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Sammanfattning

Idag kan de politiska ungdomsförbunden erhålla ekonomiskt stöd från fritidsnämnden genom
allmänna bidrag på samma villkor som övriga registrerade föreningar. Bidragen grundar sig
främst på antal medlemmar och genomförda aktiviteter. Förvaltningen har sett över systemet,
och föreslår härmed ett mandatbaserat bidragssystem riktat till politiska ungdomsförbund.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till bidrag för politiska ungdomsförbund, samt

att

bidrag för politiska ungdomsförbund kan sökas med start 2015

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Bidrag för politiska ungdomsförbund

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2015-03-12
Fritidsnämnden 2015-03-19
Ärendet

Idag kan de politiska ungdomsförbunden erhålla ekonomiskt stöd från fritidsnämnden genom
allmänna bidrag på samma villkor som övriga registrerade föreningar. Bidragen grundar sig
främst på antal medlemmar och genomförda aktiviteter. Förvaltningen har sett över systemet,
och beskriver härmed ett förslag på ett alternativt mandatbaserat bidragssystem riktat till
politiska ungdomsförbund.

SIGNERAD

2015-01-12

Fritidsnämndens bidragssystem för politiska ungdomsförbund 2014
Under 2014 har totalt 22 800 kr beviljats till politiska ungdomsförbund. Anledningen till det låga
beloppet är att endast ett politiskt ungdomsförbund är registrerat hos fritidsförvaltningen; Ung
vänster. Ur ett längre tidsperspektiv (perioden 2010-2014) har de allmänna bidragen beviljats till
politiska ungdomsförbund enligt följande:
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Politiska
ungdomsförbund
Malmö SSU-krets
(ej registrerad
sedan 2013)
Moderata
ungdomsförbundet
(ej registrerad
sedan 2014)
SDU
(ej registrerad)
Ung Vänster
(reg. Nivå 3)
Grön ungdom
(ej registrerad)
Liberala
Ungdomsförbunde
t
(ej registrerad)
Fi (ej existerande
ungdomsförbund)
Totalt beviljat

2010

2011

2012

2013

2014

12 005

16 400

16 900

0

0

32 671

34 220

20 000

21 000

0

179 014

29 925

25 254

25 978

22 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223 690

80 545

62 154

46 978

22 800

Utöver de politiska ungdomsförbunden är nedan två politiska partier registrerade hos
fritidsförvaltningen som organisationer, och har erhållit allmänna bidrag i form av lönebidrag
enligt nedan:
Politiskt partier
Folkpartiet
liberalerna Malmö
(reg. organisation)
Malmö
Arbetarekommun
(reg. organisation)
Totalt

2010
39 564

2011
23 564

2012
27 740

2013
28 544

2014
21 984

48 956

49 996

52 012

53 520

41 220

88 520

73 560

79 752

82 064

63 204

Förslag på Bidrag för politiska ungdomsförbund
Fritidsnämnden föreslås införa ett bidrag som riktar sig till Malmös fullmäktigepartiers
ungdomsförbund. För dessa politiska ungdomsförbund avser bidraget ersätta fritidsnämndens
allmänna bidragssystem med ett mandatbaserat bidragssystem. Enligt förslag ska politiskt
ungdomsförbund som beviljas bidraget inte samtidigt kunna beviljas något av fritidsnämndens
allmänna bidrag.
Bidraget föreslås kunna beviljas politiska ungdomsförbund som uppfyller fritidsnämndens
Allmänna bestämmelser för registrerad förening med undantag för krav på medlemsantal och
uttagande av medlemsavgift, samt med ett tilläggskrav på att årligen inkomma med en
verksamhetsberättelse. Bidraget kan endast beviljas uttalade ungdomsförbund vars moderparti
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finns representerat i Malmö Kommunfullmäktige, och det är upp till respektive parti att besluta
om vilket ungdomsförbund som ska ges möjlighet att beviljas bidraget.
För registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen finns det inget krav på att årligen inkomma
med verksamhetsberättelse för att kvarstå som registrerad. Däremot redovisar registrerade
föreningar årligen sitt antal medlemmar och aktiviteter för att kunna beviljas fritidsnämndens
allmänna bidrag. I ett mandatbaserat bidrag riktat till politiska ungdomsförbund föreslås inget
krav på redovisning av genomförda aktiviteter eller uppnått medlemsantal. Däremot föreslås ett
krav, utöver de allmänna bestämmelserna, om att politiska ungdomsförbund årligen ska
inkomma med sin verksamhetsberättelse senast en månad efter genomfört årsmöte, för att
kunna beviljas bidraget. Med detta tilläggskrav kan fritidsnämnden undvika att ett mandatbaserat
bidrag betalas ut till politiska ungdomsförbund med en obefintlig verksamhet1.
Vid ett första bidragsansökningstillfälle ska det politiska ungdomsförbundet kunna uppvisa att
verksamhet har bedrivits under det föregående året. Detta gör det politiska ungdomsförbundet
genom att inkomma med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt en
revisionsberättelse från förgående år.
Det står vart politiskt ungdomsförbund fritt att välja mellan att erhålla det mandatbaserade
bidraget avsett exklusivt för politiska ungdomsförbund, eller att söka allmänna bidrag på samma
villkor som övriga registrerade föreningar. Ett mandatbaserat bidrag för politiska
ungdomsförbund kan med andra ord inte kombineras med fritidsnämndens allmänna bidrag.
Budget
Bidraget föreslås en årlig budget på 500 tkr. Malmö Kommunfullmäktige är den högsta
beslutande politiska församlingen i kommunen och består av 61 ledamöter (mandat) som är
tillsatta genom allmänna val. Föreslagen budget innebär att bidraget kan beviljas de politiska
ungdomsförbund som uppfyller kriterierna med ett grundstöd på 33 375 kr, vilket utgör 75 % av
ett basbelopp (44 500 kr) samt 4 367 kr per moderpartiets mandat i Malmö
Kommunfullmäktige.
Ponerat att moderpartiernas respektive ungdomsförbund skulle uppfylla fritidsnämndens
registreringskrav så skulle det årliga bidraget (under mandatperioden 2015-2018), beräknat på
aktuell mandatfördelning, innebära följande:
Politiskt
ungdomsförbund
Malmö SSU-krets
Moderata
ungdomsförbundet
SDU

