Hur du kan kommunicera med din kommun/region om stöd.
Varför ska scoutkåren kontakta kommunen?
Många scoutkårer får någon form av stöd från den kommun de verkar i, till exempel lokalstöd eller
aktivitetsbidrag. Just nu, när många kommuner är ekonomiskt pressade, är det viktigt att påminna
politikerna om vilken betydelse Scouterna har för barn och unga i kommunen. Syftet kan vara att be
om extra stöd när andra intäktskällor försvinner eller be dem att fatta ett beslut om att frysa
bidragsnivåerna till nästa år.
Många kommunala bidrag är beroende av antalet genomförda träffar och om man som kår tvingas
ställa in möten och läger eller får färre deltagare på dessa på grund av covid-19 påverkas de
bidragen. Vissa kommuner, såsom Malmö, Göteborg och Tyresö har redan lovat att villkoren för
bidragen ska ”corona-anpassas” så att föreningarna inte ska drabbas negativt.
Att ta reda på inför skrivandet






Vad får ni i kåren för bidrag av kommunen, regionen eller andra?
Kommer dessa påverkas av covid-19?
Har ni andra behov kommunen skulle kunna hjälpa er med?
Har andra föreningar, till exempel idrottsföreningar, fått extra stöd av kommunen?
Vad vill ni be kommunen om? Är det att anpassa villkoren för bidragen, ge extra stöd till
föreningar, ge samma stöd till scoutkåren som de gett till andra organisationer eller att
tillfälligt sänka hyrorna?

Vad ska ingå i brevet?
Det finns många verksamheter som vill ha stöd just nu, så varför ska kommunen stötta just er?
Beskriv hur Scouternas verksamhet gynnar hela samhället, särskilt barn och unga. Ni kan också visa
hur det påverkar kommunen om det inte finns någon scoutverksamhet. Exempel på sådana
argument hittar du längre ner.
Förklara också hur covid-19 har resulterat i svårigheter för er. Detta kan vara att ni förlorat intäkter
genom inställda valborgsfirande eller loppisar. Det kan också vara så att läger och möten har fått
ställas in eller har färre deltagare, vilket kan påverka era bidrag. Innebär detta att ni inte kan anordna
läger, att ni måste höja medlemsavgifterna eller att ni inte kan ta hand om er lokal eller utrustning?
Avslutningsvis, var tydlig i vad ni vill att kommunen ska göra och vilken sort av hjälp ni behöver.
Förslag på mall
Hej (namn på kommunstyrelsens ordförande, ordförande i fritidsnämnden eller liknande)
Jag heter (ditt namn) och är kårordförande (eller styrelseledamot/ledare) i (scoutkårens namn). Jag
skriver till dig för att be er stötta vår kommuns barn och unga genom att frysa bidragsnivåerna för
föreningar samt sänka hyrorna.
Genom Scouterna får 40,000 barn och unga möjlighet att uppleva äventyr, få kompisar och utvecklas
som personer. I ett sammanhang med ökande psykisk ohälsa bland unga så arbetar vi förebyggande
genom att stärka individer och skapa sammanhållning i gruppen. Stöd till de lokala scoutkårerna är
ett sätt att hjälpa barn och unga i kommunen att utvecklas i en trygg och säker miljö.
Detta är ännu mer aktuellt under en pandemi. Att ha en aktiv fritidssysselsättning och att få träffa
kompisar och andra vuxna är för många barn och unga oerhört viktigt just nu. Det skapar någon

form av stabilitet och normalitet som är viktigt för att minska deras oro och ge hopp. Våra ledare
genomför möten på ett säkert sätt och bidrar både med glädje och med stöd i samtalen kring oro
och osäkerhet.
Utöver detta hjälper många scoutkårer till med att handla åt de äldre, tillverka utrustning till
vården eller hjälpa till på andra sätt som kommunen önskar. I vår kår har vi (fyll i om ni gjort
någon insats för att hjälpa till) / Kontakta oss gärna om ni vill ha stöd.
Trots vår viktiga roll har vi det svårt ekonomiskt just nu. Vårt valborgsfirande/vår loppis/vår
medverkan på X/vår majblommeförsäljning/vårt läger/bokningar på vår lägergård (fyll i vad som
gäller för er) har ställts in/skjutits upp. På grund av detta har vi gått miste om ungefär (summa)
kronor och detta innebär att vi inte kan (fyll på med vad de uteblivna intäkterna skulle användas
till).
Dessutom är de bidrag vi får av kommunen/regionen baserade på antal deltagare och
genomförda träffar. Om ledare är sjuka, föräldrar håller sina barn hemma eller vi ställer in
evenemang av säkerhetsskäl förlorar vi pengar. Scouternas nationella prognos indikerar att kårer
kan tappa hela 25-50% av sina kommunala bidrag på grund av detta/ Vi riskerar att få X% lägre
bidrag för året på grund av detta (om ni har lokala siffror). Flera kommuner, såsom Malmö stad,
Göteborgs stad och Tyresö har redan garanterat att aktivitetsbidrag för våren 2020 vid behov ska
baseras på siffror från 2019 och därmed vara minst lika höga som föregående år.

Om våra bidrag sänks/Om vi inte kan få extra stöd riskerar vår kår att inte överleva/förlora vår
lokal/tvingas höja medlemsavgifterna/ledarna får svårare att skapa bra verksamhet. Detta hade
inneburit att barn och unga går miste om en meningsfull fritidsaktivitet som rustar dem för livet, låter
dem knyta vänskapsband och utvecklas till välfungerande och bidragande medborgare i kommunen.
Fritidslivet i kommunen krymper och blir mindre attraktivt med förlusten av en organisation som
jobbar aktivt och förebyggande mot psykisk ohälsa och där alla är välkomna.
Vi behöver er hjälp för att kunna fortsätta stötta och stärka barn och ungdomar i vår kommun! Vi
hoppas och önskar att ni har möjligheten att frysa bidrag och besluta att bidrag till föreningslivet
för 2020 kan baserar på antal deltagartimmar under motsvarande period 2019. / sänka vår hyra
och på så vis investera i barnen. / stödja alla former av fritidsverksamhet, inte bara idrottsrörelsen.
Scoutkårer som kämpar på med verksamheten behöver också stöd.
Med vänliga hälsningar,
Ditt Namn

