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Redovisning av stöd för sommaraktiviteter 2020
Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget 2020 för idrottsnämnden avsattes 1
mnkr för idrottsbonus i syfte att stödja föreningar och det lokala
föreningslivet som når personer som tillhör de prioriterade
grupperna i det idrottspolitiska programmet och nyanlända i sin
ordinarie verksamhet.
Till följd av smittspridningen av Corona och den påverkan detta
hade på en stor del av föreningslivets verksamhet, kunde inte den
satsningen implementeras 2020.
Smittspridningen av Corona förväntades innebära att fler barn- och
ungdomar än normalt skulle vistas hemma i Stockholm under
sommaren 2020 till följd av rådande reserestriktioner, både
avseende inrikes- och utrikesresor. Som en konsekvens av detta
fanns ett behov av att det anordnades mer aktiviteter för barn- och
ungdomar än vanligt, av både staden och föreningslivet. En extra
satsning behövde finansieras, med anledning av detta beslöt
nämnden 26 maj 2020 i ärendet ”Extra stöd för sommaraktiviteter
2020”(Dnr:04.01/2020/1737) att omdisponera avsatt budget för
idrottsbonus 2020 till extra sommaraktiviteter till följd av den
extraordinära situation som uppstått.
Syftet med föreslagen omdisponering var att få till fler framför allt
öppna aktiviteter främst i ytterstadsområden, med en bra geografisk
spridning och ett varierande innehåll bestående av olika idrotter och
andra verksamheter.
I ärendet angavs att förvaltningen efter sommaren skulle lämna en
redovisning till nämnden över utfallet av beslutat extra stöd.

Idrottsförvaltningen
Palmfeltsvägen 5
Box 8313 Stockholm
Växel 08-508 27 700
Start.stockholm

Anmälningsärende
Dnr xxxx
Sida 2 (4)

Ansökningar, redovisningar och utbetalt stöd
Förvaltningen gjorde ett mejlutskick till samtliga föreningar som
brukar erhålla stöd och informerade även om stödet på stadens
hemsida.
Totalt inkom 73 ansökningar, av dessa godkändes 43 ansökningar
helt eller delvis till ett totalt beviljat stödbelopp om 1 325 tkr.
Ansökningar för mer än 1 mnkr godkändes då förvaltningen
räknade med visst bortfall.
Av de 43 som ansökningar som beviljades lämnades en redovisning
för 40 aktiviteter . Totalt godkände och utbetalade förvaltningen
stöd om 1 064 tkr.
Aktiviteter, deltagare och föreningar
De aktiviteter förvaltningen betalade ut stöd för hade en god
spridning över staden och över tid. Förvaltningens avsikt var att
detta stöd på ett bra sätt skulle komplettera beviljat ordinarie
lovstöd, både avseende tid, plats och aktiviteter.
Genomsnittlig längd för de aktiviteter förvaltningen beviljade stöd
för var 14 dagar. De flesta aktiviteter vände sig till en bred
åldersgrupp, ett fåtal vände sig endast till yngre respektive äldre
barn/ungdomar. En del föreningarnas aktiviteter vände sig främst
till egna medlemmar samtidigt som många föreningars aktiviteter
även hade lika stor eller större andel deltagare som inte var egna
medlemmar.
Utbetalt stöd avsåg flera olika slags aktiviteter, enligt tabellen
nedan.
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Aktivitet
4H-verksamhet
Badminton
Baseboll
Basket
Bordtennis
Bordtennis & tennis
Boxning
Fotboll
Friidrott & parkour
Handboll
Idrottscamp (fyra idrotter)
Ishockey
Kanotpaddling
Scouting
Simning
Simskola, löpning & idrottscamp
Sjöscouting/segling
Taekwondo/thaiboxning
Thai-/kickboxning
Utomhusaktiviteter
Totalsumma

Antal
1
1
1
1
1
1
3
8
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
40

Följande föreningar fick extra sommarstöd 2020 utbetalt. Rågsveds
IF och Samban FF fick två stöd vardera, övriga föreningar fick ett
stöd var.
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Förening
Akropol BBK
Allm IF Kista
Bagarmossen Kärrtorp BK
Brommapojkarna
Club Sydcenter
Djurgårdens IF boxning
Drakarna, sjöscoutkåren
Drömstort
Fightclub Freestyle Stockholm IF
Fruängens IF med FC Söderort
GT Söder HK
Hässelby scoutkår
IF Rinkeby Run
IFK Stockholm fotboll
Karlbergs BK
KFUM Zliproad CSC Stockholm
Kista Badmintonklubb
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Förening
Kista SC KFUM
Kärrtorps scoutkår
Linnea boxning
Newroz FC
Rågsveds IF
Samban FF
Shanta IF
Spånga handboll
Spånga IS hockey
Spånga TBK
Spårvägen badminton
Spårvägen BTK
Spårvägen simförening
Stockholms Baseboll och softbollklubb
Sätra SK
Tensta 4H-klubb
Tensta BBK
Tensta boxning
Tensta United IS
Tip Muay Thai
Årsta AIK HF
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