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Stöd till Djurgårdens IF skolidrottsförening
Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner ansökan avseende 2021 om stöd
avseende Urban Sports enligt de förutsättningar som beskrivs i detta tjänsteutlåtande och beviljar ett stöd om 1,5 mnkr
till Djurgårdens IF Skolidrottsförening.
2. Idrottsnämnden godkänner att förvaltningen återkommer
med förslag till beslut avseende ansökan om stöd för 2022 i
ett senare läge och att inga garantier för stöd för 2022 ges.

Marina Högland
Idrottsdirektör

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning
Djurgårdens IF Fotbollsförening och Djurgårdens IF Ishockeyförening sökte hösten 2019 stöd för Urban Sports, som utgörs av verksamhet för att skapa ökad fysisk aktivitet och inkludering för barnoch ungdomar över hela Stockholms stad. Respektive förening
sökte stöd om 375 tkr 2019 och 750 tkr för respektive år 2020-2022.
Nämnden beslöt i november 2019 att bevilja ansökan avseende
2019 och att förvaltningen skulle återkomma med förslag avseende
2020-2022 i ett senare läge. Under 2020 fattade nämnden ett beslut
om stöd för 2020.
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Förvaltningen föreslår att Djurgårdens IF Skolidrottsförening som
numer övertagit ansvaret för verksamheten (organisationsnummer
802528-1000) beviljas stöd om 1,5 mnkr avseende 2021.
Detta förslag innebär att förvaltningen återkommer med förslag till
beslut avseende ansökt stöd för 2022 senare.
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Bakgrund
Djurgårdens IF Fotbollsförening och Djurgårdens IF Ishockeyförening sökte hösten 2019 stöd för Urban Sports, som utgörs av verksamhet för att skapa ökad fysisk aktivitet och inkludering för barnoch ungdomar över hela Stockholms stad.
Respektive förening sökte stöd om 375 tkr 2019 och 750 tkr för respektive år 2020-2022. Totalt sökt belopp för år 2019-2022 uppgår
därmed till 5 250 tkr.
Idrottsnämnden beslöt 26 november 2019 i ett särskilt föreningsstödsärende (Dnr 04.01/1373/2019) att bevilja sökt belopp för 2019
och godkände samtidigt att förvaltningen skulle återkomma med beslut avseende 2020-2022 i ett senare läge.
I maj 2020 beslöt idrottsnämnden att bevilja Djurgården Fotbollsförening och Djurgårdens IF ishockeyförening 750 tkr vardera i
stöd för 2020 (Dnr 04.01/1373/2019).
I samband med ärendet ”Fördelning av föreningsstöd 2021”(Dnr
3.4/2021/365) beslöt idrottsnämnden att avsätta budgetmedel för aktiviteter och projekt som stärker integration.
Djurgårdens IF Fotbollsförening och Djurgårdens IF Ishockeyförening har inkommit med en redovisning avseende verksamheten
2020.
Ärendet
År 2019 och 2020 har stöd för verksamheteten sökts av Djurgårdens
IF Fotbollsförening och Djurgårdens IF Ishockeyförening. För 2021
är det Djurgårdens IF Skolidrottsförening som ansöker om stöd.
Djurgårdens IF skolidrottsförening grundades 2019. Det är en förening för barn och ungdomar med ett organisatoriskt, administrativt
och ekonomiskt stöd från Djurgårdens IF, främst Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey.
Föreningen har skickat in en ansökan om stöd för sin verksamhet.
Verksamheten som stöd söks för beskrivs utförligt i bilaga. Ansökan för 2021 uppgår till 1,5 mnkr.
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Syftet med föreningen är att, tillsammans med barn och ungdomar i
Stockholm, skapa varierad och inkluderande fysisk aktivitet i direkt
anslutning till skoldagen. Att samverka med skolan har många fördelar, bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv.
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Under 2020 lanserades föreningen på 7 skolor i Stockholms stad
och under 2021 tillkommer ytterligare 12 skolor. Djurgårdens IF
Skolidrottsförening tillför cirka 20-25 timmar schemalagd fysisk
aktivitet per skola där föreningen verkar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med
strategiska staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det är väl dokumenterat att fysisk aktivitet har stora positiva hälsoeffekter, såväl för den fysiska som för den psykiska hälsan. Den
största offentliga satsningen för att möjliggöra för barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva är stöd till föreningsverksamhet genom
anläggningar och monetärt stöd.
Det är sedan länge känt att vissa grupper i betydligt mindre utsträckning deltar i föreningslivets verksamheter. Dessa är prioriterade i det idrottspolitiska programmet:
• Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor
• Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund
• Personer med funktionsnedsättning från 7 år
• Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk bakgrund
Det finns särskilda verksamheter, stödformer och samarbeten som
ska försöka öka den fysiska aktiviteten hos dessa grupper. Som synes är alla fyra prioriterade grupper, helt eller delvis, bestående av
personer som går i grundskolan eller gymnasiet.
