
 
 
 

Kårledningsträff 24 april 2021  
 

Denna digitala kårledningsträff har fokus på hur distriktets påverkansarbete och 

strategi ser ut. Syftet är att informera om vilken typ av frågor arbetsgruppen och 

distriktet jobbar med nu och vad planerna är framåt. 

 

Distriktet har sedan våren 2020 ett aktivt påverkansarbete, som syftar till att ge 

distriktets kårer bra förutsättningar för att bedriva scoutverksamhet. Arbetet sker 

genom en påverkansgrupp som jobbar intensivt med dessa frågor. 

 

 

Närvarande: 

16 personer från 10 kårer + styrelse, kansli och verksamhetsrevisor 

(Bandhagens scoutkår, Hässelby scoutkår, Mälarscouterna, Sjöscoutkåren 

Drakarna, Spånga scoutkår, Södermalms scoutkår, Vårbergs Skärholmens 

scoutkår, Västertorps scoutkår, Vällingby scoutkår, Örnsbergs scoutkår)  

 

Välkomna till mötet 

 
Distriktsordförande Niclas Barkåker öppnar mötet, hälsar alla välkomna och 

berättar om hur distriktets påverkansarbete ser ut. 

 

I vårt påverkansarbete samarbetar vi med Scouterna, som nu håller på att bygga 

upp sitt påverkansarbete efter att ha tappat det lite över de senaste åren,  i alla fall 

utifrån vårt perspektiv. Det finns många områden inom påverkan där vi kan ha 

nytta av varandra, och Scouterna jobbar framförallt på riksnivå medan vi riktar in 

oss på Stockholm, så vi har lite olika inriktning. 

 

Den stora anledningen till att vi gör det här påverkansarbetet, är att vi vill vara en 

relevant samtalspartner till framför allt Stockholms stad, när man tar beslut som har 

med barn och unga att göra. Det finns mycket mer än bara det här med hyresstöd, 

som påverkar och gäller oss. Vår verksamhet går ut på mer än att bara vara bra på 

en sak eller en sport, och vi jobbar med att få unga att bli bättre människor, och det 

tycker vi att staden bör dra nytta av också.  

 



 
 
Vad har arbetsgruppen jobbat med hittills? 

 

Vi har fört en dialog med Idrottsnämnden och framförallt Idrottförvaltningen 

eftersom de är de som styr merparten av våra bidrag. Just nu fokuserar vi vårt 

arbete där vi känner att vi behöver få störst effekt på kort tid. Och då tänker vi 

framföra allt på hyresstöden, där man har försvårat för oss att ta del av dessa stöd. 

Hyreskostnaden utgör för många kåren en väldigt stor del av scoutkårens utgifter.  

 

På sikt vill vi skapa ett specifikt stöd som är anpassat för just vår verksamhet. Nu 

tar vi del av stöd som är till för många olika verksamheter, så som idrottsklubbar, 

kampsport, orientering etc. 

 

Vi vill se ett scoutstöd och en satsning på Scouting i Stockholm, där vår verksamhet 

premieras. Här är Stockholms stad och vi ganska överens egentligen, men vi 

behöver bli tydligare och berätta vad vi behöver och vill ha.  

 

Vi har redan kommit en bit framåt när det gäller att försöka utforma ett specifikt 

scoutstöd. Tillsammans med förvaltningen hos Stockholms stad tittar vi på hur 

man skulle kunna utforma det. Problemet för oss, med det nuvarande stödet är att 

man måste ha en väldigt hög aktivitetsgrad för att kunna få något stöd. Det är 0 

eller 90 % och det finns ingen trappa där emellan.  Det gör det väldigt svårt för 

nyetablerade och små scoutkårer, som inte kan komma upp i tillräckligt med 

verksamhetstimmar. Stödet gynnar bara de kårer som har hunnit växa till sig och 

haft verksamhet under längre tid.  

 

Det här är ett stort problem eftersom vi vill premiera och uppmuntra mindre och 

nya kårer, så att de ska få mer stöd för att kunna komma igång få sin verksamhet att 

växa och rulla på.  Det blir ju lite bakvänt att straffa de som vill starta något nytt 

och premiera där man har haft stabil verksamhet under långt tid.  

