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Till
Idrottsnämnden

Fördelning av föreningsstöd 2021
Förvaltningens förslag till beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till fördelning av
föreningsstöd 2021 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Nämnden godkänner att förvaltningen betalar ut stöd till
namngivna särskilda insatser enligt detta tjänsteutlåtande.
3. Nämnden godkänner att beviljade stöd maj 2020 (bilaga) till
Hässelby SK och Spårvägen FK avseende evenemangen
Stockholm Marathon, Tjejmilen och Minimaran skjuts fram
ett år och att föreningarna istället får stöd om 760 tkr 2021
och 260 tkr 2022.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Marina Högland
Förvaltningschef

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning
I detta ärende lämnas förslag på hur stödet till föreningslivet ska
fördelas under 2021. Den totala summan för idrottsnämndens föreningsstöd 2021 är 68,2 mnkr, vilket är en ökning med 0,5 mnkr
jämfört med budget 2020. Beloppet fördelas på de olika stödformer
som ingår i ”Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella
föreningar med verksamhet för barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning” samt på de särskilda insatser som redovisas i
detta ärende. I särskilda insatser ingår utökningen av
medlemaktivitetsstödet för personer över 65 år som nämnden
tilldelades i KF-budgeten 2021.
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Bakgrund
Detta ärende kompletterar idrottsnämndens beslutade regler för
ekonomiskt stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn,
ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med
strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att föreningsstödet fördelas enligt tabellerna i
detta tjänsteutlåtande. Utöver stödformerna som beskrivs och regleras i ”Idrottsnämndens regler för ekonomiskt stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning” som beslöts i idrottsnämnden i november
2019 finns särskilda insatser som beskrivs nedan.
KF-budgeten för föreningsstöd ökar med 0,5 mnkr till totalt 68,2
mnkr. Ökningen består av utökat medlemsaktivitetsstöd för
personer över 65 år med 1,0 mnkr. Därutöver ingår en minskning av
evenemangsstöd om 0,5 mnkr i form av projektet ”Hand the ball”.
Nedanstående tabell visar förslag till fördelning av föreningsstöd
2021.
mnkr
Nybildningsstöd
0,1
Medlemsaktivitetsstöd
29,0
Lovstöd
1,4
Scoutlägerstöd
0,8
Hyresstöd
6,5
Investeringsstöd
1,0
Evenemangsstöd*
3,0
Stöd för nybörjarsimskola
0,2
Idrottsbonus, parasportstöd, stöd för drop in-idrott, särskilda insatser
26,2
Summa:
68,2
* I summan för evenemangsstöd ingår stöd enligt reglerna för stöd och övrigt stöd

Särskilda insatser utöver tidigare beslutade stödformer beskrivs nedan.
Evenemangsstöd
Idrottsnämnden fattade i maj 2020 beslut om extra stöd i ärendet
”Evenemangsstöd till Alla på snö, Swim open Mini, Swim Open,
Stockholm Marathon, Minimaran och Tjejmilen”
(Dnr:04.01/2020/1516), se bilaga.
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I detta ärende ingick stöd om 760 tkr 2020 och 260 tkr 2021 till
Hässelby SK och Spårvägen FK för evenemangen Stockholm
Marathon, Tjejmilen och Minimaran 2020. Stödet kulle fördelas
lika mellan föreningarna. Eftersom evenemangen inte kunde
genomföras som planerat 2020 på grund av pandemin föreslår
förvaltningen att nämnden beslutar att beviljat stöd för 2020 om 760
tkr flyttas fram till 2021 och beviljat stöd om 260 tkr för 2021
flyttas fram till 2022.
I posten evenemangsstöd om 3,0 mnkr i ovanstående tabell ingår ett
stöd om 760 tkr för ovan nämnda stöd.
Särskilda insatser
Idrottsnämnden ger stöd till flera olika föreningar och förbund för
att stödja verksamhet som inte ligger inom ramen för beslutade
stödformer. Dessa ingår i posten särskilda insatser med mera med
26,2 mnkr i ovanstående tabell.
För flera av de namngivna stöden inom särskilda insatser sker utbetalning för 2021 först efter att redovisning för föregående års verksamhet lämnats till förvaltningen och mottagaren av stödet lämnat
in nödvändiga uppgifter för att förvaltningen ska kunna genomföra
utbetalningen.
I kommande stycken redovisas och beskrivs de stöd/särskilda insatser som idrottsnämnden föreslås besluta.
Personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen föreslår följande särskilda stöd för satsningar för
personer med funktionsnedsättning.
FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna

