beräkningen görs utifrån antalet redovisade medlemmar från sista december året innan föregående verksamhetsår.
Beloppet storlek fastställs årligen av kulturnämnden.

4

Ansökan

Ansökan görs årligen. Ansökningstid fastställs av kulturförvaltningen. Uppgifterna som ligger till grund för ansökan skall vara hämtade från organisationens senaste avslutade verksamhetsår.
Ansökan skall göras på särskild blankett. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan som beskriver mål, prioriteringar, inriktningar och förändringar. Organisationens stadgar skickas in vid första ansökningstillfället och därefter
endast vid stadgeändringar.
I ansökan skall distriktsorganisationen redovisa:
Antal lokalföreningar (juridiska personer) som är medlemmar i distriktsorganisationen
Antal kommuner som organisationen är verksam i
Antal individuella medlemmar i lokalföreningarna
Andel ungdomsmedlemmar 6–25 år av totala antalet medlemmar i lokalföreningarna
Könsuppdelad statistik skall finnas med i ansökan. Statistiken skall omfatta
distriktsorganisationens styrelseledamöter (ordinarie och suppleanter), kanslipersonal, lokalföreningarnas medlemmar. Båda könen skall finnas representerade bland styrelsens ordinarie ledamöter (se undantag under målområdena). Finns jämställdhetsplan eller annat utvecklingsarbete i jämställdhetsperspektiv skall detta bifogas/redovisas i ansökan och i den årliga redovisningen.
Distriktsorganisationens arbete med jämställdhetsfrågor gentemot lokalföreningarna skall redovisas.
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Tillgänglighet för funktionshindrade skall redovisas i ansökan.
Organisation som ansöker om eller beviljas ett verksamhetsstöd på
500 000 kronor eller mer, skall i sin ansökan lämna redovisning om hur organisationen arbetar med miljöfrågor. Organisationen skall arbeta aktivt med
miljöfrågorna och bifoga miljöplan eller motsvarande dokument, som fastställts av organisationens styrelse samt även besvara kulturförvaltningens
checklista angående miljöarbetet.
Ansökningshandlingarna skall vara underskrivna av ordförande och distriktsorganisationens revisorer. När stödet är större än 4 prisbasbelopp skall en av
revisorerna vara auktoriserad eller godkänd.
Ansökan som kommer in efter ansökningstidens slut behandlas inte.
Beviljat stöd betalas ut med 50 % i anslutning till beslut om stöd. Resterande
del utbetalas när föregående års redovisning kommit in och godkänts av förvaltningen. Utbetalningsdag bestäms av förvaltningen.
Distriktsorganisationen skall i ansökan och verksamhetsplanen uppge om organisationen söker eller har beviljats annat stöd från Stockholms läns landsting.

5

Redovisning

Redovisning skall göras på därför avsedd blankett. Dessutom skall distriktsorganisationen bifoga verksamhetsberättelse inkl resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse enligt god redovisningssed samt årsmötesprotokoll. Denna
redovisning är villkoret för att få andra hälften av innevarande års stöd. Bristande eller utebliven redovisning kan komma att innebära återbetalningsskyldighet. Av handlingarna skall klart framgå hur landstingets stöd har använts.
Medlemsavgifterna skall kunna avläsas direkt ur redovisningen.
På redovisningsblanketten skall organisationen ange vilka som tagit del av
verksamheten i form av spridning i länet, målgrupper, antal besökare/deltagare samt statistik indelad på ålder och kön. Dessutom skall det framgå i redovisningen hur man arbetat med jämställdhet, jämlikhet och med tillgänglighet för funktionshindrade.
Verksamhet kopplat till mångfald och integration skall särskilt beskrivas i den
årliga redovisningen.
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Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp ska lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.

6

Uppföljning

Varje distriktsorganisation har ansvar för att granska de uppgifter och handlingar från organisationens lokalföreningar som ligger till grund för distriktsorganisationens ansökan om stöd från kulturnämnden.
Kulturförvaltningen gör varje år en fördjupad granskning av ett antal av de
distriktsorganisationer som får verksamhetsstöd. Organisationens revisor skall
närvara vid denna granskning. Företrädare från landstinget måste ges rätt att
ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur landstingets stöd
har använts i verksamheten.

7

Återbetalning

Om verksamhet som beviljats stöd förändras i förhållande till vad som angivits
i ansökan skall förvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela
eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Även vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.
Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat
fel uppgifter som legat till grund för kulturnämndens beslut om stöd kan polisanmälan ske.
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