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§ 85
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Brottby SK (FN 2020.063)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden beslutar att bevilja Brottby SK ett bidrag på 67 000 kr till projektet ”Tjejlyftet 
i Brottby SK” att belasta potten för bidrag speciella ändamål 2020.

Ärendebeskrivning
Brottby SK har efter dialog med fritidsförvaltningen skickat in en ansökan om bidrag för 
speciella ändamål. Ansökan avser de kostnader som föreningen uppskattar att de kommer att 
ha i det projekt de önskar att starta i januari 2021.
Föreningen kallar projektet ”Tjejlyftet i Brottby SK” och innebär en rad olika insatser för att 
uppnå målet som är att dubblera antalet aktiva tjejer och öka antalet kvinnliga ledare.
Projektet delfinansieras av Stockholms fotbollförbunds fond 50/50 som bidrar med 30 000 kr. 
Resterande 67 000 kr ansöker föreningen om av fritidsnämnden inom ramen för bidrag för 
speciella ändamål.
Fritidsnämnden kan bevilja bidrag i syfte att stimulera nytänkande och utveckling i 
föreningslivet. Stödet riktas till föreningar som vill prova nya idéer och/eller under en 
begränsad period intensivt arbeta med av nämnden prioriterade områden eller arrangemang. 
Ett av de prioriterade områdena är insatser som främjar jämställdhet mellan flickor och 
pojkar.
Förvaltningen föreslår att fritidsnämnden beviljar det ansökta beloppet på 67 000 kr.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-11-10, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Brottby SK
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Tjejlyftet i Brottby SK
 Preliminär projektkalkyl, Tjejlyftet Brottby SK
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Brottby SK

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Brottby SK ett bidrag på 67 000 kr till projektet 
”Tjejlyftet i Brottby SK” att belasta potten för bidrag speciella ändamål 2020.

Sammanfattning av ärendet
Brottby SK har efter dialog med fritidsförvaltningen skickat in en ansökan om bidrag 
för speciella ändamål. Ansökan avser de kostnader som föreningen uppskattar att de 
kommer att ha i det projekt de önskar att starta i januari 2021.
Föreningen kallar projektet ”Tjejlyftet i Brottby SK” och innebär en rad olika insatser 
för att uppnå målet som är att dubblera antalet aktiva tjejer och öka antalet kvinnliga 
ledare.
Projektet delfinansieras av Stockholms fotbollförbunds fond 50/50 som bidrar med 
30 000 kr. Resterande 67 000 kr ansöker föreningen om av fritidsnämnden inom 
ramen för bidrag för speciella ändamål.
Fritidsnämnden kan bevilja bidrag i syfte att stimulera nytänkande och utveckling i 
föreningslivet. Stödet riktas till föreningar som vill prova nya idéer och/eller under en 
begränsad period intensivt arbeta med av nämnden prioriterade områden eller 
arrangemang. Ett av de prioriterade områdena är insatser som främjar jämställdhet 
mellan flickor och pojkar.
Förvaltningen föreslår att fritidsnämnden beviljar det ansökta beloppet på 67 000 kr.

Bakgrund
Brottby SK är en liten idrottsklubb i Vallentuna kommun med omkring 300 
medlemmar. Klubben är en ideell förening utan kanslist, och jobbar idag uteslutande 
med föräldrar som ledare. Av dessa 300 medlemmar är i dagsläget ca 25 aktiva tjejer 
fördelade på två grupper, en grupp födda 2009/-10/-11/-12 och en helt nystartad 
grupp födda 2013/-14 med endast en aktiv kvinnlig ledare för tjejerna.

Syftet med projektet är dels att engagera tjejer födda 2013 - 2015 med fysisk aktivitet, 
men också att både öka antalet aktiva tjejer och antalet kvinnliga ledare i föreningen.

Föreningen har ansökt om bidrag från Stockholms Fotbollförbunds fond 50/50. Det 
övergripande syftet med 50/50-fonden är att stärka tjejfotbollen i distriktet, att få fler 
tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-
fonden är: "Lika många tjejer som killar". Brottby SK har fått 30 000 kr beviljat från 
50/50 fonden till projektet. Resterande 67 000 kr som projektet beräknas kosta 
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ansöker föreningen om av fritidsnämnden inom ramen för bidrag för speciella 
ändamål. 

Förvaltningen är mycket positiva till initiativet och föreslår att fritidsnämnden 
beviljar det ansökta beloppet på 67 000 kr.

Konsekvenser för barn
Brottby SKs projekt ”Tjejlyftet i Brottby SK” berör barn, i synnerhet flickor, i 
föreningens upptagningsområde. Att föreningen inte är lika stark representerad på 
tjejsidan som pojksidan påverkar tjejernas möjligheter inom upptagningsområdet till 
en aktiv fritid. I den nord östra delen av Vallentuna är utbudet av fritidsaktiviteter 
inte lika stort som i exempelvis södra delen av kommunen. Det blir då extra positivt 
att en förening i området vill arbeta med en särskild målgrupp och öka chanserna att 
fler barn erbjuds en meningsfull fritid.

Petri Peltonen Annika Wegnebring
Förvaltningschef Idrott- och Ungdomsstrateg
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