 

Vi vill såklart inte att de större kårerna ska bli utan stöd utan vi vill ha en jämn och 

fin fördelning över alla scoutkårer. Vi vill att stödet till scouterna ska bli större, 

vilket vi inte alls tror är en omöjlighet, för man vill gärna stötta vår verksamhet, 

men man vet bara inte på vilket sätt. Och det är där vi bidrar med kunskap om vad 

vi behöver och hur man kan göra det.  

 



 
 
Det vi också har börjat jobba med ganska nyligen är att jobba mot 

fastighetsnämnden. Det här är ju egentligen kopplat till ett generellt 

Stockholmsproblem, att det är att det är svårt få tag i lokaler och att hitta lokaler 

som är anpassade och funkar för vår verksamhet. 

 

 

Frågor/kommentarer från kårerna: 
 

Mälarscouterna: 

Jag är så glad att ni gör det här arbetet. Det är jättebra! Stort Tack Det känns 

verkligen jättebra att ni tar tag i det här. 

 

 

Hässelby scoutkår: 

Vi har kallhyra från Stockholms stad, och här har de har ändrat en del i 

utformningen. Man kan inte få bidrag för underhållskostnader, utan bara för el, 

hyra och vatten. Stöden till vår verksamhet minskar eftersom man gradvis har gjort 

om reglerna för vad man kan få stöd för.  

 

Vi har växt under de senaste åren, men vi har fått mindre stöd. Eftersom stödet 

inte är anpassade för vår verksamhet. 

 

 

Mälarscouterna: 

Vi valde att utöka och satsa på en ny lokal, men vi vågar inte hyra ut lokalen för då 

tappar vi möjligheten att få hyresstöd. Men vi vet inte om vi kan få hyresstöd 

förens ganska långt in på terminen. Vi vill ju hels ha hyresstödet eftersom det är 

bättre än att hyra ut lokalen, men det är svårt att veta vad man ska satsa på. 

 

 

Svar från Niclas 

Det är många sätt som det nuvarande stödet är dåligt anpassat för oss scoutkårer. 

Problemet just nu är att man försöker att anpassa stödet för många olika föreningar 

och då passar det oss ännu sämre. Därför vill vi få till ett specifikt scoutstöd. 

 

 



 
 
Vi håller på att ta fram ett formulär på vår hemsida, där man på ett smidigt sätt ska 

kunna anmäla sina behov gällande lokal, både om det gäller lokal för vecko-

verksamhet, utflyktsstuga eller förrådslokal. 

 

När det kommer till påverkansarbetet så jobbar vi i distriktet med era frågor mot 

staden, och vi gör det gemensamt så att varje scoutkår ska slippa höra av sig till 

kommunen och försöka driva sin egen fråga. Genom att representera alla 

Stockholms scouter får vi också en större tyngd och starkare röst.  

 

Under hösten 2020 släppte vi en rapport som baserades på era enkätsvar, rapporten 

beskriver de utmaningar som vi ser. (https://scoutkansliet.se/paverkansmote/#)  

I rapporten förklarar vi hur vår verksamhet ser ut och vad som krävs för att den 

ska fungera ännu bättre och kunna fortsätta att finnas. Vissa ändringar behöver 

göras för att vi över huvud taget ska kunna fortsätta att driva verksamhet. Det 

handlar inte bara om att vidareutveckla scouting utan på vissa hålla även om att vi 

ska kunna fortsätta existera. 

 

 

Planen framåt 

 

Vi har pratat med Idrottsförvaltningen om att vi vill se ett Scoutstöd som är 

anpassat för oss och våra behov. Inte ett lokalbidrag och aktivitetsbidrag och stöd 

som alla andra föreningar också kan få. Denna fråga ska vi fortsätta att driva. 

 

En av frågorna vi ska lösa är hur vi ska mäta hur bra det går för scouterna och hur 

ska stödet ska fördelas. 

 

Vi planerar att bredda våra kontakter inom Stockholms stad. Nu har vi kontakt 

med Idrottsnämnd och fastighetsnämnden. Men det finns även Kultur och 

fritidsnämnden och många andra nämnder och enheter inom kommunen som vi 

skulle kunna ha kontakt och dialog med. 