Förvaltningen föreslår att föreningen får stöd för fredagsdanser om
350 tkr.
DUKIS, fritidsgården för döva ungdomar

Fritidsgården föreslås få stöd för sin verksamhetslokal. Hyran från
Rikshem för lokalen har ökat senaste året. Därför föreslår
förvaltningen ett stöd för verksamhetslokalen om 1 170 tkr 2021,
vilket innebär en ökning jämfört med 2020 om 180 tkr. Därutöver
föreslår förvaltningen att fritidsgården får ett verksamhetsstöd om
770 tkr.
Lunk i kring

Lunk i kring föreslås få ett stöd om 300 tkr för sin ridning för multihandikappade. De har deltagare från framför allt Stockholms stad
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och möjliggör för en av nämndens prioriterade målgrupper att vara
aktiva.
Stockholms Parasportförbund

Förvaltningen föreslår att Stockholms Parasportförbund får ett stöd
till sin verksamhet om 105 tkr.
Beckomberga sim- och idrottshall
Parasportutövare är färre till antalet men lika spridda över regionen.
Det innebär att vissa föreningar eller anläggningar samlar deltagare
från många kommuner. Ett exempel på regional parasportanläggning är den specialanpassade Beckomberga sim- och idrottshall.
Där samlas föreningar med säte i Stockholm och andra kommuner.
En stor parasportförening med flera sektioner är Nacka HI. Som
namnet antyder har den sitt ursprung i Nacka kommun och är också
registrerad där. Medlemmarna kommer däremot i störst utsträckning
från Stockholm, med en andel på cirka 40 procent. Föreningar från
andra kommuner får betala privat taxa för sina bokningar. Eftersom
Nacka HI är från Nacka men har flest stockholmare som medlemmar föreslås att föreningen får ett stöd som motsvarar deras bokningar under året. Under 2019 var det ungefär 130 tkr, bokningarna
under 2020 var färre till följd av pandemin och utgör därför inte en
bra grund för stödets beräknade storlek.
Satsningar för ökad integration

Förvaltningen föreslår att medel reserveras för aktiviteter och projekt för ökad integration.
Löparakademin

Löparakademin bedriver sedan ett antal år verksamhet i flera stadsdelar. Verksamheten består av coachinggrupper där ungdomar i ytterstadsområden genom träning, workshops och mentorskap ska lära
sig att nå personliga mål. Löparakademin föreslås få ett stöd om 300
tkr.
Ishockey för alla/skridsko för alla
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Projektet Ishockey för alla är ett projekt som drivits under ett antal
år av Djurgårdens IF Ishockeyförening i Husby ishall. Under hösten
2019 startade Djurgårdens IF Konståkningdförening ett samarbete
med ishockeyföreningen för att kunna fånga upp de flickor som
besökt verksamheten och vill fortsätta utveckla sin skridskoåkning
men inte spela ishockey. Verksamheten har lockat många, flest
flickor men även pojkar. Djurgårdens IF Ishockeyförening har
aviserat att de avser att överföra en del av sin verksamhet på lokala
föreningar och minskar därmed sin egen insats i området. De kan
finansiera sina insatser genom det stöd de fått för uppsökande
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verksamhet och söker därmed inte stöd för Ishockey för alla.
Förvaltningen föreslår att nämnden stödjer Djurgårdens IF
Konståkningsförening med ett stöd om 150 tkr.
Idrottbonus

