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Idrottsnämnden

Evenemangstöd till Alla på snö, Swim open Mini,
Swim Open, Stockholm Marathon, Minimaran
och Tjejmilen.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden beviljar ett stöd om 295 tkr till Svenska
Simförbundet avseende evenemangen Swim Open Mini och
Swim Open 2020
2. Idrottsnämnden beviljar ett stöd om 390 tkr till Svenska
Skidförbundet avseende evenemanget Alla på snö 2020
3. Idrottsnämnden beviljar ett stöd om 760 tkr till Hässelby SK
och Spårvägen FK för evenemangen Stockholm Marathon,
Tjejmilen och Minimaran 2020. Stödet fördelas lika mellan
föreningarna.
4. Idrottsnämnden beviljar ett stöd till Hässelby SK och Spårvägen FK om 260 tkr avseende evenemangen Stockholm
Marathon och Tjejmilen 2021. Stödet fördelas lika mellan
föreningarna.
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Avdelningschef

Sammanfattning
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Palmfeltsvägen 5
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I samband med att ”Fördelning av föreningsstöd 2020” beslutades
av nämnd i december 2019 avsattes medel för särskilda prioriterade
satsningar där de generella reglerna inte är tillämpliga. I dessa fall
krävs beslut av förvaltningen enligt delegation eller i vissa fall i särskilda ärenden till nämnd.
Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar ett stöd om 295 tkr till
Svenska Simförbundet avseende Swim Open Mini och Swim Open
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samt 390 tkr till Svenska Skidförbundet avseende Alla på snö. Trots
att Swim Open ställdes in på grund av spridningen av coronaviruset
och Alla på snö på grund av snöbrist har kostnader uppstått för arrangörerna.
Vidare föreslår förvaltningen att nämnden beviljar ett stöd till Hässelby SK och Spårvägens FK om 760 tkr 2020 avseende Stockholm
Marathon, Tjejmilen och Minimaran samt ett stöd om 260 tkr 2021
avseende Stockholm Marathon och Tjejmilen. Föreslaget stöd består främst av ett hyresstöd.
Bakgrund
Hösten 2019 beslöt idrottsnämnden dels om ”Regler för ekonomiskt
stöd till ideella föreningar med verksamhet för barn, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning ” (Dnr 01.05/1370/2019) och
”Fördelning av föreningsstöd 2020 (Dnr 04.01/1452/2019). I reglerna beslutas om regler, kriterier med mera för de generella stödformerna som styr förvaltningens handläggning av de ansökningar
som inkommer.
I fördelningsärendet framgår en fördelning av föreningsstödsbudgeten, som 2020 uppgår till 67,5 mnkr totalt. Budgetfördelningen inrymmer budget för ansökningar som uppfyller kraven i de generella
stödformerna. Därutöver avsätts även medel för stöd för särskilda
prioriterade satsningar där inte de generella reglerna är tillämpliga. I
dessa fall krävs beslut av förvaltningen enligt delegation eller i vissa
fall i särskilda ärenden till nämnd.
Ärendet
Svenska Skidförbundet ansökte i september 2019 om evenemangsstöd avseende ”Alla på snö” som var tänkt att genomföras under perioden 9 december 2019 till och med 28 februari 2020.
Svenska Simförbundet inkom i september 2019 med en ansökan om
evenemangsstöd avseende Swim Open Mini och Swim Open som
skulle genomföras i februari/april 2020.
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Förvaltningen har beviljat stöd till nämnda evenemang i enlighet
med beslutade generella regler/stödformer. Inget av evenemangen
har kunnat genomföras fullt ut, däremot har båda förbunden inkommit med önskemål om att stöd ska utbetalas i alla fall eftersom vissa
kostnader kvarstått trots att evenemangen inte genomförts som planerat. Alla på snö kunde inte genomföras på grund av milt väder
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och snöbrist. Swim Open Mini är ekonomiskt mycket integrerat
med internationella tävlingen Swim Open som skulle genomförts i
april, men som blev inställd på grund av coronapandemin.
Förvaltningen har under våren haft en dialog med arrangören av
Stockholm Marathon om att de behöver ett ekonomiskt stöd från idrottsnämnden. Föreslaget stöd uppfyller inte av nämnd beslutade
villkor för evenemangsstöd och behöver därför beslutas av nämnden
i ett särskilt ärende.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med
kommunikationsenheten.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stöd ges för evenemangen Alla på snö,
Swim Open Mini, Swim Open och Stockholm Marathon, Minimaran och Tjejmilen enligt nedan.
Alla på snö
Evenemanget genomförs på Gärdets sportfält, Spånga IP och Hammarbybacken. Under en ”Alla på snö dag” får deltagande barn kostnadsfri tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning för att
utforska snöglädje. Alla på snö var tänkt att genomförts under vecka
4-8, men ställdes in på grund av snöbrist.
Svenska Skidförbundet sökte ekonomiskt stöd om 390 tkr för att ta
ytterligare ett steg mot att kunna erbjuda samtliga fjärdeklassare i
Stockholms stad en dag på snö. Ansökan avsåg kostnader för
material, utrustning och personal för att planera och genomföra evenemanget.