 

Vi vill också etablera en grupp inom påverkansgruppen, som jobbar mer mot den 

privata sektorn, speciellt inom sponsring och bidrag. Samma samarbete och dialog 

som vi idag har inom den offentliga sektorn skulle vi vilja ha inom den privata, och 

få in stöd från olika privata aktörer. Vi ligger ju i en storstadsregion och det finns 

https://scoutkansliet.se/paverkansmote/#)


 
 
det många stora företag som har sin bas här där vi befinner oss. Vi tror att det finns 

det stor potential inom den sektorn. 

 

 

Mälarscouterna: 

Hur kan man på distriktsnivå jobba mot företag?  

 

 

Svar från Niclas: 

Det finns flera olika steg i detta. Om vi jämför oss med andra föreningar och 

organisationer så har vi exempelvis väldigt lite sponsring, om man jämför med en 

idrottsklubb som har företags-loggor och reklam både på sina idrottsplatser och 

sportkläder. 

 

Det vi som scouter skulle kunna erbjuda företag, förutom möjligheten att i deras 

egen kommunikation säga att man har ett samarbete med oss, något som kan ha ett 

väldigt stort värde, är att vi också kan erbjuda att man får nyttja våra lokaler, synas 

på våra arrangemang etc.  

 

Det stora värdet för företag är att de får kommunicera att de stödjer och 

samarbetar med oss. Och då ska vi såklart vara väldigt restriktiva med vilka vi 

jobbar med, och se till så att det är partners som delar våra värderingar och som vi 

kan stå för att vi samarbetar med. 

 

 

Spånga: 

Jag funderar på det här med ett specifikt scoutstöd. Det borde finnas många 

föreningar som liksom oss inte passar in i mallen, som inte är den stora 

fotbollsklubben som utnyttjar sin lokal många timmar. För att inte snäva in 

diskussionen i att det måste vara ett scoutstöd kanske man snarare ska fokusera på 

ett stöd för alla de föreningar som inte är idrottsklubbar? 

 

 

Svar från Niclas: 

Problemet när man tittar på vilka det är som får stödet är att det inte är så många 

andra föreningar och organisationer som passar in i samma mall som oss. 



 
 
Majoriteten av de som får stöd har exempelvis anställd personal som har träningar 

och tillfällen där man ses.   

 

Vi kommer att ha väldigt svårt att anpassa den stora mallen så att den passar oss. 

Därför har vi sett det som mest rimligt att hitta ett annat stöd som passar oss. Det 

initierades faktiskt av chefen på Idrottsförvaltningen, som föreslog ett specifikt stöd 

för oss. 

 

Men självklart så ska vi ju såklart hitta samarbete med andra föreningar som är i 

samma sits som vi. 

 

 

Spånga: 

Det har tidigare diskuterats om en större gemensam scoutlokal i stan där flera kårer 

kan ha sin verksamhet. Hur ser distriktet och påverkansgruppen på den frågan? 

 

 

Svar från Niclas: 

Vi ser det här som två olika behov. Vi behöver lokaler där kårerna kan bedriva sin 

ordinarie veckoverksamhet och sen behöver vi lokaler utanför stan dit vi kan åka på 

hajk och utflykter. Stockholms stad äger mycket mark utanför stan också, man äger 

ca 30% av Huddinge kommun och en stor del av Tyresta naturreservat. Så där 

finns det ingen motsättning. Men det är två olika frågor som vi driver.  

 

 

Vilken hjälp behöver vi från er kårer? 

 

Vi undrar om det finns någon kompetens i er kår som vi kan ta tillvara på i vårt 

påverkansarbete? 

 

Allt möjligt som är kopplat till påverkansarbetet: erfarenhet från kommun eller 

landsting, sponsring, kommunikation och strategi och då speciellt kopplat till frågan 

om att jobba mot privat sektor.  

 

Finns den här kompentensen i er kår så får ni gärna prata med dessa personer och 

höra av er till oss i styrelsen eller till påverkansgruppen. 

 



 
 
Vi är också i stort behov av erfarenhet att jobba mot privat sektor med sponsring. 

Det är den hjälpen vi framför allt behöver från er nu. Och att ni hjälper oss att 

svara på de frågor vi ibland skickar ut till er. 

