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Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2010 - samt stöd
till SISU Idrottsutbildarna
1

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
att fördela 2010 års stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer allmänna verksamhet samt SISU Idrottsutbildarna enligt följande:
KUN 2009/838

Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund

KUN 2009/844

Stockholms Idrottsförbund
(70 specialdistriktsförbund)

KUN 2010/55

SISU Idrottsutbildarna

3 120 tkr
20 963 tkr

900 tkr

SUMMA

24 983 tkr

att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal
med Stockholms Idrottsförbund, rörande verksamhetsstöd till Stockholms
Idrottsförbund och specialdistriktsförbunden i Stockholms län 2010
(KUN 2010/74).
att utbetala andra halvan av beviljat stöd till Friluftsfrämjandet Stockholms
distriktsförbund samt till SISU Idrottsutbildarna när miljöplan eller motsvarande dokument inkommit till och godkänts av kulturförvaltningen.

2

Bakgrund

Fr o m 2006 gäller nya regler för verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer. Reglerna innebär att Stockholms Idrottsförbund söker för alla sina specialdistriktsförbund. Tidigare var Korpen Stockholms län, Stockholms läns Ridsport-förbund, Stockholms handikapp idrottsförbund och Östsvenska Dövidrottsförbundet egensökande hos landstinget.
2006 beslutade även nämnden om ett tillägg i reglerna för idrotts- och friluftsorganisationerna som innebär att 50 % av medlemmarna skall vara barn och
Bilaga
1. Ansökningar.
2. Regler.
3. Förslag till avtal med Stockholms Idrottsförbund
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ungdomar i åldern 7 – 25 år eller att antalet barn och ungdomar skall uppgå
till minst 3 000 personer.
Sedan 2006 skrivs årliga avtal mellan Kulturnämnden och Stockholms Idrottsförbund.
Analogt med förändringen på statlig nivå beslöt kulturnämnden i samband
med budget 2007 att det studiecirkeltimmebaserade stöd till SISU Idrottsutbildarna upphör fr.o.m. 2007. I stället beslöts att stöd till SISU Idrottsutbildarna fortsättningsvis ska prövas inom ramen för stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet.
2.1

Målområden

Fyra målområden skall verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens
stöd.
2.1.1

Demokrati

De organisationer som får stöd skall vila på demokratisk grund vad avser både
organisationen uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.
2.1.2

Jämställdhet mellan könen

På ansökningsblanketten ska sökande organisationer ange hur könsfördelningen ser ut bland medlemmarna. Stockholms Idrottsförbund har endast
kunnat ta fram könsfördelningen fördelat på deltagartillfällen. Organisationerna ska även ange hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i styrelserna. Som krav i gällande regler står att bägge könen måste vara representerade i styrelsen.
Alla de tre sökande organisationerna uppfyller det kravet. Stockholms Idrottsförbund har en jämn könsfördelning i styrelsen vilket också står inskrivet i
deras stadgar. Hur jämställdheten fungerar i praktiken i de olika organisationerna framgår inte av de knapphändiga uppgifter som lämnats i ansökningarna.
2.1.3

Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Den organisation som beviljas stöd ska gynna mångfalden i verksamheten. I
ansökan har samtliga sökande organisationer gjort en beskrivning av hur de
arbetar med frågan.
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2.1.4

Tillgänglighet för funktionshindrade

Verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Den organisation som får stöd
skall sträva efter detta, både i den fysiska miljön och genom att i den information som ges i exempelvis broschyrer och hemsida ange hur tillgängligheten är.
Friluftsfrämjandet har ett Handikappråd som stödjer lokalavdelningarna och
dess ledare i hur man ska förhålla sig till medlemmar/deltagare med olika
funktionshinder. Vidare har man en särskild satsning på handikappskidskola.
Stockholms Idrottsförbund fördelar ut stöd till Handikappförbundet enligt
särskilda kriterier eftersom de bl. a. utgör en resurs för andra specialdistriktsförbund. SISU Idrottsutbildarna har utbildningsmaterial anpassat för synskadade och genomför kurser med dövtolk samt arbetar aktivt med att utbilda
idrottsledare i att kunna möta barn och ungdomar med särskilda behov och
osynliga funktionshinder.
2.1.5

