
 

    
     
    

 
Kulturförvaltningen  Diarienummer: 
Avdelningen för strategisk samordning 2021-03-30  KN 2021/41 
 
 
Bilaga 1. Remissversion – förslag till regler och anvisningar 
för Region Stockholms distriktsstöd ung 
 
Region Stockholms stöd till ungdomsorganisationer utgörs både av ett 
distriktsstöd ung i syfte att stödja ungas självständiga organisering, och 
ett utvecklingsstöd ung i syfte att främja aktiviteter och möten mellan 
grupper av unga samt nya aktörer av unga. 
 
Syfte för distriktsstöd ung 
§ 1 Syfte med distriktsstödet ung är:  

Självständighet 

• Stödet ska stödja barns och ungdomars självständiga organise-
ring och delaktighet i föreningslivet. 
 

Demokrati 

• Stödet ska främja barns och ungas kunskap och förmåga att 
agera enligt demokratins principer och stärka ungas makt över 
sina egna liv och inflytande i samhället. 
 

Deltagande 

• Stödet ska främja utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i 
barn och ungas närmiljö i regionen, som är relevanta för fler och 
som fler unga kan välja, skapa och ta del av.   

 

Villkor för distriktsstöd ung 
§ 2 Organisationen ska enligt sina stadgar ha till syfte att självständigt 
organisera barn och unga. 
 
§ 3 Andelen ungdomsmedlemmar i åldrarna 6-25 i de lokala förening-
arna ska utgöra minst 60 % av det totala medlemsantalet i ungdomsor-
ganisationens distriktsorganisation. 
 
§ 4 Ungdomsorganisations distriktsorganisation ska ha minst 400 med-
lemmar i åldern 6-25 år bosatta inom Stockholms län. 
 
§ 5 Ungdomsorganisations distriktsorganisation ska omfatta minst fem 
lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. 
 
§ 6 Distriktsorganisation som ansöker om stöd för första gången ska ha 
bedrivit kontinuerlig verksamhet under minst två år.  
 
§ 7 Innan ny organisation lämnar in ansökan för första gången, behöver 
organisationen prövas av kulturnämnden.  
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Medlem 
§ 8 Med medlem i ungdomsorganisations distriktsorganisation avses en 
person som 

1. innehar medlemskap i en eller flera medlemsföreningar i organi-
sationen  

2. har stadgeenliga fullständiga demokratiska rättigheter och möjlig-
heter att påverka beslut om organisationens verksamhet och in-
riktning och är valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen 

3. året närmast före det år då ansökan om stöd sker, frivilligt och ak-
tivt tagit ställning för ett medlemskap genom att aktivt ha tagit 
ställning genom att ha betalat medlemsavgift, ansökt om eller på 
annat sätt bekräftat medlemskap. 

 
§ 9 Är medlemmar registrerade i flera olika föreningar, räknas de som 
en medlem i redovisningen av antalet medlemmar vid ansökan om stöd. 
 
Lokal förening/medlemsförening 
§ 10 Med medlemsförening i en ungdomsorganisations distriktsorgani-
sation avses en ideell förening som 

1. i demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i organi-
sationens register över medlemsföreningar 

2. har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att be-
sluta om föreningens verksamhet och ekonomi 

3. inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär. 
 
Demokrativillkor 
§ 11 Stöd får endast lämnas till en organisation som ansöker om stöd 
och som är 

1. en ideell förening i vilken medlemskap är frivilligt 
2. självständig och demokratiskt uppbyggd, samt bedriver verksam-

het förenlig med det demokratiska styrelseskicket, inklusive jäm-
ställdhet och förbud mot diskriminering 

3. öppen för alla barn och unga som delar föreningens syfte och mål 
och därmed är icke exkluderande. 

 
§ 12 Stöd kan inte beviljas till en organisation om den eller någon av 
dess företrädare inom ramen för verksamheten 

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker 
den enskildes grundläggande fri- och rättigheter 

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla 
människors lika värde 

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som 
anges i 1 eller 2  

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 
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§ 13 Om en organisation eller dess företrädare har agerat på det sätt 
som anges i § 12 kan stöd lämnas om det finns särskilda skäl. Vid be-
dömningen ska särskilt beaktas om organisationen tagit avstånd från 
agerandet och vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa att det inte 
upprepas. 
 