 

 

Mälarscouterna: 

Jag är så nöjd över att ni jobbar med det här! Fantastiskt. Det känns spännande 

med sponsring. Vi har diskuterat det i kåren men inte kommit så långt, eftersom de 

känns oklart ur ett Stockholmsperspektiv, där de flesta företag som ligger nära inte 

är små lokalföretag där vi kan knyta en lokal koppling direkt till kåren utan stora 

nationella företag.  

 

Däremot har vi pratat om man skulle kunna få scoutrabatt på friluftskläder, vilket 

skulle kunna ge våra medlemmar en fördel. 

 

 

Svar från Niclas: 

Just sponsring är ett arbete som man med fördel kan jobba med på distriktsnivå 

eftersom vi får en annan storlek och kan prata om hela Stockholms scouter och 

inte bara en enskild kår. Det kan handla både om sponsring genom att få pengar till 

verksamheten eller en rabatt på saker vi kan ha nytta av.  

 

 

Spånga: 

Många idrottsföreningar får pengar för att företags-logotyper syns på 

träningskläder, är det något som är aktuellt. För mig känns det främmande och inte 

alls lockande att sätta reklam eller företagslogotyp på scoutskjortan. 

 

 

Svar från Niclas: 

Det här är en jätteintressant fråga, precis som du säger så finns det ju en skillnad 

mellan idrottsföreningarnas tränings-kläder och våra kläder. Men det finns 

ingenting som egentligen hindrar oss från att ha reklam  på skjortan, men man kan 

ju vara kreativ och titta på mindre lösningar, det kanske inte behöver vara reklam 

på scoutskjortan utan det kanske kan finnas en scouttröja eller synlighet på annat 

sätt. Jag tror inte att man ska vara för rädd för sponsring. 

 



 
 
Drakarna: 

Vi har lyckats få sponsorer och samarbeten och det handlar om att vi har fått 

rabatter av olika slag. Ofta vill företagen inte ha något tillbaka utan de vill gärna 

stötta en god sak. För SJ räcker det exempelvis att det står SJ på Scoutnet. Ett 

företag vill ju inte ge en massa olika rabatter utan det är ju smidigare med en 

gemensam scoutrabatt i så fall.  

 

 

Svar från Niclas: 

Det finns möjlighet att både jobba lokalt och be om sponsring direkt till kåren och 

att distriktet jobbar för att få sponsring och stöd till alla distriktens scouter. 

 

 

Anna- kansliet: 

Riksorganisationen har ett sponsor-paket som heter kårkompis. Det är 

insamlingsverksamheten som har tagit fram sponsringspaket som man kan sälja in 

till sina lokala företag. (https://www.scouterna.se/stod-

oss/foretag/foretagspaket/karkompis/ ) 

 

Gällande företagsloggor på scoutskjortan så skulle man väl kunna göra ett 

scoutmärke av det och kanske ha en hajk, så känns det inte som att gå runt med 

reklam på scoutskjortan. 

 

 

Svar från Niclas: 

Vi har kontakt med Scouternas insamlingsansvarig, Johan Lindström, han har gett 

oss bra tips på vad man kan ge och förvänta sig när det kommer till samarbeten 

och sponsring. 

 

 

Drakarna: 

Något jag skulle vilja att ni tar upp med Stockholms stad är lägerstödet och 

aktivitetsstödet. För lägerstöd måste man ha övernattning, och pga. Covid-19 har vi 

inga övernattningar i kåren just nu, och då får inget stöd.  

 

https://www.scouterna.se/stod-oss/foretag/foretagspaket/karkompis/
https://www.scouterna.se/stod-oss/foretag/foretagspaket/karkompis/


 
 
Ett annat problem är att vi får många nya medlemmar på hösten, och då får vi inget 

stöd för dem eftersom de inte har varit med på tillräckligt många möten.  Hur 

många möten måste man vara med på för att få aktivitetsstöd och hyresstöd? 

 

 

Svar från Niclas: 

Vi vill att man ska kunna söka lägerstödet utan att behöva ha övernattningar. 

Idrottsförvaltningen har frågat  oss på vilket sätt de skulle kunna stötta oss under 

den här sommaren, nu när vi inte har kunnat ha läger och hajker. En solklar lösning 

för oss är ju då att vi inte behöver ha övernattningar. 

