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Enkel fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm

Enkel fråga om tillfälligt ekonomiskt stöd till idrottsföreningar
Idrotten har varit väldigt påverkad med många och skarpa restriktioner till följd av pandemin.
Den viktiga motion, rörelse, utveckling och gemenskap som föreningsidrotten innebär har i
perioder varit helt avbruten. I andra perioder har restriktioner lett till att verksamheten inte
kan utövas som vanligt och rädsla och oro för smitta, och praktiska möjligheter att träna kan
också ha lett till att barn och unga inte kunnat idrotta som vanligt. En ny rapport från
Riksidrottsförbundet visar att idrottandet bland barn och unga har minskat med mer än 10 %
under året som har gått. Det riskerar att även framöver leda till ökad psykisk och fysisk
ohälsa hos barn och unga.
Utöver den påverkan restriktionerna har haft på barn och ungas välbefinnande har
idrottsföreningarnas ekonomi varit oerhört ansträngd. Med uteblivna intäkter från cuper och
kafeterior lider många föreningar svårt ekonomiskt, vilket riskerar att på sikt minska utbudet
av idrotter. Bidragen från Riksidrottsförbundet och regeringen är krångliga att söka och att
uppfylla reglerna för, och reglerna har dessutom ändrats flera gånger, vilket ytterligare
försvårar möjligheterna att ta del av det extra stödet.
Mot bakgrund av detta pressade läge beslutade Stockholm stads idrottsnämnd den 9 mars
om att införa ett tillfälligt föreningsstöd till alla idrotter, i alla anläggningar och för alla barn
och unga födda 2001 eller senare under hela 2021. Beslutet innebär att Stockholm stad ska
täcka föreningarnas bokningskostnader under icke-säsong för barn- och
ungdomsverksamhet. Syftet med stödet är att ge en lättnad för många av de
idrottsföreningar som har kämpat med att hålla igång verksamhet för barn och ungdomar
trots de annorlunda förutsättningar som pandemin har inneburit.
Med anledning av ovanstående ställer jag en enkel fråga till Kultur- och
fritidsnämndens ordförande:
Finns några planer på att införa ett tillfälligt föreningsstöd för barn- och
ungdomsidrottsföreningarna i Solna, i enlighet med det som nu har beslutats om av
Stockholm stads idrottsnämnd?
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