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Bidrag till utomstående organisationer 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att för 2021 bevilja bidrag enligt
följande:
1. Sveriges elevkårer beviljas verksamhetsbidrag med 650 000 kr.
2. Sveriges elevråd beviljas verksamhetsbidrag med 120 000 kr.
3. RFSU Stockholm beviljas verksamhetsbidrag med 600 000 kr.
4. Kodcentrum beviljas verksamhetsbidrag med 300 000 kr.
5. Mattecentrum beviljas verksamhetsbidrag med 500 000 kr.
6. Mattecentrums ansökan om projektbidrag avslås.
7. Miljöverkstans ansökan om projektbidrag avslås.
8. Unga innovatörers ansökan om projektbidrag avslås.
9. Zita Folkets Bios ansökan om projektbidrag avslås.
10. Stiftelsen Läxhjälpens ansökan om verksamhetsbidrag avslås.
11. Hand in Hand for Womens ansökan om projektbidrag avslås.
12. KAMA Hälsa och gemenskaps ansökan om projektbidrag
avslås.
13. Livskonst ansökan om projektbidrag avslås.
14. Samstegets ansökan om projektbidrag avslås.
15. Teal School ansökan om verksamhetsbidrag samt projektbidrag
avslås.
16. Spårvägen simförenings ansökan om projektbidrag avslås.
17. Raoul Wallenberg Academys ansökan om verksamhetsbidrag
avslås.
18. Den andra ansökningsomgången och beslutstillfället för 2021
ställs in.
19. Beslutet justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Utbildningsnämnden fördelar årligen bidrag till utomstående
organisationer. Inför år 2021 har sjutton ansökningar om bidrag till
utomstående organisationer inkommit. Ansökningarna har bedömts
utifrån formkrav och bedömningsgrunder enligt utbildningsnämndens anvisningar för bidrag till utomstående organisationer.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden avslår tolv
ansökningar då de inte uppfyller formkraven och bedömningsgrunderna i tillräcklig utsträckning. Förvaltningen föreslår därtill att
fem föreningar beviljas bidrag, vilket innebär en sammantagen
kostnad på cirka 2 miljoner kronor (exkl. moms).
Bakgrund
Utbildningsnämnden har två typer av bidrag: verksamhetsbidrag
och projektbidrag. Beslut om bidrag fattas för ett kalenderår i taget.
För att skapa förutsättningar för föreningarnas verksamhet ska
verksamhetsbidraget ses som en del av ett långsiktigt och strategiskt
samarbete mellan utbildningsnämnden och organisationen.
Sexton ansökningar om bidrag till utomstående organisationer har
inkommit till utbildningsnämnden inför bidragsår 2021, omfattande
en sammanlagd summa på 15,3 mnkr.
Ansökningarna har bedömts utifrån formkrav och bedömningsgrunder enligt nämndens anvisningar för bidrag till utomstående
organisationer. Formkraven tydliggör att bidrag kan lämnas till
föreningar och i vissa fall till stiftelser. Verksamheterna måste vara
ideella och öppna för alla i Stockholms stad i den angivna
målgruppen samt ha en inriktning som ligger i linje med stadens
riktlinjer och förhållningssätt i principiella frågor som jämställdhet,
integration, insatser mot främlingsfientlighet, våld och
diskriminering. Ansökningarna behöver därtill vara kompletta, och
innehålla all nödvändig information såsom tydliggörs i nämndens
anvisningar, se bilaga 17.
En ansökan som uppfyller formkraven ska bedömas utifrån följande
bedömningsgrunder: Verksamheten ska vara stadsövergripande,
visa på god kvalité samt utgöra ett komplement och tillföra ett
mervärde till nämndens verksamhet och bidra till de mål och
prioriteringar som utbildningsnämndens beslutat i sin
verksamhetsplan. I ansökan behöver organisationerna därtill visa på
att kostnaderna för verksamheten är rimliga i förhållande till
planerade aktiviteter och uppsatta mål.
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Ärendet
Sveriges elevkårer (dnr. 2.5.3-8831/2020)
Sveriges elevkårer är en ideell förening vars vision är att det på
varje gymnasieskola ska finnas en framgångsrik elevkår som verkar
för att skapa en mer givande skoltid för medlemmarna. Föreningen
arbetar med att ge stöd och utbildning till medlemsföreningarna för
att stärka elevkårerna i landet. Enligt den redovisade statistiken för
Stockholm år 2019 hade Sveriges elevkårer 43 anslutna elevkårer
med sammanlagt cirka 19 600 individuella medlemmar.
