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§ 46
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Astma- och allergiföreningen för 
lägerverksamhet (FN 2021.019)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja Astma- och allergiföreningen för lägerverksamhet ett 
bidrag om 10500 kr för sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättningar i form av 
betydande allergi och astma.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag för sommarverksamhet för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar i form av betydande allergi- och astma.

Alla barn har läkarkontakt som styrker behovet av särskilt anpassad verksamhet. Det ena 
lägret är en vecka långt och det andra lägret är två veckor långt. Föreningen ansöker om ett 
bidrag på 10500 kr för två barn, bosatta i Vallentuna kommun, så att de kan delta på 
lägerverksamheten.

Fritidsnämnden har sedan 2013 valt att följa kommunförbundet Stockholms läns (Storsthlm 
från 2017) rekommendation om kommunalt bidrag för deltagande i lägerverksamheten för 
barn och unga med astma och allergi.

Den aktuella ansökan faller dock inte under något av de prioriterade ändamål som anges i 
nämndens riktlinjer för bidrag speciella ändamål. Riktlinjerna är utarbetade för att tjäna som 
vägledning för Fritidsnämnden, och i förekommande fall fritidsförvaltningen. Riktlinjerna är 
dock inte bindande för nämnden, som alltså kan välja att göra avsteg från desamma.

Med målet att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar, föreslår förvaltningen att 
Fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningens ansökan om bidrag. Förslag till beslut skapar 
en unik möjlighet för barn och unga, med funktionsnedsättningar i form av astma och allergi, 
till en aktiv fritidssysselsättning.

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, 2021-05-07, Ansökan om bidrag speciella ändamål, Astma- och 

allergiföreningen för lägerverksamhet
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