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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2022-05-31 

Dnr  KS 2022/0166       

 

 

 

Ansökan om bidrag från Roslagskulla IF 

 
Sammanfattning 
Roslagskulla IF har inkommit med en ansökan på 80 000 kronor för att bland annat täcka 
kostnadsökningar (drivmedel, el mm) och intäktsbortfall på grund av pandemin.   
 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

Avslå ansökan från Roslagskulla IF med hänvisning till att kommunens riktlinjer stipulerar att bidrag 
ska primärt ges till barn- och ungdomsverksamhet.   

 

Bakgrund 

Roslagskulla IF har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd på 80 000 för att täcka den 
akuta ekonomiska situation som föreningen befinner sig i. Det rör sig om en kombination av 
uteblivna intäkter orsakade av pandemin och stora kostnadsökningar på bland annat bränsle, el och 
gödsel. Föreningen har enligt ansökan på olika sätt försökt hantera den uppkomna situationen men 
för att kunna säkerställa verksamheten under våren önskas ett bidrag från kommunen.  
 
Roslagskulla IF är en fotbollsklubb som spelar i division 5 norra Stockholm. Föreningen har cirka 
120 medlemmar. Hemmaplanen är Lötvallen i Roslags-kulla.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Kopplat till de akuta behoven har föreningen lämnat in en ansökan till Riksidrottsförbundet om 
återstartsstöd samt till Jordbruksverket. Föreningen har ännu inte fått svar på dessa ansökningar.  
Både Riksidrottsförbundets och kommunens föreningsbidrag är starkt fokuserade på barn- och 
ungdomsverksamhet och då Roslagskulla IF enbart bedriver seniorverksamhet tenderar de att falla 
utanför formulerade bidragsnormer.  
 
Roslagskulla IF erhåller i dagsläget kommunalt anläggningsbidrag. Bidraget betalas ut årligen till 
föreningar som äger och/eller driftar en egen anläggning eller hyr lokal av privat hyresvärd. Ansökan 
för 2022 har nyligen aviserats och utbetalning sker i september månad. För 2021 erhöll Roslagskulla 
IF 125 000 kr i anläggningsstöd. En utbetalning på liknande nivå är troligen aktuell även i år. Kultur- 
och fritidsförvaltningen kommer att undersöka om det är möjligt att tidigarelägga 
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bidragsutbetalningarna för de föreningar som har stora kostnader under vår och sommar. Den totala 
summan anläggningsbidrag som fördelas på alla sökande är 1 350 000 kr.  
 
Österåkers kommun hade under 2021 ett pandemirelaterat bidrag för bl a anläggningskostnader. 
Roslagskulla IF sökte inte från dessa medel föregående år. 
 
Ärendet har beretts tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.  

 

Bilaga 

Ansökan från Roslagskulla IF 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

 

 

 

Expedieras 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Roslagskulla IF 
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