Ansökan
Sveriges elevkårer har för år 2021 sökt verksamhetsbidrag om
900 000 kronor. Föreningen planerar att erbjuda elevkårerna i
Stockholms stad fortsatt stöd i form av styrelseutbildningar,
utbildningar i årsmötesformalia, ekonomi och administration samt
kommunikation. Därtill planerar Sveriges elevkårer att under 2021
anordna lokala utbildnings- och nätverksdagar i Stockholm, samt
anordna nationella mötesplatser. Föreningen ser också över nya
metoder för digital anpassning.
Bedömning
Ansökan från Sveriges elevkårer uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för bidrag.
Verksamheten bedöms utgöra ett komplement och tillföra ett
mervärde till nämndens egen verksamhet. Förvaltningen vill
understryka vikten av att bidrag som lämnas av Stockholms stad ska
vara stadsövergripande och komma elever över hela staden till del.
Utbildningsnämnden beviljade Sveriges elevkårer 650 000 kronor i
verksamhetsbidrag för år 2020.
Förvaltningen föreslår att Sveriges elevkår tilldelas verksamhetsbidrag på 650 000 kronor.
Sveriges elevråd (dnr. 2.5.3-8825/2020)
Sveriges elevråd är en ideell förening för elevråd och elevkårer för
övre årskurserna inom grundskolan. Sveriges elevråd har som
vision att det på varje högstadieskola i Sverige ska finnas ett elevråd
som skapar en mer givande skolgång för sina medlemmar.
Föreningen erbjuder sina medlemmar löpande stöd, utbildningar,
material samt ett ekonomiskt medlemsbidrag. I den redovisade
statistiken för år 2019 hade Sveriges elevråd elva medlemsorganisationer i Stockholm som tillsammans omfattade cirka 2 900
medlemmar.
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Ansökan
Sveriges elevråd har för år 2021 ansökt om ett verksamhetsbidrag
på 210 000 kronor. Det sökta bidraget gäller verksamheten i
Stockholms stad. Sveriges elevråd avser att under året fortsätta
erbjuda föreningarna stöd, material, aktiviteter och ekonomiskt stöd
i syfte att stärka elevrådens arbete. Sveriges elevråd planerar också
det lokala arrangemanget Boost i Stockholm, där elevråden ges
möjlighet att ta del av föreläsningar och workshops samt att träffas
och utbyta erfarenheter. Därtill arbetar föreningen med att anpassa
verksamheten till mer digitalt utbyte.
Bedömning
Ansökan från Sveriges elevråd uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för bidrag.
Verksamheten bedöms utgöra ett komplement och tillföra ett
mervärde till nämndens egen verksamhet. Förvaltningen vill
understryka vikten av att bidrag som lämnas av Stockholms stad ska
vara stadsövergripande och komma elever över hela staden till dels.
Utbildningsnämnden beviljade Sveriges elevråd 120 000 kronor i
verksamhetsbidrag för år 2020.
Förvaltningen föreslår att Sveriges elevråd tilldelas verksamhetsbidrag på 120 000 kronor.
RFSU Stockholm (dnr. 2.5.3-8624/2020)
RFSU Stockholm är en lokalförening inom Riksförbundet för
sexuell upplysning (RFSU) som verkar för att sprida en
kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad.
Lokalföreningen arbetar utifrån RFSU:s tre friheter: friheten att
välja, njuta och vara. Målet är att alla ska ha rätt att fatta beslut om
sin egen kropp och sexualitet. RFSU Stockholm har sedan 1996
bedrivit sexualupplysning i Stockholms stads skolor. Föreningen
har även aktivitetsgrupper som genomför olika projekt. Utöver det
genomförs årligen större evenemang och aktiviteter.
Ansökan
RFSU Stockholm har för år 2021 sökt verksamhetsbidrag om
945 000 kr. Målgruppen för verksamheten i ansökan är
högstadieelever, gymnasieelever och skolpersonal på skolor i
Stockholms stad. Den övergripande målsättningen är att förebygga
sexuellt våld samt främja ungas sexuella hälsa och egenmakt genom
att komplettera och stärka skolors sexualundervisning och
värdegrundsarbete.
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För bidraget avser man att dels hålla skolpass i samtycke och
sexualundervisning för 150 grupper, samt att utbilda och handleda
sexualupplysare. Särskilda insatser ska göras för att nå skolor i
socioekonomiskt utsatta områden. Därtill vill RFSU bidra med stöd
och kompetenshöjande insatser för skolpersonal i ämnesintegrerad
sexualundervisning samt HBTQ- och jämställdhetsfrågor på minst
tio skolor. Föreningen avser att skapa ett nätverk för skolor för
erfarenhets- och kunskapsutbyte samt att vidareutveckla sina
metoder utifrån utvärdering och intern behovsanalys.
Bedömning
Ansökan från RFSU Stockholm uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för bidrag.
Verksamheten bedöms utgöra ett komplement och tillföra ett
mervärde till nämndens egen verksamhet. Utbildningsnämnden
beviljade RFSU Stockholm 600 000 kronor i verksamhetsbidrag för
år 2020.