Förvaltningen har mottagit en redovisning över kostnader om cirka
790 tkr för personal, utrustning och material som uppstått även fast
evenemanget inte blev av. Bara inköp av material och utrustning
översteg beviljat bidrags storlek och mycket av inköpt utrustning
och material kommer att kunna användas om evenemanget genomförs 2021. Förvaltningen förslår att nämnden beviljar ett stöd om
390 tkr till Svenska Skidförbundet (org. nr 802003-0287) avseende
Alla på snö även fast det inte kunde genomföras 2020.
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Swim Open Mini och Swim Open
Swim Open Mini, simkunnighet för alla arrangeras för barn i Stockholms förorter.
Evenemangets syftar till att motivera och uppmuntra barnen till att
öva på simkunnighet, få vattenvana, få möjlighet att testa sin simkunnighet samt att inspirera barnen att fortsätta träna simning.
Svenska Simförbundet ansökte om och beviljades ett evenemangsstöd om 390 tkr för kostnader för hyra av anläggning 150 tkr, läktar- och sekretariatbygge 90 tkr samt hyra av LED skärmar om 150
tkr. Ansökan avsåg både Swim Open Mini och den internationella
tävlingen Swim Open. De två evenemangen är integrerade med
varandra. Förutsättningarna ändrades när Swim Open ställdes in på
grund av spridningen av coronaviruset.
Förbundet har lämnat in en redovisning till förvaltningen över upparbetade kostnader de haft för Swim Open Mini och Swim open.
Redovisade kostnader uppgår till cirka 500 tkr totalt. Förvaltningen
föreslår att nämnden beviljar ett stöd om totalt 295 tkr till Svenska
Simförbundet (org.nr 802002-9719). Föreslaget stöd består av kostnader för simmärken och genomförande av Swim Open mini om 55
tkr, avbokning av LED och TV om 190 tkr samt ersättning till föreningar för förberedande arbete inför Swim Open om 50 tkr.
Fler evenemang än Swim Open har ställts in som en konsekvens av
spridningen av coronaviruset. Att stöd föreslås i detta fall beror på
att spridningen av viruset tog fart så nära inpå evenemangets genomförande. Arrangören hade därmed inte samma möjlighet att påverka kostnadsbilden som arrangörer av evenemang som äger rum
längre fram haft.
Eftersom det som tas upp i ansökan är en uppskattning över vilka
kostnader som kommer uppstå för evenemanget så överensstämmer
redovisade och beviljade kostnader inte helt med det som ursprungligen togs upp i ansökan.
Stockholm Marathon
Stockholm Marathon som planeras att genomföras 5 september
2020 arrangeras officiellt av Marathongruppen som ägs helt av de
ideella förningarna Hässelby SK och Spårvägens FK, som även arrangerar andra löptävlingar, till exempel Tjurruset, Vårruset, Tjejmilen och Stockholm halvmarathon. Det överskott som loppen geError! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
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nererar går till hundra procent tillbaka till idrotten, dels till arrangörsklubbarna och dels till andra ideella föreningar som ställer upp
med funktionärer.
Tidigare år har det avtal som förvaltningen tecknat avseende Stockholm Marathon även inkluderat Tjejmilen. Som stadens evenemangstaxor för berörda anläggningar är konstruerade innebär det att
total beräknad kostnad för Tjejmilen och Stockholm Marathon blir
höga eftersom de behöver hyra flera anläggningar under många timmar. Inför 2020 gjordes en höjning av taxorna som innebär en ökad
kostnad för arrangören. Beräknad taxa 2020 blir 818 tkr för Stockholm Marathon och 440 tkr för Tjejmilen.
Löpning är en mycket jämställd idrott, därutöver erbjuds deltagare
födda på 20-talet fri startavgift till Stockholm Marathon. I samband
med Stockholm Marathon arrangeras Minimaran för barn (cirka
6000 deltagare).
Förvaltningen föreslår att Hässelby SK (org. nr 802411-9698) och
Spårvägens FK (org. nr 802015-9979) beviljas evenemangstöd om
460 tkr 2020 avseende del av beräknad anläggningshyra för Stockholm Marathon och Tjejmilen. Detta för att de ska ges tid att anpassa sig till en högre hyresnivå.
Förvaltningen föreslår vidare att ett stöd om 260 tkr även ska ges
2021för att kompensera för den högre hyreskostnaden, det vill säga
stödet trappas ned för att 2022 utgå.
Därutöver föreslår förvaltningen att arrangörerna under 2020 ska
beviljas stöd för Minimaran om 200 tkr och 100 tkr för att deltagare
födda på 2000-talet erhåller fri startavgift till Stockholm Marathon
och flera av Marathongruppens övriga lopp. Detta under förutsättning att Hässelby SK och Spårvägens FK inkommer med ansökningar till förvaltningen om stöd.
Villkor för utbetalning av beviljat stöd är att evenemangen genomförs. Stödet för kompensation av anläggningshyra är beräknat utifrån nuvarande hyresnivå, om en sänkning av hyreskostnaden till
följd av eventuellt ändrade taxor skulle ske kommer stödet räknas
ned med motsvarande.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna stöd i detta ärende beräknas kunna inrymmas inom totalt
avsatt budget för föreningsstöd om 67,5 mnkr.
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