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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Nämndinitiativ om tillfälligt föreningsstöd till idrottsföreningarna 
 
Ett år in i covidpandemin kan vi konstatera att konsekvenserna av pandemin är mycket stora, 
samtidigt som vi ännu inte vet vilka de långsiktiga effekterna på samhället blir. Idrotten har 
varit väldigt påverkad med många och skarpa restriktioner. Det finns en stor risk att de 
restriktioner som påverkat idrotten i ett drygt år och som kommer att gälla även en tid framåt 
leder till ökad psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga. 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. 
 
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 ungdoms-
verksamhet. 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. Vi vill nu att Solna ska följa samma väg som 
Stockholm.  
 
Många av Solnas idrottsföreningar blöder ekonomiskt. Många upplevde förluster på 
hundratusentals eller till och med miljontals kronor under 2020 och prognostiserar liknande 
förluster inför det kommande året. Solna stads stöd till föreningarna har hittills varit 
begränsat, med en idé om att föreningarna måste genomföra en motprestation, exempelvis 
nattvandring, för att få extra stöd. Dessvärre har majoriteten av dessa projekt nu lagts ner 
och nya idéer tycks saknas. Dessutom har projekten, förutom att sällan ha faktisk relevans 
för föreningens målgrupp, ofta kostat föreningarna lika mycket att driva som de genererat i 
extra intäkter.  
 
Solnas idrottsföreningar utför ett otroligt viktigt uppdrag som vi vill värna om. En mångfald av 
idrottsföreningar behövs och vi vill att Solnas barn- och ungdomsidrotter ska få en riktig 
chans att ta sig igenom pandemin utan att gå under på vägen av ekonomiska skäl. Allt 
sammantaget är de extra stöd som har utdelats från olika håll otillräckliga för att stötta 
idrottsföreningarna på ett sätt som garanterar deras överlevnad i dessa mycket oberäkneliga 
tider. Föreningarna är därför i ett mycket stort behov av ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv 
för att kunna fortsätta leverera träningar av hög kvalitet under de rådande omständigheterna.  
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Eftersom vi nu är inne i en tredje pandemivåg, smittspridningen återigen ökar och 
restriktionerna är fortsatt skarpa behöver vi göra mer än vi gör idag. Det är viktigt för att fler 
barn och unga ska kunna träna mer, men också för att föreningslivet ska överleva 
ekonomiskt. Vi vill därför att förslaget ska omfatta alla idrotter, i alla anläggningar och för alla 
barn och unga födda 2001 eller senare under hela 2021.  
 
Vänsterpartiet yrkar på följande: 
 
att införa ett tillfälligt föreningsstöd i enlighet med detta initiativ. 
 
att stödet gäller retroaktivt för bokningar avseende 1 januari till och med den 31 december 
2021. 
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