Förvaltningen föreslår att RFSU Stockholm tilldelas verksamhetsbidrag på 600 000 kronor.
Kodcentrum (dnr. 2.5.3-8636/2020)
Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn och unga
till programmering och digitalt skapande. Föreningen vill bidra till
ökad förmåga och självförtroende att skapa med kod och erbjuda
alla barn möjligheten att prova på, inspireras och utforska den
digitala världens potential.
Den primära målgruppen är barn mellan 9-13 år, med särskilt fokus
på socioekonomiskt resurssvaga områden. Föreningen lägger också
stor vikt vid att nå tjejer för en jämn könsfördelning i verksamheten.
Kodcentrum vänder sig även till lärare, pedagoger och föräldrar, för
att via dem nå den primära målgruppen. Kodcentrum bedriver
verksamhet i form av bland annat kodstugor, kodkupor, barnhack
och lärarhack samt en kodbok på nätet, kodboken.se.
Ansökan
Kodcentrum har för år 2021 ansökt om ett verksamhetsbidrag på
1 610 400 kr. För bidraget avser Kodcentrum att planera, drifta och
utvärdera tio stycken kodstugor och kodkupor för barn med
möjlighet till såväl fysisk som digital introduktion till
programmering. Kodcentrum ämnar också att planera, drifta och
utvärdera två stycken kodstugor för lärare.
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Vidare avser man bland annat att genomföra sex stycken barnhack
och fyra lärarhack, arrangera sex stycken lärar/pedagogwebbinarium och 48 stycken Möt en kodare-tillfällen. Kodcentrum
planerar också att medverka i flera event, vidareutveckla material
och uppdatera hemsidan kodboken.se.
Bedömning
Ansökan från Kodcentrum uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för bidrag.
Verksamheten bedöms utgöra ett komplement och tillföra ett
mervärde till nämndens egen verksamhet. Utbildningsnämnden
beviljade Kodcentrum 300 000 kronor i verksamhetsbidrag för år
2020.
Förvaltningen föreslår att Kodcentrum tilldelas verksamhetsbidrag
på 300 000 kronor.
Mattecentrum (dnr. 2.5.3-8593/2020)
Mattecentrum är en ideell förening som erbjuder gratis studiestöd i
matematik. Föreningen bedriver verksamhet i form av räknestugor,
konvent och olika digitala verktyg, såsom ett studierelaterat
nätforum på pluggakuten.se och en internatbaserad matematikbok
på matteboken.se. Målgruppen är till största del högstadie- och
gymnasieelever i åldern 13-18 år.
Föreningen bedriver under terminerna 32 räknestugor i veckan på
24 platser i Stockholm, och samtliga är öppna för alla elever i
kommunen. Räknestugorna är framförallt lokaliserade till skolor
och bibliotek, och är öppna efter skoltid.
Verksamheten syftar bland annat till att höja elevers förståelse för
matematik och dess roll i samhället, och erbjuda stöd och förebilder
som ett komplement till skolan. Mattecentrum lägger stor vikt vid
att nå tjejer för en jämn könsfördelning i verksamheten.
Ansökan
Mattecentrum har för år 2021 sökt verksamhetsbidrag på 1 100 000
kr och projektbidrag på 97 000 kr. Verksamhetsbidraget syftar till
att förvalta befintliga räknestugor, arrangera mattekonvent i Blå
hallen, samt driva internetforum och digitala verktyg framåt. Därtill
vill föreningen göra ett flertal skolbesök och fortsätta att
marknadsföra sin verksamhet.

Bidrag till utomstående organisationer 2021

Tjänsteutlåtande
Dnr 2.5.3-7935/2020
Sida 7 (18)

I ansökan för år 2021 söker Mattecentrum därtill projektbidrag för
att starta en ny digital räknestuga i Rinkeby och tillhandahålla
datorer för medverkande elever.
Bedömning
Ansökan från Mattecentrum uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för bidrag.
Verksamheten bedöms utgöra ett komplement och tillföra ett
mervärde till nämndens egen verksamhet. Utbildningsnämnden
beviljade Mattecentrum 500 000 kronor i verksamhetsbidrag för år
2020.
Förvaltningen föreslår att Mattecentrum tilldelas verksamhetsbidrag
på 500 000 kronor.
Förvaltningen föreslår att Mattecentrums ansökan om projektbidrag
avslås.
Miljöverkstan (dnr. 2.5.3-8659/2020)
Miljöverkstan är en ideell förening som inspirerar till fysisk
aktivitet och lärande utomhus, samt verkar för att människor får
träffas och umgås med varandra i sin närnatur. Föreningens största
fokus är sedan flera år nyanlända ungdomar mellan 15 och 25 år
som erbjuds språkträning i samband med fysisk aktivitet.