Nyligen presenterade Svenska läkaresällskapets arbetsgrupp ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” en kunskapsbakgrund och fem
förslag för förbättrad psykisk hälsa hos unga i Sverige. Det första
förlaget var att ha regelbunden och strukturerad fysisk aktivitet i anslutning till skoltid. Arbetsgruppens slutsats är att detta är det effektivaste sättet att nå alla unga.
Förvaltningen anser att detta ytterligare stärker ambitionen att etablera samarbeten som ökar möjligheten till fysisk aktivitet i samband med skoldagen.
Det finns inte någon strategi i staden för att erbjuda skolbarn fysisk
aktivitet i anslutning till skoltid utöver skolämnet idrott och hälsa.
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Däremot finns flera goda exempel på sådana verksamheter, varav
det som behandlas i detta ärende är det mest omfattande.
Enligt förvaltningens mening är det positivt att kunna visa på de
möjligheter som finns att öka den fysiska aktiviteten hos skolelever
genom att stödja aktörer som visat både ambition och förmåga på
området.
Det är viktigt att få in en redovisning av verksamheten som nämnden ger stöd till. Projektet värderas och en bedömning görs årligen
att projektet fortsätter att falla väl ut. Därför beviljas endast stöd för
ett år i taget. Förvaltningen föreslår att stöd beviljas för 2021 och att
inget beslut tas avseende 2022. Förvaltningen återkommer med förslag till beslut avseende 2022 i ett senare läge.
Djurgårdens IF Fotbollsförening och Djurgårdens IF Ishockeyförening har inkommit med en gemensam redovisning av hur nämndens
stöd använts och vad verksamheten har uppnått under 2020. Verksamheten under 2020 påverkades av pandemin. En sammanfattning
av inlämnad redovisning framgår nedan.
Verksamhet har bedrivits på följande 7 skolor 2020; Blackebergskolan, Engelbrektsskolan, Kristofferskolan, Kungsholmens
grundskola, kunskapsskolan Spånga, Manillaskolan och Mälarhöjdens grundskola.
Vidare har föreningen har haft Mini-Camper på fem skolor samt vid
25 tillfällen under helgerna. Föreningarnas upplevelse är att det primärt är yngre barn 6-12 år som deltar på dessa. En av huvudanledningarna till detta är att det är de yngre barnen som befinner sig i
parkmiljöer naturligt under förmiddagar och tidiga eftermiddagar.
För att de äldre barnen ska komma dit behöver föreningarna annonsera, vilket de inte gjort under 2020 på grund av pandemin. Föreningarnas upplevelse är att det varit en jämn könsfördelning på
camperna.
Deltagantalet på Mini-Camper i skolorna uppgick till cirka 6 000
deltagartillfällen 2020 fördelat på 5 dagar i veckan under 20 veckor.
På camperna i parkerna har det varit cirka 30 deltagare per gång under 25 tillfällen.
Kostnaderna för 2020, som stödet bidrog till att finansiera, avsåg
främst personalkostnader. Totalt uppgick kostnaderna för verksamheten till 2,5 mnkr 2020.
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Förvaltningen har löpande uppföljande samtal med föreningarna om
verksamheten. Enligt förvaltningen är den samverkan mellan staden, föreningarna, företag och stiftelser som ligger till grund för Urban sports ett positivt exempel på samarbeten där de olika parternas
kompetenser skapar god samhällsutveckling. Förvaltningen kommer
att fortsätta ha en löpande dialog med föreningarna och utbildningsförvaltningen om verksamheten och hur den på bästa sätt skapar ett
värde för Stockholms barn och ungdomar.
Förvaltningen har godkänt inlämnad redovisning och föreslår att
Djurgårdens IF skolidrottsförening (organisations nummer 8025281000) beviljas stöd om 1,5 mnkr avseende 2021.
Föreningen ska senast två månader efter avslutad verksamhet 2021
lämna in en redovisning till förvaltningen uppdelad på verksamhet
och ekonomi. Redovisningen ska innehålla en utförlig beskrivning i
text och tabellform över vilka aktiviteter som genomförts på olika
platser och hur många tillfällen.
Vidare ska redovisningen avseende 2021 innehålla en beskrivning
av vilka som deltagit, uppdelat på ålder och kön. Redovisningen ska
även innehålla en analys av måluppfyllnad kopplat till syftet med
verksamheten.
Utebliven redovisning kan medföra att föreningen blir återbetalningsskyldiga av utbetalt stöd för 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Stödet ryms inom avsatt budget för föreningsstöd 2021.
_______
Bilaga
Ansökan från Djurgårdens IF skolidrottsförening.
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