Allmänt 

§ 14 Stöd får inte lämnas till en organisation som har skatteskulder eller 
obetalda avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation 
eller försatt i konkurs. 
 
Stöd ges inte till  
§ 15 Organisationer med konfessionell inriktning kan söka stöd för 
verksamhet som bedrivs utan tvingande konfessionella inslag. Konfess-
ionella inslag utgörs till exempel av mässor, gudstjänster och ceremo-
nier. 
 
§ 16 Stöd ges inte till partipolitiska ungdomsorganisationer eller till 
ungdomsorganisationer med annan formell koppling till en eller flera 
partipolitiska ungdomsorganisationer. 
 
§ 17 Om en medlemsförening erhåller LOK-stöd (Statligt Lokalt aktivi-
tetsstöd) från Riksidrottsförbundet ska föreningen eller medlemmarna i 
föreningen inte tas med i beräkningsunderlaget för distriktsstöd ung. 
 
Stödets användning 
§ 18 Kulturnämndens stöd till ungdomsorganisations distriktsorgani-
sation ska användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och stödja de lo-
kala föreningarna i deras verksamhet. Vid ansökan ska organisationen 
redovisa de principer och tillvägagångssätt för hur stödet ska användas 
för att utveckla och stödja de lokala föreningarna i deras verksamhet. 
 
§ 19 Om det finns flera distriktsorganisationer inom Stockholms län 
som tillhör samma statsbidragsberättigade riksorganisation, ska den or-
ganisation vars lokalföreningar har flest antal individuella medlemmar 
söka stöd av regionen och fördela beviljat stöd mellan distriktsorgani-
sationerna. 
 

Beräkning av distriktsstöd ung  
§ 20 Distriktsstöd ung består av ett grundstöd, samt ett rörligt stöd. 
Grundstödet är ett fast belopp vars storlek fastställs årligen, och det rör-
liga stödets belopp grundas på antalet medlemmar i åldrarna 6-25 bo-
ende i Stockholms län. 
 
§ 21 Beräkningen av det rörliga stödet görs utifrån antal redovisade 
medlemmar den sista december senast avslutat verksamhetsår.  
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Ansökan  
§ 22 Ansökan görs årligen via ansökningsformulär på kulturförvalt-
ningens webbplats. Ansökningstider fastställs årligen.  
 
§ 23 Komplett ansökan ska ha inkommit till förvaltningen senast det 
datum som anges. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har 
skickats in. Förvaltningen kan dock begära in kompletteringar vid be-
hov. Ansökan som kommer in efter ansökningstidens slut behandlas 
inte.  
 
Dispens kan ges i undantagsfall och behöver sökas en månad innan sista 
ansökningsdatum. Kontakta förvaltningen vid behov av dispensansö-
kan.  
 
§ 24 Uppgifterna som ligger till grund för ansökan ska vara hämtade 
från organisationens senast avslutade verksamhetsår. 
 
§ 25  Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan som beskriver mål, prio-
riteringar, inriktningar och förändringar i verksamheten samt en preli-
minär budget. Organisationens stadgar skickas in vid första ansöknings-
tillfället och därefter endast vid stadgeändringar, med de gjorda änd-
ringarna markerade.  
 
§ 26 I ansökan ska distriktsorganisationen uppge följande uppgifter: 

1. Antal lokalföreningar (juridiska personer) som är medlemmar i di-
striktsorganisationen. 

2. Antal kommuner som organisationen är verksam i. 
3. Totalt antal individuella medlemmar i lokalföreningarna. 
4. Andel ungdomsmedlemmar 6–25 år av det totala antalet medlem-

mar i lokalföreningarna, boende inom Stockholms län. 
5. Åldersuppdelad statistik, minst 25 % av distriktets styrelse bör 

vara under 26 år.  
 