Miljöverkstans verksamhet har sin bas i Flaten-området, men har
aktiviteter på flera platser och riktar sig till ungdomar inom
målgruppen från hela Stockholms län.
Ansökan
Miljöverkstan har för år 2021 ansökt om verksamhetsbidrag på
200 000 kr. För bidraget ämnar Miljöverkstan ordna 25 stycken
utomhuspedagogiska aktiviteter för elever som går
språkintroduktionsprogram på gymnasieskolor i hela Stockholms
stad. Målet är bland annat att förbättra språket genom språkträning
utanför klassrummet, introducera eleverna till den svenska naturen
och bidra till måluppfyllnad genom förbättrad hälsa. Miljöverkstan
vill därtill erbjuda tre stycken simkurser för målgruppen. Inom
ramen för bidraget ämnar föreningen också att skapa nätverk för
lärare i syfte att dela erfarenheter och ta fram material och digitala
lektioner för lärare.
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mervärde till nämndens egen verksamhet. Förvaltningen bedömer
dock att det inte finns tillräckligt stor efterfrågan på föreningens
planerade verksamhet i nuläget.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att Miljöverkstans
ansökan om projektbidrag avslås.
Unga innovatörer (dnr. 2.5.3-8642/2020)
Unga innovatörer (före detta Ingenjörssamfundet) är en ideell
förening vars verksamheter syftar till att stärka ungdomars
innovativa förmågor som kreativitet, kollaborativt samarbete och
problemlösning. Detta i sin tur stärker de unga genom att skapa
förutsättningar och möjligheter inför framtiden. Föreningen
erbjuder Finn upp-metoden till skolor, en pedagogisk metod inom
entreprenöriellt lärande som resulterar i att elever gör sig egen
uppfinning.
Ansökan
Unga innovatörer har inför år 2021 ansökt om projektbidrag på 715
920 kr. Ansökan avser verksamheten ”Finn upp” i
högstadieskolorna inom Stockholms stad. Unga innovatörer avser
att nå ut till lärare i ämnet Teknik för att introducera Finn uppmetoder och innovationsprocesser i undervisningen, såväl på plats
som i digital form. Därtill önskar Unga innovatörer att bredda
verksamheten och erbjuda mer ämnesövergripande metoder. Inom
ramen för ansökan söks även medel för att bland annat
marknadsföra och starta upp ett bokningssystem för projektet.
Bedömning
Unga innovatörers ansökan uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för bidrag.
Verksamheten bedöms till stor del kunna utgöra ett komplement
och tillföra ett mervärde till nämndens egen verksamhet.
Förvaltningen bedömer dock att det inte föreligger tillräckligt stor
efterfrågan på föreningens planerade verksamhet i nuläget.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att Unga Innovatörers
ansökan om projektbidrag avslås.
Zita Folkets Bio (dnr. 2.5.3-8638/2020)
Zita Folkets Bio är en ideell förening som bedriver filmpedagogisk
verksamhet som syftar till att ge ökade insikter om den rörliga
bildens språk och stärka deltagarna till en kritisk konsumtion av
medier. Föreningen vill erbjuda elever fördjupade diskussioner och
möjliggöra för reflektion kring det de ser och upplever. Zita Folkets
Bidrag till utomstående organisationer 2021
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Bio vill därtill ge lärare kunskaper om film och medier som kan
stärka dem i deras arbete.
Ansökan
Zita Folkets Bio har inför år 2021 ansökt om projektbidrag på 275
800 kr. Inom ramen för projektbidraget vill Zita Folkets Bio
utarbeta en ny filmföreläsning på temat Medie – och informationskunnighet (MIK) som ska erbjudas kostnadsfritt till gymnasieskolor
i Stockholms stad. Projektet rymmer 45 stycken föreläsningar på två
timmar.
Bedömning
Zita Folkets Bios ansökan uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för bidrag.
Verksamheten bedöms till stor del kunna utgöra ett komplement
och tillföra ett mervärde till nämndens egen verksamhet.
Förvaltningen bedömer dock att det inte föreligger tillräckligt stor
efterfrågan på föreningens planerade verksamhet i nuläget.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att Zita Folkets Bios
ansökan om projektbidrag avslås.
Stiftelsens Läxhjälpen (2.5.3-8643/2020)
Stiftelsen Läxhjälpen bedriver läxhjälpsprogram i syfte att stötta
elever till ökad måluppfyllelse. Avlönade och noga utvalda
högskolestudenter arbetar som läxhjälpare och stöttar elever i
årskurs 8 och 9 med studier, samtidigt som de är förebilder och
mentorer. Inom verksamheten samarbetar man med rektor och
lärare på skolor för att identifiera elever som riskerar att inte uppnå
behörighet och erbjuder dem upp till sex timmars läxhjälp/vecka.