Miljö

Enligt kulturnämndens miljöplan skall organisation som ansöker om eller beviljas ett verksamhetsstöd på 500 000 kr eller mer i sin ansökan lämna redovisning om hur organisationen arbetar med miljöfrågor. Organisationen skall
arbeta aktivt med miljöfrågorna och bifoga miljöplan eller motsvarande dokument, som fastställts av organisationens styrelse. Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund samt SISU Idrottsutbildarna har inte bifogat miljöplan
eller motsvarande dokument. Därför föreslår förvaltningen att andra halvan av
deras stöd betalas ut först när dessa dokument kommit in till och godkänts av
förvaltningen.
2.2

Regler och anvisningar för idrotts- och friluftsorganisationerna

Idrotts- och friluftsorganisationen skall
- ha minst 400 medlemmar i åldern 7 -25 år bosatta inom landstingsområdet.
- ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet
- i ansökan tydligt ange vilken verksamhet som bedrivs och för vem.
Medlemmarna i åldern 7-25 år i de lokala föreningarna skall utgöra minst
50 % av det totala medlemsantalet i distriktet eller uppgå till minst
3 000 personer.
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2.2.1

Stockholms idrottsförbund

Stockholms Idrottsförbund skall fördela sitt landstingsstöd mellan samtliga
specialdistriktsförbund samt Södermanlands och Upplands idrottsförbund där
dessas verksamhet sker inom Stockholms läns landstingsområde.
2.3

Stödets konstruktion

Stödet består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år. Beloppets storlek fastställs årligen av kulturnämnden.
2.4

Utbetalning av stöd

Beslutat stöd utbetalas med 50 procent i samband med beslut. Andra hälften
betalas ut när organisationen inkommit till förvaltningen med redovisning för
närmast föregående år (2009) och den har blivit godkänd av förvaltningen.
Redovisningen ska göras på särskild blankett och verksamhetsberättelse inkl
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse skall bifogas.
2.5

2010 års budget

Kulturnämnden har i 2010 års budget anslagit 24 983 tkr till idrotts- och friluftsorganisationernas allmänna verksamhet samt till SISU Idrottsutbildarna
vilket är oförändrat belopp jämfört med 2009 års budget. Om kulturnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag är hela årets anslag fördelat.
2.6

Avtal med Stockholms Idrottsförbund

Avtalet (bilaga 3) med Stockholms Idrottsförbunds löper på ett år i taget. I
avtalet åtar sig förbundet att gentemot de 70 specialdistriktsförbunden verka i
enlighet med nämndens generella intentioner för föreningsstöd.
Som tillägg i årets avtal finns som prioriterad verksamhet 2010 – sex utmaningar inför framtiden i enlighet med bilaga. Dessutom finns i årets avtal en
skrivning om att maximalt 25 procent av stödet får användas för Stockholms
Idrottsförbunds egna kostnader. Förbundets budget där det bl a bestäms vilka
bidrag som ska betalas ut till specialdistrikten, är ännu inte fastställd för 2010.
2.7

Sammanfattning av förslaget

I föreliggande ärende prövas tre ansökningar. Förvaltningen tillstyrker samtliga.
Följande organisationer har sökt stöd 2010:
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•
•
•

Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund,
Stockholms Idrottsförbund för samtliga 70 specialdistriktsförbund,
SISU Idrottsutbildarna

Förvaltningen föreslår att samtliga organisationer beviljas oförändrat stöd
jämfört med 2009.
2.8

Förvaltningen tillstyrker

2.8.1

Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund KUN 2009/838

Stöd 2009
Söker 2010
Totala kostnader
Totalt antal medlemmar
Antal barn och ungdomar 7-25 år
Andel flickor
Andel pojkar
Antal lokalföreningar
Förvaltningens förslag

3 120 tkr
3 558 tkr
7 963 tkr
25 301
6 751
47 %
53 %
34
3 120 tkr

Förutom att stödja lokalavdelningarna i deras arbete så hjälper distriktskansliet även till med att besvara frågor kring friluftsliv från allmänheten. Organisationen har även verksamhet som är öppen för alla utan krav på medlemskap.
Kansliet ser som en av sina viktigaste uppgifter att rekrytera och utbilda ledare
till den omfattande barn- och ungdomsverksamheten.
Under 2010 fortsätter fokuseringen på en förändring av Friluftsfrämjandets
organisation med förberedelser inför nya regionen som ska bestå av distrikten
Stockholm, Sörmland, Uppland. Parallellt med övergången fortsätter distriktet
att ansvara för förverkligandet av verksamhetsplanen 2010. Den 1 januari 2011
övergår verksamheten i regionens regi.
Inom barn- och ungdomsverksamheten vill man framhäva följande insatser:
• Snösäker för gymnasieungdom
• Utveckla skolsamarbetet inom området Friluftsdagar, medverkan vid
Skolforum och Vildmarksmässan med inriktning på barn och ungdom
• Unga erbjuds utbildning i olika former – ungdomsledarutbildning,
fullvärdig utbildning för viss verksamhet alternativt hjälpledarutbildning.
• Satsning nå nya grupper genom samarbete med andra organisationer.
Särskild satsning görs på att nå invandrarungdom.
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•
•
•