Förvaltningen föreslog en ny inriktning på idrottsbonus 2020 som
innebär att föreningar som lyckas integrera nyanlända och de idrottspolitiskt prioriterade grupperna i sin ordinarie verksamhet på ett
bra sätt ska kunna få en bonus. Förslaget innebar att budgetmedel
avsätts på motsvarande sätt som görs för ungdomsledarstipendier, 1
mnkr avsattes för idrottsbonus 2020 och förvaltningen föreslår att 1
mnkr även avsätts för 2021.
På grund av pandemin beslöt nämnden under våren 2020 att fördela
om budgeten till stöd för extra sommaraktiveter 2020.
I KF-budgeten för 2021 utökades idrottsbonus till att även gälla
personer över 65 år.
Föreningar ska årligen kunna beskriva sitt inkluderingsarbete av nyanlända upp till 20 års ålder, personer över 65 år samt de
idrottspolitiskt prioriterade grupperna i sin ordinarie verksamhet.
Förvaltningen kommer att göra en bedömning av inlämnade
ansökningar och därefter ha en dialog med de föreningar som
lämnat de bästa ansökningarna. De föreningar som bedöms ha
lyckats bäst kommer tilldelas en bonus för sitt arbete. Bonusen
kommer uppgå till 10-50 tkr per förening. Om bonus ska delas ut
och storleken på bonusen kommer bestämmas utifrån omfattning
respektive kvalitet på genomfört inkluderingsarbete och slutligen på
vilket resultat som uppnåtts.
Information och ansökningsförfarandet kommer läggas ut på stadens hemsida samt mejlas till föreningar som är registrerade kunder/stödmottagare hos nämnden i ett särskilt utskick.
Medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år
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I KF-budgeten för 2021 tillfördes nämnden 1 mnkr för utökat
medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år. Det finns ingen
statistik över antal föreningsmedlemmar över 65 år och antal
aktiviteter för dessa. Därför kan förvaltningen inte ta fram ett
regelverk med fasta belopp motsvarande stödet till barn och
ungdomar. De föreningar som planerar verksamhet för personer
över 65 år kommer därför kunna skicka in en ansökan om stöd för
planerade aktiviteter. Utifrån inkomna ansökningar kommer
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förvaltningen ta fram ett förslag till fördelning av stödet. Stödet
kommer att betalas ut efter att föreningarna inkommit med en
redovisning.
Förvaltningen kommer att bortse från ansökningar som gäller
verksamhet som genomförs under den tid pandemin fortfarande kan
bedömas som farlig för äldre stockholmare.

Regionalt samarbete

Förvaltningen samarbetar med länets övriga kommuner kring förutsättningarna för regionala behov inom idrotten. Det gäller idrotter
med specifika behov av anläggningar som varje kommun inte kan
tillhandahålla.
Sollentuna friidrottshall

Ett exempel på regional anläggning är friidrottshallen i Sollentuna.
Föreningar från länets kommuner kan genom sin kommun få tillträde till friidrottshallen. Idrottsnämndens kostnad för träningskort i
Sollentuna friidrottshall beräknas för 2021 bli 975 tkr, vilket
innebär en ökning jämfört med budgeterat för 2020. Stadens intäkt
av försäljning av träningskort till föreningarna kommer att bli cirka
170 tkr.
Botkyrka Skyttecenter

Ett regionalt samarbetsområde är skytte. Botkyrka Skyttecenter
samlar skytteföreningar i Stockholm, Huddinge och Botkyrka, samt
Polismyndigheten och väktarbolag. Den samfinansieras av de tre
kommunerna och är ett bra exempel på regional samverkan för
idrottens bästa. Verksamheten föreslås få stöd om 555tkr, vilket
innebär en ökning om 70 tkr jämfört med budgeterat 2020, som ett
regionalt stöd för sin skyttebana, enligt ett samarbetsavtal med
Huddinge kommun och Botkyrka kommun.
Gokartbana i Järfälla

Det regionala samarbetet runt gokartbanan i Järfälla har utvecklats
och sköts nu med Järfälla kommun som kommunal huvudman.
Stadens del är 350 tkr.
Enskilda verksamhetssatsningar och övriga stöd

Vissa typer av föreningar/organisationers verksamhet och lokaler är
av sådan natur att de inte kan omfattas av de generella stödformerna. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner de stöd som
beskrivs i följande stycken.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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4H-gårdar