Läxhjälpen bedrivs inom skolans lokaler.
Ansökan
Stiftelsen Läxhjälpen har inför år 2021 ansökt om
verksamhetsbidrag på 720 000 kr. För bidraget önskar stiftelsen att
bredda sin verksamhet och nå fler elever med läxhjälp.
Verksamheten avser att nå 4 elevgrupper motsvarande 60 elever
inom Stockholms stad under år 2021.
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föreningens verksamhet i nuläget eftersom läxhjälp redan erbjuds på
flera håll i skolorna.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att Stiftelsen
Läxhjälpens ansökan om verksamhetsbidrag avslås.
Hand in Hand for women (dnr. 2.5.3-8661/2020)
Hand in hand for women är en nystartad ideell förening som ordnar
projekt och aktiviteter för att främja jämställdhet och rättigheter,
främst för invandrarkvinnor. Föreningen avser att driva en digital
bokcirkel i syfte att förbättra språkkunnighet, lära ut svensk kultur,
historia och litteratur samt bidra till gemensamskap för deltagarna.
Ansökan
Hand in hand for women har inför år 2021 ansökt om projektbidrag
på 157 520 kr. För bidraget avser föreningen att driva en kostnadsfri
digital bokcirkel för 144 deltagare/ termin och skapa nätverk för
deltagarna.
Bedömning
Hand in hand for womens ansökan uppfyller delvis formkraven i
nämndens anvisningar för bidrag. Förvaltningen anser dock att
bedömningsgrunderna inte uppfylls i tillräckligt hög utsträckning.
Detta motiveras med att föreningen i sin ansökan inte kunnat visa
att projektet utgör ett komplement och tillför mervärde till
utbildningsnämndens verksamhet. Därtill är målgruppen för
projektet mer omfattande än utbildningsnämndens målgrupp då det
riktar sig till alla över femton år.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att föreningen Hand in
hand for womens ansökan om projektbidrag avslås.
KAMA Hälsa och gemenskap (dnr. 2.5.3-8614/2020)
KAMA Hälsa och gemenskap är en ideell förening som syftar till
att utforska sina inre drivkrafter till skapande och lärande, med
utgångspunkten att skapa förutsättningar för god hälsa och
välmående. Föreningen ämnar på så vis att vägleda unga till ett
hållbart leverne och stötta inför ett kommande arbetsliv.
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Ansökan
KAMA Hälsa och gemenskap har inför år 2021 ansökt om
projektbidrag på 2 097 627 kr. Inom ramen för bidraget ämnar
KAMA erbjuda studiecirkel med motivationsskapande verksamhetworkshops/studiecirklar för unga i ålder 16-29 år och som varken
arbetar eller studerar. Målet med projektet är att främja
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ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa och tilltron till den egna
förmågan.
Bedömning
KAMA Hälsa och gemenskaps ansökan uppfyller delvis
formkraven i nämndens anvisningar för bidrag. Förvaltningen anser
dock att bedömningsgrunderna inte uppfylls i tillräckligt hög
utsträckning. Detta motiveras med att föreningen i sin ansökan inte
kunnat visa att projektet utgör ett komplement och tillför mervärde
till utbildningsnämndens verksamhet. Därtill är målgruppen för
projektet mer omfattande än utbildningsnämndens målgrupp då det
riktar sig till ungdomar i åldern 16-29 år.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att föreningen KAMA
Hälsa och gemenskaps ansökan om projektbidrag avslås.
Livskonst (dnr 2.5.3-8615/2020)
Livskonst är en nystartad ideell förening som verkar för att
överbrygga det hälsogap som är orsak till den växande psykiska
ohälsan. Föreningen vänder sig till organisationer verksamma inom
psykisk hälsa och ohälsa, professionella som arbetar med unga samt
barn och unga i utbildningsmiljö. I styrelsen sitter professionella
inom psykologi, suicidprevention och forskning på området.
Föreningen håller på att utveckla bland annat utbildningsmaterial,
hjälpmedel och appar.
Ansökan
Livskonst har inför år 2021 ansökt om projektbidrag om 3 140 000
kr. Inom projektet avser Livskonst att ta fram utbildningsmaterial,
digitala verktyg och en digital plattform. Därtill ämnar föreningen
att utbilda 50 ambassadörer/ledare inom ”livsorientering” och
utbilda samt utrusta 5000 individer inom sina metoder.
Bedömning
Livskonsts ansökan uppfyller delvis formkraven i nämndens
anvisningar för bidrag. Förvaltningen anser dock att
bedömningsgrunderna inte uppfylls i tillräckligt hög utsträckning.
