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I torsdags det möte hos Idrottsförvaltningen inom Stockholm stad. Endast tjänstemän var med på 

mötet. Från idrotten närvarade ca 15 personer och från Stockholm Ungdom närvarade ca 10 

personer, varav jag (Peter Gustafsson) och Jens Liif från SSDs styrelse var två av dessa.  

Tjänstemännen rapporterade följande: 

• Idrottsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått minskade anslag för budgetåret 2011 

samtidigt som de fått i uppgift att rusta stadens idrottsanläggningar. För att klara av det 

behöver de frigöra 26 miljoner kronor. En del av detta ska sparas på föreningsstödet. 

• Föreningsstödet var 2010 på totalt 40 miljoner kronor. Ursprungsförslaget var att under 2011 

spara 10 miljoner kronor. Efter massiv kritik är det nu ändrat till 5 miljoner kronor.  

• Ingen konsekvensanalys har gjorts. 

• Förvaltningens förslag är att spara dessa 5 miljoner kronor genom neddragningar i det som 

kallas medlemsaktivitetsbidraget och att samtliga föreningsbidrag betalas ut under våren 

2011. 

• Idrottsförvaltningen och i viss mån även idrottsnämndens politiker ska ha fortsatt dialog med 

idrotten och övrigt föreningsliv, genom någon form av möten. Stockholmsidrotten och 

Stockholm Ungdom kallar till dessa möten och för vår del är det SSD som sköter kontakten. 

• Idrottsnämnden vill fortfarande ha en annan typ av föreningsbidrag, gärna med inriktning 

mot projektbidrag och extra stöd till de föreningar som ökar sin självfinansieringsgrad, sk 

bonus. 

Vi representanter från idrotten och övrigt föreningsliv framförde följande: 

• Besparingarna är dåliga ur många aspekter 

• Bra med fortsatt dialog 

• En beskvikelse att ingen politiker deltog på mötet 

• En inriktning mot projektbidrag och bonusar är katastrofalt dåligt. 

• Bra att föreningsstödet betalas ut under våren 2011 

• En besparing på just medlemsaktivitetsbidraget är det minst dåliga för de allra flesta. 



Här är lite siffror kring det som kallas för Föreningsstödet 

Bidragsform År 2010 
(mkr) 

GVB fick 2010 
(kr) 

År 2011 
(förslag) 

GVB 2011 (kr, 
prognos) 

GVB 
Budget 
2011 (kr) 

Grundbidrag (3 000 kr) 1,5 3 000 1,5 3 000 3 000 

Medlemsaktivitetsbidrag 15,8  16 807 10,8  10 000 15 000 

Lägerbidrag 1,0 58 895 1,0 37 000  

Ledarutbildningsbidrag 1,5 15 675 1,5 10 000 10 000 

Hyresbidrag 9,5 124 500 9,5 124 500 120 000 

Särskilda insatser 2,4 0 2,4 0 0 

Handikappverksamhet 2,1 0 2,1 0 0 

Ridsport 2,1 0 2,1 0 0 

4H 2,4 0 2,4 0 0 

SISU 1,2 0 1,2 0 0 

Ungdomsledar-

stipendium 

0,2 10 0,2 0 0 

SUMMA 39,7 218 877 34,7 184 500 148 000 

 

För GVBs del räknar vi alltså med att mista cirka 5 000 kr i medlemsaktivitetsbidrag. Bedömningen är 

att vi klarar det inom befintlig budget, det finns andra poster som antagligen inte kommer utnyttjas 

fullt ut.  

Kommunen gör ingen förändring av lägerbidraget, ändå är prognosen att vi får ca 10 000 kr mindre 

än förra året. Anledningen är att enligt 2010 års regelverk har vi fått för mycket pengar och vi ska inte 

räkna med att det blir så under 2011.  

För 2010 skulle vi ha fått 36 750 kr i lägerbidrag från kommunen. Kåren i sin tur har betalat ut 33 695 

kr till Pettersberg och avdelningarna. I verkligenheten har vi fått 58 895 kr. Det betyder att vi har en 

uppbyggd reserv.  

Ett sätt att hantera den mycket osäkra framtiden (vi vet inte vad som händer 2012) är att behålla 

kårens interna bidragsregler (dvs 35 och 15 kr) och spara den uppbyggda lägerbidragsreserven tills vi 

vet vilka bidragsregler som gäller 2012 och framåt.  