Stödet är ett verksamhetsstöd och fördelas till fem gårdar via 4H:s
egen organisation. 4H gör en viktig insats då de särskilt stimulerar
många flickors intresse för djur. De gör också en social insats med
sin pedagogik människa/djur som metod i ungdomsrelaterade sociala problem. Gårdarna och pedagogiken är också positiv för barn,
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Enligt 4H är ett minimibelopp för att driva en 4H-gård med basverksamhet 650 tkr. Det baseras på att de ska hålla med djur, foder,
strö, tillstånd samt en heltidstjänst. Eftersom de måste bemanna sju
dagar i veckan räcker det inte med en person för att fylla heltidstjänsten och för att täcka upp djurvårdsbehovet. Förvaltningen föreslår att de får ett stöd om 3,8 mnkr.
Förvaltningen föreslår att nytt stöd om 0,7 mnkr ges till 4H i Stockholms län 2020 som de ska fördela ut till gårdar/klubbar med olika
fördelningsnycklar. Detta ska ersätta att respektive gård/klubb söker
och ges stöd enligt de generella stödformerna, till exempel medlemsaktivitetsstöd och hyresstöd eftersom verksamhetens förutsättningar medför att villkoren för att få dessa stöd ofta inte uppfylls.
RFSL Egalia
Egalia är en träffpunkt som drivs av RFSL för ungdomar med könsöverskridande identitet eller uttryck. Verksamheten är unik och
Egalia är en förebild för liknande verksamheter som öppnas på olika
platser i landet. Nya grupper har sökt sig till verksamheten. Det gäller inte minst nyanlända unga personer som ofta har begränsats i
sina livsval i sina tidigare hemländer. Förvaltningen föreslår att
RFSL Egalia får ett stöd om 450 tkr.
Ryttaralliansen
Stödet går till fritidsledare på ridanläggningarna. Stödet
administreras av Ryttaralliansen i Stockholm som är en samarbetsorganisation för ridsportföreningarna i Stockholms stad.
Förvaltningen föreslår att ryttaralliansen får ett stöd om 3 mnkr.
Stockholmsidrotten/RF SISU idrottsutbildarna

Förvaltningen föreslår att 1,2 mnkr avsätts 2021 för ansökningar om
stöd avseende bland annat utbildnings- och utvecklingsinsatser
kring tränarformer, paraverksamhet och värdegrund.
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Stockholmsalliansen
Ett viktigt arbete för staden är insatser mot det idrottsrelaterade supportervåldet. Idrottsnämnden föreslås bevilja Stockholmsalliansen
(Hammarby, Djurgården och AIK) ett stöd på 180 tkr 2021, vilket
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motsvarar stödet 2019. Stödet är ett stöd till genomförandet av den
försäsongskonferens för ideella matchvärdar med flera, som enligt
Stockholmsalliansen är den verksamhet som berör arbetet mot supportervåld.
Ungdomsledarstipendier
Idrottsnämnden delar årligen ut tretton stipendier till ungdomsledare
och föreningar inom det lokala föreningslivet i staden. Stipendiaterna har gjort insatser som föranleder särskild uppmärksamhet. Tre
stipendier är avsatta för ledare inom handikappföreningar. Den sammantagna kostnaden för stipendierna uppgår till 330 tkr och gäller
även kostnader för själva stipendieutdelningen.
Övriga stöd 2021

•

Stockholms Orienteringsförbund föreslås få stöd för
kartframställning samt för stadsorienteringsaktiviteten Hittaut
på sammanlagt 550 tkr.
Förvaltningen föreslår att stödet för kartframställning höjs med
100 tkr med anledning av en ny avgift för att förbundet ska få
fullständig åtkomst till stadens baskarta samt
arbetskostnadsökningar. Den nya avgiften på 50 tkr är en
initialkostnad. Kommande år är avgiften 20 tkr, vilket kommer
att återspeglas i det belopp nämnden föreslås avsätta.
Aktiviteten Hittaut är en nationell stadsorienteringsaktivitet som
under förra året genomfördes i Stockholms innerstad och i
Rinkeby. Det går att använda både en fysisk karta eller en app
för att delta. Förvaltningen föreslår att förbundet tilldelas 150
tkr för att genomföra Hittaut i de båda områdena.

•

•

•
•
•
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Stockholms Schackförbund föreslås få ett stöd om 300 tkr för
verksamheten vid Stockholms schacksalonger, en lokal som används av både vuxna och unga spelare.
S:t Göranskommittén, som ingår i Stockholms Scoutdistrikt, föreslås få stöd om 500 tkr för att underhålla scoutstugor och båtar.
KFUM Fryshuset Basket föreslås få stöd om 440 tkr för sin
nolltaxeberättigade verksamhet i Fryshuset.
Fryshuset Fritid föreslås få stöd om 500 tkr för sin skateverksamhet.
Stockholms Segelflygklubb föreslås få ett stöd bestående i att
staden betalar ett arrende av Långtora flygfält enligt avtal med
markägaren, uppskattad kostnad 210 tkr.
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•

Kista racketcenter får ett stöd som består i att förvaltningen hyr
tider i anläggningen för föreningsverksamhet enligt avtal,
uppskattad kostnad 2021 är 400 tkr.