Detta motiveras med att föreningen i sin ansökan inte kunnat visa
att verksamheten utgör ett komplement och tillför mervärde till
utbildningsnämndens verksamhet. Därtill ställer sig förvaltningen
tveksam till huruvida föreningen är uppbyggd på demokratiska
principer då de tillämnar ”trovärdighetsvägd beslutsfattning”. Det
innebär att styrelsemedlemmar tilldelas olika trovärdighetspoäng i
sakfrågor och ämnen utifrån tidigare resultat och förmågor.
Bidrag till utomstående organisationer 2021
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Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att föreningen
Livskonsts ansökan om projektbidrag avslås.
Samsteget (dnr. 2.5.3-8686/2020)
Samsteget är en nystartad ekonomisk förening som verkar för ett
tryggt och inkluderande samhälle. Verksamheten syftar till att
främja unga individers förutsättningar och möjligheter till ett
strukturerat samhällsliv. De ämnar att erbjuda individanpassade
program för unga i åldern 16-29 år i syfte att vägleda från
utanförskap till arbetsliv.
Ansökan
Samsteget har inför år 2021 ansökt om projektbidrag på 1,8
miljoner kronor. Inom ramen för projektbidraget avser föreningen
att erbjuda individanpassade program och aktiviteter för minst 20
stycken deltagare under en period av 3-12 månader. Projektet syftar
till att hjälpa deltagarna att få kontroll över sin livssituation, känna
sig delaktig i samhällslivet och komma ut i arbete.
Bedömning
Samstegets ansökan uppfyller inte formkraven i nämndens
anvisningar för bidrag. Föreningen är registrerad som en ekonomisk
förening och är därmed inte ideell, och verksamhetskostnaderna
anses inte vara rimliga i förhållande till planerade aktiviteter. Därtill
har föreningen i sin ansökan inte kunnat visa att projektet utgör ett
komplement och tillför mervärde till utbildningsnämndens
verksamhet. Projektets målgrupp är mer omfattande än
utbildningsnämndens målgrupp då det riktar sig till unga utanför
arbetsmarknaden.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att föreningen
Samstegets ansökan om projektbidrag avslås.
Teal School (dnr. 2.5.3-8660/2020)
Teal School är en nystartad ideell förening som verkar för ett mer
hållbart och humant samhälle genom barn och ungas holistiska
utveckling och lärande. De önskar stärka kunskapen och förbättra
hälsan hos målgruppen unga genom personlig utveckling,
livskunskap och entreprenörskap. Föreningens ändamål är att skapa
dialog och ökad medvetenhet om det nya Teal-paradigmet och hur
det kan anammas inom utbildning.
Ansökan
Teal School har inför år 2021 ansökt om projektbidrag på 266 000
kr samt verksamhetsbidrag på 340 000 kr.
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Inom ramen för verksamhetsbidraget vänder föreningen sig till unga
i högstadiet och gymnasiet. De ämnar starta en livsstilshubb med
lokal i Gamla stan med kvällsaktiviteter 2 gånger/vecka för 7-10
deltagare.
I sitt projekt vänder föreningen sig till unga i åldern 16-24 år inom
kommunala aktivitetsansvaret och UVAS (Unga som varken arbetar
eller studerar). Projektet erbjuder motsvarande livsstilshubb
med verksamhet under dagtid 2 gånger/vecka för 7-10 deltagare.
Aktiviteter som erbjuds är bland annat gruppövningar, meditation
och kreativt skapande.
Bedömning
Teal Schools ansökan uppfyller formkraven i nämndens anvisningar
för bidrag. Förvaltningen anser dock att bedömningsgrunderna inte
uppfylls i tillräckligt hög utsträckning. Detta motiveras med att
föreningen i sin ansökan inte kunnat visa att verksamheten och
projektet utgör ett komplement och tillför mervärde till
utbildningsnämndens verksamhet. Projektets målgrupp är därtill
mer omfattande än utbildningsnämndens målgrupp då det riktar sig
till unga i åldern 16-24 år inom kommunala aktivitetsansvaret och
UVAS.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att föreningen Teal
Schools ansökan om verksamhetsbidrag samt projektbidrag avslås.
Spårvägens simförening (dnr. 2.5.3-8574/2020)
Spårvägens simförening är en ideell förening som bedriver simidrott
i Stockholm. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrott i
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund” med särskilt inriktning att verka för allas möjlighet till
social och idrottslig utveckling. Inom verksamheten har man
genomfört flera projekt och verksamheter för att öka simkunnigheten, främst i Järvaområdet.
Ansökan
Spårvägens simförening har inför år 2021 ansökt om projektbidrag
på 400 000 kr. För bidraget ämnar föreningen att stärka banden
mellan skolorna och föreningslivet, öka elevernas simkunnighet och
höja skolresultaten. Enligt ansökan ska bidraget finansiera
kostnadsfri simundervisning för grundskoleelever i skolor i
Järvaområdet, samt subventionera simskola på fritiden. Under år
2021 bedömer föreningen kunna nå 700 elever genom 300
aktiviteter inom ramen för projektet.