Fånga upp och utveckla nya trender/aktiviteter inom friluftslivet inom
ramen för vad som är bra utifrån ett natur- och miljöperspektiv.
Uppmuntra ungdomar till delaktighet i demokratiska processer inklusive styrelsearbete.
Strövare- och Frilufsarläger (7 – 14 år). Även funktionshindrade barn
inbjuds att vara med.

Förvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Friluftsfrämjandet Stockholms distriktsförbund 3 120 tkr i verksamhetsstöd 2010 vilket innebär oförändrat stöd jämfört med 2009.
2.8.2

Stockholms Idrottsförbund

KUN 2009/844

Stöd 2009
Söker 2010
Totala kostnader
Totalt antal medlemmar
Antal barn och ungdomar 7-25 år
Andel flickor (deltagartillfällen)
Andel pojkar (deltagartillfällen)
Antal lokalföreningar
(alla har inte barn- och ungdomsverksamhet.)
Förvaltningens förslag

20 963 tkr
21 500 tkr
39 000 tkr
Ingen uppgift
Ingen uppgift
38 %
62 %
3 388
20 963

Ansökan avser verksamhet inom Stockholms Idrottsförbund, samtliga 70 specialdistriktsförbund samt den del av Södermanlands och Upplands idrottsförbunds verksamhet som ligger inom Stockholms län. Ett 10-tal specialdistriktsförbund sitter i samma lokaler som Stockholms Idrottsförbund men de flesta
har inget eget kansli.
Stockholms Idrottsförbunds verksamhetsidé är att skapa bästa möjliga förutsättningar för idrotten i distriktet. Idrotten är en viktig del av länets identitet
och fyller en stor och viktig roll i människors vardag och är en investering i
barn och ungdomars hälsa och fritid. Idag kan Stockholmsregionen erbjuda
alla de 70 idrotter som finns i landet. Det finns ca 3 300 föreningar, 600 000
aktiva och 150 000 ledare. Men Stockholms län växer och för att kunna möta
det växande behovet så antar Stockholms Idrottsförbund ett antal utmaningar
för idrotten i Stockholms län under 2010 och kommande år. De sex utmaningarna, som finns angivna i sin helhet i bilaga till avtalet, kan sammanfattas enligt följande.
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1. Få idrottens ytor och rum att räcka till: Stockholms Idrottsförbund ska verka för att finna en fungerande samarbetsstruktur med alla
länets kommuner angående investeringar i idrottens anläggningar.
2. Inspirera fler unga: Stockholms Idrottsförbund ska arbeta för att
öka idrottens gemensamma attraktionskraft gentemot barn och ungdomar.
3. Fler ska vilja bli idrottsledare: Stockholms Idrottsförbund ska
verka för att det ska bli än mer attraktivt att bli idrottsledare.
4. Bli bäst på idrottsevenemang: Stockholms Idrottsförbund vill se
att länet är bäst i landet på att erbjuda idrottsevenemang.
5. Utveckla elitidrotten: Breddidrott och elitidrott är ömsesidigt beroende av varandra. Stockholms Idrottsförbund vill verka för att erbjuda
goda förutsättningar för de idrottare som tillhör eller är nära elitnivå.
6. Vi ska hitta nya samarbeten över gränserna: Samarbete är
nyckeln till att genomföra alla ovanstående punkter.
Enligt Stockholms Idrottsförbund är det fortfarande inte möjligt att tar fram
uppgifter om antalet medlemmar inom idrottsrörelsen. Förvaltningen har vid
upprepade tillfällen efterfrågat en utförlig och detaljerad statistik över antalet
medlemmar i regionens föreningar men en sådan statistik saknas inom svensk
idrottsrörelse. Beroende på att landets drygt 20 000 föreningar sitter med och
äger sina egna medlemsregister finns det ingen samlad sammanställning över
antalet medlemmar. Riksidrottsförbundet får in medlemsstatistik från sina
specialidrottsförbund en gång per år, men då är uppgifterna enbart fördelade,
könsmässigt, på totalnivå för hela riket. Det finns ingen geografisk redovisning.
Inom idrotten anser man att antalet aktivitetstillfällen är ett mer relevant begrepp när det gäller idrottsrörelsens utveckling. Den statistiken visar enligt
Stockholms Idrottsförbund att under våren 2008 genomfördes 5 699 360 deltagartillfällen vid sammanlagt 610 428 sammankomster och under våren 2009
genomfördes 6 032 408 deltagartillfällen vid sammanlagt 637 812 sammankomster för åldrarna 7- 21 år i Stockholmsregionens idrottsaktiviteter. Detta
visar, menar man, att verksamheten har ökat med 6 % vad gäller deltagartillfällen och med 4 % vad gäller sammankomster. Eftersom kulturnämndens
stöd skall baseras på verksamhet upp till 25 års ålder så visar statistiken över
antalet deltagartillfällen inte hela den verksamhet som ligger till grund för
stödet. Ett nytt registreringsförfarande – IdrottOnline - håller på att införas
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men det blir först under våren 2010 som kravet på digital redovisning av det
lokala aktivitetsstödet blir obligatoriskt. Vilket innebär att det då förhoppningsvis går att hantera all statistik på ett annat sätt.
Förvaltningen anser generellt att Stockholms Idrottsförbund visar stora brister
i dokumentationen över planerad verksamhet. Gällande verksamhetsplan som
avser både 2009 och 2010 är dessutom integrerad med SISU idrottsutbildarna
vilket ger en otydlig bild av idrottsförbundets egentliga verksamhet. Vad gäller
redovisning av verksamheter så uppfyller idrottsförbundet inte kraven i avtalet
på att särskilt redovisa genomförandet av genomförd verksamhet i enlighet
med kulturnämndens målområden, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, och
tillgänglighet för funktionshindrade samt därutöver även miljö.
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stockholms Idrottsförbund
20 963 tkr i verksamhetsstöd 2010 vilket innebär oförändrat stöd jämfört med
2009.
2.8.3