Övriga särskilda satsningar

Medel avsätts för särskilda satsningar, exempelvis nedanstående.
Nämnden stödjer aktiviteter och projekt som stärker integration och
andra satsningar riktade mot prioriterade målgrupper som inte inryms inom beslutade stödformer. Nämnden stödjer också flera olika
aktiviteter som skapats med hjälp av idrottskoordinatorerna i Järvaområdet och söderort.
Stöd kan även ges för särskilda insatser till föreningar som vill utveckla kunskap och nya metoder som gör att de personer med
funktionsnedsättning som står långt från idrotts-, frilufts- och motionsverksamheter blir fysiskt aktiva samt hur de ska inkluderas i
föreningens verksamhet efter projektets slut.
Särskilda satsningar kan även avse investeringar/lokaler för vissa
idrotter
Föreningslivets verksamhet 2020 har påverkats mycket av
pandemin. Inga beslut är ännu fattade om kompensation eller annat
stöd med anledning av pandemin. Förvaltningen behöver först se
vilka konsekvenser pandemin har fört med sig på föreningars
aktiviteter och medlemsantal och också på vilket sätt staten kommer
att kompensera med stödinsatser.
Förvaltningen kommer att göra en egen analys under första
kvartalet 2021 i anslutning till handläggning av
medlemsaktivitetsstöd och hyresstöd.
Med den analysen som grund kommer förvaltningen överväga på
vilket sätt vi som kommun skulle kunna forma en kompensation
som faller ut på ett rättvist och relevant sätt. Finansiering av
eventuellt stöd föreslås ske inom ramen för de medel som finns
avsatta för särskilda insatser och kommer tas upp i ett särskilt
ärende till nämnden.
Föreningar som under 2021 ansöker om och beviljas
medlemsaktivitetsstöd eller hyresstöd kommer att få det utbetalat
som vanligt.
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I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av samtliga föreslagna särskilda insatser som beskrivits ovan.
Tkr
Personer med funktionsnedsättning
FUB(Föreningen för utvecklingstörda barn, ungdomar och vuxna), fredagsdanser
DUKIS(Fritidsgården för döva ungdomar), hyra och verksamhetsbidrag
Lunk i kring, handikappsridning
Beckomberga sim- och idrottshall (Nacka Handikappidrott)
Parasportförbundet
Summa:
Satsningar för ökad integration
Löparakademin
Projektet Ishockey och skridsko för alla i Husby ishall
Summa:
Regionalt samarbete
Hacksjöns skjutbana i Botkyrka
Sollentuna friidrottshall
Järfälla motorklubb/Stockholms motorförbund, gokart bana
Summa:
Enskilda verksamhetssatsningar och övriga bidrag
4H-gårdar, verksamhetsbidrag
RFSL Egalia, träffpunkt för ungdomar
Ryttaralliansen, fritidsledare på ridanläggningar
Stockholmsidrotten/SISU idrottsutbildarna, utbildnings- och utvecklingsinsatser
Stockholmsalliansen, försäsongskonferens för ideella matchvärdar
Ungdomsledarstipendier, uppmärksammade insatser
Stockholms orienteringsförbund, kartframställning
Stockholms schackförbund, stöd för hyra
S:t Göranskommittén, underhåll scoutstugor och båtar
KFUM Fryshuset Basket, noll-taxe berättigad verksamhet
KFUM Fryshuset Fritid, skateverksamhet
Stockholms Segelflygklubb, stöd för arrende
Kista Racketcenter, avser hyra av tider
Summa:
Ofördelat
Ofördelad budget för övriga särskilda satsningar

Totalt särskilda insatser

Jämställdhetsanalys
I idrottsförvaltningens undersökningar och i en rapport från stadens
hållbarhetskommission, framgår att flickors deltagande i organiserad idrott är mindre än pojkars och att flickor med utländsk bakgrund är svårast att nå för idrotten. Detta och de angivna prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet är viktiga delar i
fördelningen av föreningsstödet.
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Bilaga
”Evenemangsstöd till Alla på snö, Swim open Mini, Swim Open,
Stockholm Marathon, Minimaran och Tjejmilen”
(Dnr:04.01/2020/1516)

350
1 940
300
130
105
2 825
300
300
600
555
975
350
1 880
4 500
450
3 000
1 200
180
330
550
300
500
440
500
210
400
12 560
5 435

23 300