 

Vi har även påtalat att antal deltagartillfällen kopplat till bidragsystemet skapar 

problem för oss, eftersom scouter som börjar på hösten och inte kvalificerar sig för 

bidraget. Under pandemin har vi dessutom förlorat ytterligare tillfällen eftersom 

man har haft färre träffar. 

 

Båda dessa frågor är något som vi pratar mycket med Idrottsförvaltningen om just 

nu, framförallt kopplat till stödet så som det är utformat just nu.  

 

Vi för också en dialog gällande det hyres-stöd som betalas ut i år och nästa år, 

eftersom båda dessa påverkas av pandemin. Här vill vi se att man beviljar oss 

hyresstöd med 100% av hyran oavsett om vi når upp till den nyttjandegrad som 

man vanligtvis kräver. 

 

Det är för att likställa med idrotten som nu har fått nolltaxa för hela året och inte 

bara för sitt verksamhetsår, som de brukar. Då förutsätter vi att vi också ska få ett 

liknande stöd med stöd på 100 % för hela året. 

 

 

Södermalms scoutkår: 

Bra jobbat med allt. Toppen! Jag undrar om ni pratar något om vad våra scouter 

kan tillföra. Jag tänker på slitage på naturområden i Stockholm och att folk inte kan 

allemansrätten längre. På vilket sätt kan vi scouter vara delaktiga i att hjälpa till med 

det här? 

 

 

 



 
 
Svar från Niclas: 

Vi har diskuterat lite löst om hur vi scouter kan vara med i en större del av 

Stockholms stads arbete när det gäller framförallt barn & unga och friluftsliv. Det 

har inte varit ett fokusområde för oss just nu, men vi vill på sikt vara en 

samarbetspartner till staden där vi är med och pratar om alla dessa frågor som är 

kopplade till vår verksamhet. Vi besitter en stor kunskap om både friluftsliv, barn & 

unga och kan väldigt mycket om det. Därför är det rimligt att staden för en dialog 

med oss när staden har utmaningar inom våra områden. Hur kan vi skapa 

samarbeta som ger oss något samtidigt som vi hjälper staden.  

 

 

Mälarscouterna: 

Vi har blivit kontaktade och erbjudna att hjälpa till att hålla rent och se över vissa 

av vandringsstigarna vid vår scoutstuga ute på Lovön. Men då handlade det snarare 

om goodwill gentemot dem för att hålla relationen bra. De skulle ge oss 100 kr/km 

och år, vilket inte direkt ger några pengar.  

 

Vi har inte landat i hur vi ska göra eftersom det inte är helt lätt att koordinera och 

samordna de ideella krafterna. När vinsten för oss inte är så uppenbar blir det inte 

gärna så att man satsar på att göra annat, men samtidigt vinner vi mycket på att ha 

god kontakt med dem ute på Lovön. Vi får se hur vi gör helt enkelt. 

 

 

Södermalms scoutkår: 

Vinsten för oss är ju ändå att göra världen bättre, och vara delaktiga i något större. 

 

 

Svar från Mälarscouterna: 

Ja, absolut. Men det är ändå en stor apparat att rodda och frågan är hur bra det blir. 

 

 

Niclas: 

Det är jättekul att de för en dialog och ställer frågan. Då vet de ju om att vi finns. 

Sen ska vi ju se vad vi får ut av samarbetet, även om vi inte ska vara giriga såklart.  

 

Staden har ju en skyldighet att utföra vissa saker och då ska vi inte göra det gratis åt 

dem, om vi istället kan hitta ett samarbete där vi får ersättning på ett rimligt sätt. 



 
 
Det är staden som ska stötta vår verksamhet, vi ska inte stötta staden genom att vi 

göra saker gratis åt dem. Men vi ska såklart hjälpa till och göra saker tillsammans 

också. 

 

 

Anna- kansliet: 

En sak man ska tänka på när det kommer till samarbeten, är att man ska klara av att 

genomföra det. Så att man inte tackar ja till saker som inte blir av eller blir dåligt 

gjort. Då faller förtroendet för oss scouter. Vi ska självklart samarbeta och göra 

saker för andra, men då ska vi klara av att göra det bra så att det inte blir en negativ 

bild av oss. 

 

 

Niclas avslutar mötet 
Tack för bra diskussion och fina kommentarer och tips! 