SISU Idrottsutbildarna

Stöd 2009
Söker 2010
Antal arrangemang 2008
Andel kvinnor (2008)
Andel män (2008)
Totala kostnader (2008)
Förvaltningens förslag

KUN 2010/55
900 tkr
1 400 tkr
3 903
43 %
57 %
13 582
900 tkr

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Stockholm bildades 1985 och erbjuder folkbildning och annan utbildning till idrottsföreningarna i Stockholms län
(ca 3 300). Föreningarnas behov styr verksamheten. Studieförbundets resurser är öronmärkta för folkbildning och utbildning inom bl. a. idrottens trovärdighetsfrågor som alkohol & droger, jämställdhet, allas rätt och det sociala
ledarskapet. Man arbetar i nära samarbete med Stockholms Idrottsförbund
(SIF), Stockholms 70 specialidrottsförbund (SDF) och 5 övriga medlemsorganisationer (MO), allt för att nå så många ledare, förtroendevalda, aktiva och
föräldrar som möjligt. Detta nära samarbete innebär bl a att man har ett
gemensamt dokument med Stockholms Idrottsförbund för inriktning på verksamheten. Verksamhetsinriktningen är under revidering och kommer att snarast möjligt att sändas in tillsammans med verksamhetsplan 2010.
Under 2010- 2011 ska arbetet fokusera på nedanstående fem områden. Denna
inriktning bryts sedan ner i en tydligt målsatt verksamhetsplan.
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1.
2.
3.
4.
5.

Förbunds- och föreningsutveckling
Ledarutveckling
Gränsöverskridande utbildning och mötesplatser
Värdegrundsarbete
Kommunikation och marknad

SISU Idrottsutbildarna i Stockholm har av Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljats 250 tkr i projektmedel ur SLL:s folkhälsoanslag för Stockholms nätverk
för aktivitet på recept. Syftet med projektet är att bygga broar mellan sjukvård
och friskvård i Stockholms län.
Totala antalet utbildningstimmar har minskat med 31 procent mellan 2007
och 2008. Det beror enligt SISU Idrottsutbildarna på en medveten strategi att
ge föreningarna skräddarsydda utbildningar lokalt på kansli/styrelsenivå. Något som också efterfrågas lokalt. Dessa insatser genererar dock inte lika många
deltagartimmar i SISU Idrottsutbildarnas statistik. Kurser/utbildningar speciellt kopplade till respektive idrott hanters på specialdistriktsnivå.
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja SISU Idrottsutbildarna
900 tkr i verksamhetsstöd 2010 vilket innebär oförändrat stöd jämfört med
2009.

Hans Ullström

