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Prövning av ny regional ungdomsorganisation 2018

1

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna att Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt (KUN 2018/489)
uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regionala ungdomsorganisationer.
Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen granskat och slutligen
godkänt ansökan avseende 2019 års verksamhet. Vidare förutsätter ett stöd
2019 att organisationen uppfyller nämndens regler vad gäller krav på självständigt konto för distriktets ekonomi.

2

Bakgrund

2.1

Regler

Kulturnämndens nuvarande regler för stöd till ungdomsförbundens regionala
distriktsorganisationer har tillämpats sedan 2012.
Med distriktsorganisation menas förening med en egen organisation på distriktsnivå. Lokala föreningar ingår därmed inte i detta begrepp. Kulturnämndens stöd ska 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 demokratiska grundläggande principer.
Fyra målområden ska verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens
stöd samt de av nämnden beslutade tvärperspektiven. Målområdena är demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika sociala och kulturella
grupper och tillgänglighet för funktionshindrade. Organisationen ska vara öppen och medlemskapet i eller anknytningen för de lokala föreningarna till distriktet, ska vara frivilligt. Likaså ska det individuella medlemskapet i lokal
förening vara frivilligt och öppet för alla.
Om det finns flera distriktsorganisationer inom Stockholms läns landstings
område som tillhör samma statsbidragsberättigade riksorganisation, ska den
organisation vars lokalföreningar har flest antal individuella medlemmar söka
landstingsstöd och fördela beviljat stöd mellan distriktsorganisationerna.
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I ansökan om stöd ska en verksamhetsplan över året ingå. Beskriven verksamhet ingår som en del av den prövning som görs av förvaltningen. Distriktsorganisation som ansöker om stöd för första gången ska ha bedrivit kontinuerlig
verksamhet under minst ett år. Nya organisationer prövas av kulturnämnden i
samband med beslut om årsbudgeten.
2.1.1

Ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer

Organisationen ska ha en omfattande verksamhet i Stockholms län och dess
lokala föreningar ska ha minst 400 registrerade medlemmar i åldern 6–25 år,
bosatta inom länet. Andelen ungdomsmedlemmar i de lokala föreningarna ska
utgöra minst 60 procent av det totala medlemsantalet i distriktet. Det ska finnas minst fem lokala föreningar i minst tre kommuner anslutna till distriktet.
Grundstödet 2018 är fastställt av kulturnämnden till 300 000 kr per organisation. Beslut om stöd per medlem fastställs utifrån det totala antalet stödberättigade medlemmar och fastställt anslag. Det medlemsrelaterade stödet betalas för samtliga bidragsberättigade medlemmar.
2.2

Sökande organisation

2.2.1

Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt (KUN 2018/489)

Astronomisk Ungdom är en organisation med syfte att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga i Sverige. Genom att ta vara på ungas
rymdintresse vill organisationen främja gemenskap och bidra till ökade kunskaper i naturvetenskap och teknik, och därmed stödja framtidens ingenjörer
och naturvetare.
Distriktsorganisationen Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt bildades
våren 2017 och utgörs av tio lokalföreningar i fyra kommuner i Stockholms
län: Danderyd, Nacka, Solna och Stockholm. Totalt har distriktet 748 medlemmar, varav 711 (95 %) i åldrarna 6–25 år bosatta i länet. Riksorganisationen
Astronomisk Ungdom har erhållit statsbidrag från Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) sedan 2016.
Under 2017 har organisationen arbetat främjande gentemot medlemsföreningarna genom att bland annat informera om distriktets utveckling och kalla till
möten, tagit fram en policy för distriktet innehållandes avsnitt om demokrati,
jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, miljö samt nolltolerans mot alkohol och
droger. Under 2018 planerar organisationen bland annat att hyra en lokal som
ska fungera som ett nav för medlemsföreningarnas verksamhet samt att anställa personal som ska arbeta stödjande och utvecklande gentemot medlemsföreningarna.
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Kulturförvaltningens motivering

Kulturförvaltningen har bedömt organisationen i förhållande till gällande regler. Vi har granskat dels uppgifter om medlemmar, styrelse och anställda, dels
verksamhetsberättelse och bokslut för 2017, årsmötesprotokoll för 2018 och
stadgar samt organisationernas organisatoriska struktur.
3.1

Förvaltningen tillstyrker

3.1.1

Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt (KUN 2018/489)

Förvaltningen anser att nämnden bör godkänna att Astronomisk Ungdoms
Stockholmsdistrikt uppfyller kraven för verksamhetsstöd till regionala ungdomsorganisationer. Detta gäller dock under förutsättning att förvaltningen
granskat och slutligt godkänt ansökan avseende 2018 års verksamhet.
Vid föreliggande prövning har organisationen ett konto kopplat till riksorganisationen och har informerats om kravet på att organisationen ska ha ett konto
fristående från förbundet.
Förvaltningen menar att ett eventuellt stöd förutsätter att organisationen uppfyller nämndens regler vad gäller krav på självständigt konto för distriktets
ekonomi.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Med beräkningar utifrån ett grundstöd om 300 000 kr per organisation och ett
rörligt stöd på 2018 års nivå om 86,36 kr/medlem skulle kostnaden för stöd
till ytterligare en ny ungdomsorganisation uppgå till 361 000 kr. Vid oförändrat anslag till stödet till regionala ungdomsorganisationer minskar det rörliga
stödet proportionerligt till antalet stödberättigade medlemmar.
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