§ 27 Distriktsorganisationen ska i ansökan beskriva på vilket sätt man i 
sin verksamhet avser att arbeta för främjandet av demokratins idéer och 
grundläggande värden, inklusive jämställdhet och förbud mot diskrimi-
nering. 
 
§ 28 Distriktsorganisationens ordförande och auktoriserade/godkända 
revisor ska intyga att inlämnade uppgifter är korrekta. 
 
Krav på miljöplan vid beviljat stöd om 500 000 kr eller mer  
§ 29 Om beviljat stöd förväntas uppgå till 500 000 kr eller mer, ska ak-
tuell miljöplan godkänd av styrelsen bifogas ansökan. Dessutom ska frå-
gor om miljöarbetet besvaras i ansökningsformuläret. 
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Utbetalning  
§ 30 Utbetalning sker endast till sökandens bankgiro eller plusgiro. 
 
§ 31 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. 
 
§ 32 Distriktsorganisationen ska i ansökan och verksamhetsplanen 
uppge om organisationen söker eller har beviljats annat stöd från Reg-
ion Stockholm. 
 
Redovisning  
§ 33 Redovisning sker via redovisningsformuläret på kulturförvaltning-
ens webbplats. Redovisningstider fastställs årligen.  
Dispens kan ges i undantagsfall och behöver sökas en månad innan sista 
ansökningsdatum. Kontakta förvaltningen vid behov.  
 
§ 34 Distriktsorganisationen ska bifoga 

1. verksamhetsberättelse 
2. resultat- och balansräkning 
3. revisionsberättelse signerad av auktoriserad/godkänd revisor 
4. justerat 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 ska klart framgå hur region-
ens stöd har använts. 
 
§ 35 Medlemsavgifterna ska kunna avläsas direkt ur redovisningen. 
I redovisningen ska organisationen ange vilka som tagit del av 
verksamheten i form av spridning i länet, målgrupper, antal besö-
kare/deltagare samt statistik indelad på ålder och kön. Dessutom ska 
det framgå i redovisningen hur distriktsorganisationen har arbetat för 
främjandet av demokratins idéer och grundläggande värden, inklusive 
jämställdhet och förbud mot diskriminering. 
 
§ 36 Organisationen måste upprätta ett system som innebär att revisor 
har tillgång till underlag för att varje år kunna kontrollera antalet med-
lemmar. 
 
Uppföljning 
§ 37 Varje distriktsorganisation har ansvar för att granska de uppgifter 
och handlingar från organisationens lokalföreningar som ligger till 
grund för distriktsorganisationens ansökan om stöd från kulturnämn-
den. 
 
§ 38 Företrädare från Region Stockholm måste ges rätt att ta del av de 
handlingar som behövs för att kunna granska hur stödet har använts i 
verksamheten. 
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Återbetalning samt indragen utbetalning  
§ 39 Om verksamhet som beviljats stöd förändras i förhållande till vad 
som angivits i ansökan ska förvaltningen meddelas omgående. Änd-
ringar kan innebära att hela eller del av stödet ska återbetalas till kultur-
nämnden. Även vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet 
komma att återkrävas av kulturnämnden eller resultera i indragen utbe-
talning. Kulturnämnden förbehåller sig rätten att begära återbetalning 
av stödet. 
 
§ 40 Mottagaren av stöd är återbetalningsskyldig om  

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt 
har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt 
belopp 

2. stödet av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats felakt-
igt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta 

3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i § 32–35 
4. villkor i beslutet om stöd inte har följts. 

 
Övrigt  
§ 41 Lagar och förordningar ska följas.  
 
§ 42 Sökande organisation har som arbetsgivare skyldighet att ha en 
policy kring och följa arbetsmiljölagen och dess föreskrifter gällande ex-
empelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. Om organisat-
ion visar sig inte uppfylla villkor om policy och aktivt arbete med arbets-
miljöfrågor gällande exempelvis sexuella trakasserier, övergrepp, hot 
och våld kan stödet komma att återkrävas.  
 
§ 43 Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd lämnat 
felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut kommer åtgärder vid-
tas.  
 
   