Bidrag till utomstående organisationer 2021
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Bedömning
Spårvägen simförenings ansökan uppfyller till stor del formkraven
och bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för bidrag. Då
stadens grundskolor redan erbjuder gratis simundervisning på loven,
anser förvaltningen inte att verksamheten utgör ett komplement och
tillför ett mervärde till nämndens egen verksamhet. Projektet har en
tydlig geografisk avgränsning till Tenstabadet, och deltagarna
kommer därmed företrädesvis att komma från närområdet.
Förvaltningen bedömer därför att verksamheten inte är
stadsövergripande, även om elever från hela staden också
välkomnas.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att Spårvägen
simförenings ansökan om projektbidrag avslås.
Raoul Wallenberg Academy, dnr 2.5.3-8594-2020
Raoul Wallenberg Academy (RWA) är en ideell insamlingsstiftelse
utan vinstintresse vars mission är att stödja unga att hitta
modet att göra skillnad. Stiftelsen verkar för att i Raoul
Wallenbergs anda erbjuda verktyg, kunskap och inspiration till unga
i syfte att nå visionen om ett medmänskligt samhälle. RWA arbetar
bland annat med ledarskapsutbildningar för unga, program i
mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter samt
arrangerar årligen Raoul Wallenbergs dag och delar ut Raoul
Wallenbergpriset samt ungdomspriset Ungt Kurage till
medmänskliga förebilder.
Ansökan
Raoul Wallenberg Academy har inför år 2021 ansökt om
verksamhetsbidrag på 375 000 kr. Ansökan avser finansiering av
verksamheten Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders.
RWA planerar att under år 2021 genomföra ledarskapsutbildningar
för gymnasieungdomar, en lärarfortbildning samt ta fram digitala
stödverktyg. Utbildningarna syftar till att hjälpa unga att utifrån sina
personliga värderingar agera för att skapa positiv
samhällsförändring.
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Bedömning
Raoul Wallenbergs Academys ansökan uppfyller till stor del
formkraven och bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar för
bidrag. Enligt nämndens anvisningar är dock huvudregeln att
stiftelser inte ska tilldelas bidrag. Verksamheten bedöms förvisso
kunna utgöra ett komplement och tillföra ett mervärde till nämndens
egen verksamhet. Utifrån ansökan anses verksamheten dock ha en
mer omfattande målgrupp än utbildningsnämnden då stiftelsen inte
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kunnat visa på hur ett eventuellt verksamhetsbidrag skulle nå
gymnasielever inom Stockholms stad. Förvaltningen bedömer
därtill att det inte föreligger tillräckligt stor efterfrågan på
föreningens planerade verksamhet i nuläget.
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att Raoul Wallberg
Academys ansökan om verksamhetsbidrag avslås.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i
samverkan med grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Ärendet kommer att behandlas av den fackliga samverkansgruppen
den 8 december 2020. Ärendet kommer också att behandlas av
utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor på
sammanträdet den 9 december 2020.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Konsekvenser för barn och barns rättigheter samt jämställdhet

De föreningar som föreslås bli beviljade bidrag är ickediskriminerande och öppna för alla inom ramen för nämndens
anvisningar samt verksamhetens målgrupp. Det är av stor vikt att
ingen diskrimineras på grund utav kön, funktionsvariation, etnicitet,
etcetera. Flera av föreningarna arbetar aktivt för att öka jämlikheten
i sin respektive verksamhet genom särskilt riktade insatser mot den
mindre representerade gruppen, såsom exempelvis tjejer, eller
elever i vissa geografiska områden. Föreningarna är uppbyggda på
demokratiska principer och bidrar på olika sätt till ökat inflytande,
delaktighet i beslut samt personlig utveckling för unga.
Förvaltningen bedömer att ärendet är positivt ur ett
jämställdhetsperspektiv med hänvisning till delmål 1, 3 och 6 i
Stockholms stads Program för ett jämställd Stockholm 2018-2022. 1
De föreningar som beviljas bidrag från utbildningsnämnden bidrar
såväl till det enskilda barnets, och gruppen barns, utveckling.
Inom verksamheterna bedrivs arbete för att öka elevers
ämneskunskaper, men också andra kunskaper och färdigheter som
är barn och unga till gagn inför framtiden. Bidragen till
utomstående organisationer år 2021 möjliggör för barn och unga att
Delmål 1: Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjliga att vara aktiva medborgare
och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Delmål 3: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller
utbildning, studieval och personlig utveckling.