Grundstöd
(75 % av ett basbelopp
på 44 500 kr)
33 375 kr
33 375 kr
33 375 kr

Mandatbaserat stöd
2014-2018 (4367 x
mandat i KF)
91 707 kr
(21 st. S-mandat)
61 138 kr
(14 st. M-mandat)
39 303 kr

Ponerat årligt
bidrag enligt
förslag
125 082 kr
94 513 kr
72 678 kr

I Helsingborg uppdagades att ett kommunalt mandatbaserat bidrag hade beviljats till
Sverigedemokraternas ungdomsförbund under perioden 2004-2010 trots att ungdomsförbundet ”bara
existerade på papperet” (Helsingborgs Dagblad 7 juni 2012). Helsingborgs regler för beviljat bidrag har
därefter skärpts genom införda krav om att verksamhetsberättelse och revisionsberättelse ska skickas in
till kommunen samt att ungdomspartierna centralt ska vara godkända av Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen).
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Ung Vänster

33 375 kr

Grön ungdom

33 375 kr

Liberala
Ungdomsförbundet
(Fi)

33 375 kr

Totalt

233 625 kr

33 375 kr

(9 st. SD-mandat)
26 202 kr
(6 st. V-mandat)
26 202 kr
(6 st. MP-mandat)
13 101 kr
(3 st. FP-mandat)
8 734 kr
(2 st. FI-mandat)
266 387 kr

59 577 kr
59 577 kr
46 476 kr
42 109 kr
500 012 kr

Förslag på bidragsformulering
Bidrag för politiska ungdomsförbund
Ändamål
Bidraget avser att stimulera till politisk verksamhet genom att utgöra en grundtrygghet för
politiska ungdomsförbund, som därigenom ges möjlighet att planera sitt demokratiska arbete
långsiktigt.
Villkor
Bidraget kan beviljas politiska ungdomsförbund som uppfyller fritidsnämndens Allmänna
bestämmelser för registrerad förening, med undantag för krav på medlemsantal och uttagande av
medlemsavgift. Utöver dessa krav ska ungdomsförbundet årligen inkomma med sin
verksamhetsberättelse senast en månad efter genomfört årsmöte.
Bidraget kan endast beviljas uttalade ungdomsförbund vars moderparti finns representerat i
Malmö Kommunfullmäktige, och det är upp till respektive parti att besluta om vilket
ungdomsförbund som ska ges möjlighet att beviljas bidraget.
Bidragsform
Bidraget baseras på ett grundstöd samt ett mandatbaserat stöd.
Ett grundstöd kan årligen utgå till politiskt ungdomsförbund vars moderparti finns representerat
i Malmö Kommunfullmäktige. Det årliga grundstödet 2015 är 33 375 kr, vilket utgör 75 % av ett
basbelopp (44 500 kr).
Ett mandatbaserat stöd beräknas utifrån antal mandat som respektive politiskt
ungdomsförbunds moderparti har tilldelats i Malmö Kommunfullmäktige. Politiska
ungdomsförbund kan årligen beviljas 4 367 kr per fördelat mandat.
Ansökan
Ansökan sker via inlämning av årshandlingar och verksamhetsberättelse senast en månad efter
genomfört årsmöte.
Kommentar
Det står vart politiskt ungdomsförbund fritt att välja mellan att erhålla det mandatbaserade
bidraget avsett för politiska ungdomsförbund, eller att söka allmänna bidrag på samma villkor
som övriga registrerade föreningar. Ett mandatbaserat bidrag för politiska ungdomsförbund kan
med andra ord inte kombineras med fritidsnämndens allmänna bidrag.
Ansvariga
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Yvonne Gustafsson Administrativ chef
Bo Sjöström Direktör
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