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Remiss: Regionala stödformer för ungas organisering 

Region Stockholms kulturförvaltning bjuder in er till att lämna era synpunkter 

på förslag till regler och anvisningar för Region Stockholms distriktsstöd ung 

samt förslag till regler och anvisningar för Region Stockholms utvecklingsstöd 

ung. Förslagen är resultatet av en översyn av distriktsstödet till de regionala 

barn- och ungdomsorganisationerna. 

 

Vid kulturnämndens aprilmöte fattades beslut om förslag till remissversion av 

regionala stödformer för ungas organisering i Stockholmsregionen. 

Remisstiden sträcker sig från 26/4-9/7 2021. Synpunkterna ska vara 

inlämnade senast fredagen den 9 juli 2021. 

 

Remisshandlingar  
Förslag till nya regionala stödformer för ungas organisering 

Bilaga 1. Remissversion – förslag till regler och anvisningar för Region 

Stockholms distriktsstöd ung 

Bilaga 2. Remissversion – förslag till regler och anvisningar för Region 

Stockholms utvecklingsstöd ung. 

 

För sammanfattning av de större ändringarna som föreslås i distriktsstöd ung 

och utvecklingsstöd ung hänvisas till läsning på kulturförvaltningens 

webbplats.  

 

Ett förtydligande att ha med i läsningen är att med begreppet konfessionell 

menas religiös. 

 

Remissvar 
Ange nummer på de paragrafer ni har specifika synpunkter på i remissvaren.  

 

I remissförslaget finns ett skärpt krav på geografisk spridning (§ 5). Förslaget 

till nya kriterier innebär att en distriktsorganisation ska omfatta minst fem 

lokalföreningar i minst fem av länets kommuner. I remissvaren önskar vi 

särskilt få veta om det skulle det underlätta för era möjligheter att nå kraven 

gällande regional angelägenhet om det fanns möjlighet att en och samma lokala 

förening kunde omfatta mer än en kommun? Självklart givet att verksamheten i 

föreningen faktiskt omfattar kontinuerlig verksamhet i dessa kommuner.  

 

I remissförslaget är villkoret för distriktsstöd ung oförändrat vad gäller andelen 

ungdomsmedlemmar i åldrarna 6-25 i de lokala föreningarna (§3), de ska 
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utgöra minst 60 % av det totala medlemsantalet i ungdomsorganisationens 

distriktsorganisation (precis som i nuvarande regler). I remissvaren önskar vi 

särskilt få veta om det finns några särskilda synpunkter på kraven på 

ålderssammansättningen - hur påverkar kraven möjligheterna att bedriva 

verksamhet? 
 

Synpunkterna på förslaget lämnas senast 2021-07-09 och skickas till 

registrator.kultur@sll.se Ange diarienr KN 2021/430.  

 

Slutlig version planeras fattas beslut om i kulturnämnden innan årsskiftet 

2021. 

  

Frågor kring remisshanteringen kan besvaras av Catharina Fogelström, 

avdelningschef för strategisk samordning på kulturförvaltningen, e-post: 

catharina.fogelstrom@sll.se 

 

För kulturförvaltningen  

 
 
Eva Bergquist  

Förvaltningschef 

 

 
 
Sändlista till remissinstanser  
 
Aktiv Ungdom Stockholms län 
Astronomisk ungdoms stockholmsdistrikt 
Birka Scoutdistrikt 
Equmenia Stockholm 
Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland 
KFUM Stockholm Gotland 
Pingst Ung i Stockholms län 
Popkollo Stockholm 
Roslagens Scoutdistrikt 
RUM:s Stockholmsdistrikt 
SAUF Region Stockholm 
SOKU Region Stockholm 
Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom 
Stockholms Elevkårer 
Stockholms läns 4H 
Stockholms läns Blåbandsungdom 
Stockholms läns Unga Katoliker 
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Stockholms Schackförbund 
Stockholms Scoutdistrikt 
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm 
Sveriges Elevråd – STHLM 
Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet 
Sverok Stockholmsdistriktet 
Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region Stockholm 
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm 
Södertörns Scoutdistrikt 
Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm 
Unga Örnar Stockholms län 
Ung Media Stockholm 
Unga Forskare Stockholm 
Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt 
Vi Unga Stockholm 
Östra Svealands Hundungdom 
  
Övriga 
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) 
 

 

 

 


