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handikapprörelsens ungdomsorganisationer
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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa följande två intervaller för medlemmar och stödbelopp
per medlem för verksamhetsstöd 2009 till handikapprörelsernas
ungdomsorganisationer
INTERVALL
A
B

2

MEDLEMMAR
fr. o m 100 t.o.m. 300
fr. o m 301

STÖD/MEDLEM
240 kr
174 kr

Bakgrund

Stödet till handikapprörelsernas ungdomsorganisationer har egna regler som
tillämpas fr. o m 2006. I huvudsak följer de reglerna för övriga ungdomsorganisationer förutom att handikapprörelsens ungdomsorganisationer inte är
distriktsorganisation med lokala föreningar. Verksamheten har karaktär av
lokalförening vilket gör att den inte omfattas av kravet på minst fem lokalavdelningar i minst tre av länets kommuner. I stället säger de regler som
KUN fastställt att handikapprörelsens ungdomsorganisationer ska ha medlemmar i minst tre av länets kommuner för att uppfylla kravet för stöd. Vidare
gäller åldersintervallet 7 – 30 år och att det finns 100 registrerade medlemmar inom detta intervall. Verksamhetsstödet består av ett grundstöd och
ett rörligt medlemsstöd som beräknas i en ”trappa” för olika medlemstal. Beloppen fastställs årligen av KUN.
KUN har i 2009 års budget fastställt att grundstödet till ungdomsorganisationer ska vara 250 000 kr per organisation.
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Förvaltningens synpunkter

För att beräkna ramen har förvaltningen utgått från de handikapprörelsens
ungdomsorganisationer som fick stöd 2008. Dessa var fem stycken, Unga Synskadade Stockholm, Stockholms Dövas Ungdomsråd, Unga Hörselskadade i
Stockholms län, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län och Unga Rörelsehindrade i Stockholm.
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Före nämnda regeländring fanns utöver ett verksamhetsstöd baserat på
grundstöd och ett stöd per medlem också ett informationsstöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Detta bestod av ett internt informationsstöd per medlem och ett externt informationsstöd. Informationsstödet ingår
nu i det totala verksamhetsstödet.
Budgetramen för ungdomsorganisationer är i år 20 676 tkr. I detta anslag ingår även stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer vilket beräknats till 1,6 mnkr utifrån här föreslagit stöd per medlem samt det i årets budget beslutade grundstödet. Efter att grundstödet intecknats ifrån ramen föreslår förvaltningen att resterande medel fördelas i en ”trappa” med två steg och
enligt följande.
Fr. o m 100 medlemmar t o m 300 medlemmar: 240 kr/medlem.
Fr. o m 301 medlemmar: 174 kr/medlem.
Medlemsstödet beräknas på antalet registrerade betalande medlemmar under
närmast föregående redovisningsår, d v s per den 31 december 2007. Stödet
per medlem blir då oförändrat jämfört med 2008. Ungdomsorganisationerna
kommer i år att få ett något lägre stöd per medlem beroende på fler medlemmar och nya tillommande organisationer.
En av handikapprörelsens ungdomsorganisationer hade fler än 300 registrerade medlemmar och det är Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholms län som hade 946 medlemmar i stödberättigad
ålder.
Unga Synskadade Stockholm har meddelat att organisationen även i år kommer att anhålla att kulturnämnden särskilt prövar deras stöd (i maj 2009).
Antalet registrerade medlemmar var ca 70 vid det senaste årsskiftet. Stockholms Dövas Ungdomsråd, Unga Hörselskadade i Stockholms län och Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län hade var och
en drygt 200 registrerade medlemmar.
Det formella beslutet om fördelning av stöd per organisation är delegerat till
förvaltningschefen vad avser organisationer som uppfyller reglerna för stöd.
Kulturnämnden prövar i särskild ordning om en organisation uppfyller reglerna.
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