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Stöd till Djurgårdens IF skolidrottsförening
Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner ansökan avseende 2022 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.
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Sammanfattning
Djurgårdens IF skolidrottsförening har skickat in en ansökan om
stöd på 1,5 mnkr för sin verksamhet Urban Sports 2022.
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.
Nämnden har stött verksamheten med 0,7 mnkr hösten 2019 och
därefter med 1,5 mnkr per år 2020-2021.
Djurgårdens IF skolidrottsförening har skickat in e ansökan skickat
in en ansökan om stöd på 1,5 mnkr för sin verksamhet Urban Sports
2022.
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Bakgrund
Djurgårdens IF Fotbollsförening och Djurgårdens IF Ishockeyförening sökte hösten 2019 stöd för Urban Sports 2019-2020. Urban
Sports utgörs av verksamhet för att skapa ökad fysisk aktivitet och
inkludering för barn- och ungdomar över hela Stockholms stad.
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För 2021och 2022 är det Djurgårdens IF Skolidrottsförening som
ansökt 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.
Nämnden har stött verksamheten med 0,7 mnkr hösten 2019 och
därefter med 1,5 mnkr per år 2020-2021.
I samband med ärendet ”Fördelning av föreningsstöd 2022”(Dnr
3.4/2021/3128) beslöt idrottsnämnden att avsätta budgetmedel för
aktiviteter och projekt som stärker integration.
Djurgårdens IF skolidrottsförening har inkommit med en redovisning avseende verksamheten 2021.
Ärendet
Djurgårdens IF skolidrottsförening har skickat in en ansökan om
stöd på 1,5 mnkr för sin verksamhet Urban Sports 2022.
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. En utförligare beskrivning av verksamheten framgår av ansökan, bilaga 1.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med
idrottsstrategiska enheten.
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.
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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
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• 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.
Svenska läkaresällskapets arbetsgrupp ”Kraftsamling för ungas psykiska hälsa” har presenterat 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.
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 2022.
Djurgårdens IF skolidrottsförening har inkommit med en redovisning av hur nämndens stöd använts och vad verksamheten har uppnått under 2021. Verksamheten under 2021 påverkades av pandemin. Inkommen redovisning biläggs detta ärende. I bilaga 2 redovisas en beskrivning av verksamheten och i bilaga 3 redovisas utfallet
av genomförda aktiviteter på skolor.
En sammanfattning av inlämnad redovisning framgår nedan.
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Verksamhet har bedrivits på 18 skolor 2021, vilket innebär en utökning med 11 skolor jämfört med 2020. Totalt erbjöds 7 616 aktiviteter 2021 med totalt 93 468 deltagare.
Vidare har föreningen startat en särskild Ledarskapsakademi för
unga ledare och en Styrelseakademi. Under höstlovet arrangerades
en fotbollsturnering och för högstadielag samt Kendo-camper.
Kostnaderna för 2021, som stödet bidrog till att finansiera, avsåg
främst personalkostnader. Totalt uppgick kostnaderna för verksamheten till 10,9 mnkr 2021 och intäkterna (inklusive stöd från idrottsnämnden) till 10,2 mnkr. Den största intäkten utgörs av fakturering
till skolor för ledare.
Enligt ansökan för 2022 räknar föreningen att kunna fakturera skolorna totalt 9,4 mnkr 2022 avseende ledare. Stödet från idrottsnämnden avser personalkostnader för administration.
Med anledning av det växande intresset från Stockholm stads skolor att
ingå avtal med skolidrottsförening utanför skolans egen organisation
har grundskoleavdelningen hos utbildningsförvaltningen utrett de juridiska och formella förutsättningarna för detta.
Skolidrottsföreningens aktiviteter äger rum under och i anslutning till
skoldagen i skolans lokaler och dess omgivning. Det är en verksamhet
som skolan själv hade kunnat anordna. Grundskoleavdelningen bedömer därför att verksamheten är en del av skolans verksamhet. Det innebär att verksamheten ska följa skollagen.
När entreprenadavtal tecknas kvarstår huvudmannaskapet och ansvaret
för verksamheten på utbildningsförvaltningen. Det innebär att skolan
ansvarar för skolidrottsföreningens verksamhet på samma sätt som all
annan skolverksamhet. Alla elever ska få delta i verksamheten.
Till följd av storleken på verksamheten/ersättningarna måste utbildningsförvaltningen genomföra en upphandling av verksamheten. Utbildningsförvaltningen har skickat ett brev till sina samtliga skolor att
de avtal som tidigare ingåtts med Djurgårdens IF skolidrottsförening
gäller tills upphandlingen är genomförd. Däremot bör stadens skolor
inte ingå nya avtal med Djurgårdens IF Skolidrottsförening innan upphandlingen är klar.
Om utfallet av ovanstående avtalssituation leder till en större begränsning av verksamheten kan de delar av stödet som avser skolaktiviteter
under hösten 2022 behöva omprövas/minskas.
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Förvaltningen har löpande uppföljande samtal med föreningen 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 2022.
Föreningen ska senast två månader efter avslutad verksamhet 2022
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 2022 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 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Stödet ryms inom avsatt budget för föreningsstöd 2022.
_______
Bilaga
1. Ansökan om stöd 2022 från Djurgårdens IF skolidrottsförening.
2. Redovisning 2021, verksamhetsbeskrivning.
3. Redovisning 2021 genomförda aktiviteter på skolor.
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