Delmål 6: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
Bidrag till utomstående organisationer 2021
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1

Tjänsteutlåtande
Dnr 2.5.3-7935/2020
Sida 16 (18)

lära sig mer om sina egna rättigheter och att tillvarata sina egna
intressen. Flera föreningar erbjuder forum för barn och unga att
uttrycka sig och engagera sig i frågor som rör dom.
Förvaltningen bedömer att ärendet är positivt för barn med
hänvisning till Barnkonventionen artikel 2, 6, 12 och 29. 2
Barns synpunkter har inte inhämtats i detta ärende. Bedömningen av
ansökningarna har skett utifrån av nämndens antagna anvisningar.
Barns synpunkter på aktuella verksamheter tillvaratas genom
utvärderingar och uppföljningar av föreningarnas verksamhet, och
sina projekt, samt inom föreningarnas ordinarie arbete med
medlemmar och deltagare.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att fem
föreningar beviljas bidrag inför år 2021. De föreslagna bidragsnivåerna tar bland annat hänsyn till hur stort mervärde verksamhetens bedöms tillföra, huruvida verksamheten utgör ett
komplement, vilken efterfrågan som finns samt hur omfattande
verksamheten är.
Förvaltningen föreslår vidare att 12 av ansökningarna avslås, då de
inte i tillräckligt hög utsträckning uppfyller formkraven och
bedömningsgrunderna i nämndens anvisningar.
Förvaltningens förslag innebär att bidrag om totalt cirka 2,2 mnkr
beviljas till utomstående organisationer för år 2021. Det innebär en
nettokostnad på cirka 2 mnkr för nämnden. Vidare föreslår
förvaltningen, i enlighet med anvisningarna, att den andra
ansökningsomgången och beslutstillfället ställs in då hela
budgetramen används vid det första beslutstillfället.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar
att för 2021 bevilja bidrag enligt följande:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får
diskrimineras.
Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör barnet.
Artikel 29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga
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1. Sveriges elevkårer beviljas verksamhetsbidrag med 650 000 kr.
2. Sveriges elevråd beviljas verksamhetsbidrag med 120 000 kr.
3. RFSU Stockholm beviljas verksamhetsbidrag med 600 000 kr.
4. Kodcentrum beviljas verksamhetsbidrag med 300 000 kr.
5. Mattecentrum beviljas verksamhetsbidrag med 500 000 kr.
6. Mattecentrums ansökan om projektbidrag avslås.
7. Miljöverkstans ansökan om projektbidrag avslås.
8. Unga innovatörers ansökan om projektbidrag avslås.
9. Zita Folkets Bios ansökan om projektbidrag avslås.
10. Stiftelsen Läxhjälpens ansökan om verksamhetsbidrag avslås.
11. Hand in Hand for Womens ansökan om projektbidrag avslås.
12. KAMA Hälsa och gemenskaps ansökan om projektbidrag
avslås.
13. Livskonst ansökan om projektbidrag avslås.
14. Samstegets ansökan om projektbidrag avslås.
15. Teal School ansökan om verksamhetsbidrag samt projektbidrag
avslås.
16. Spårvägen simförenings ansökan om projektbidrag avslås.
17. Raoul Wallenberg Academys ansökan om verksamhetsbidrag
avslås.
18. Den andra ansökningsomgången och beslutstillfället för 2021
ställs in.
19. Beslutet justeras omedelbart.
Bilagor
1. Ansökan från Sveriges elevkårer (dnr. 2.5.3-8831-2020)
2. Ansökan från Sveriges elevråd (dnr. 2.5.3-8825/2020)
3. Ansökan från RFSU Stockholm (dnr. 2.5.3-8624/2020)
4. Ansökan från Kodcentrum (dnr. 2.5.3-8636/2020)
5. Ansökan från Mattecentrum (dnr. 2.5.3-8593/2020)
6. Ansökan från Miljöverkstan (dnr. 2.5.3-8659/2020)
7. Ansökan från Unga innovatörer (dnr. 2.5.3-8642/2020)
8. Ansökan från Zita Folkets Bio (dnr. 2.5.3-8638/2020)
9. Ansökan från Stiftelsen Läxhjälpen (dnr. 2.5.3-8643/2020)
10. Ansökan från Hand in hand for women (dnr. 2.5.3-8661/2020)
11. Ansökan från KAMA Hälsa och gemenskap (dnr. 2.5.38614/2020)
12. Ansökan från Livskonst (dnr. 2.5.3-8615/2020)
13. Ansökan från Samsteget (dnr. 2.5.3-8686/2020)
14. Ansökan från Teal School (dnr. 2.5.3-8660/2020)
15. Ansökan från Spårvägens simförening (dnr 2.5.3-8574-2020)
16. Ansökan från Raoul Wallenberg Academy (dnr 2.5.38594/2020)
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17. Utbildningsnämndens anvisningar för bidrag till utomstående
organisationer
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