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Förslag till kommande åtgärder – stöd till idrottsrörelsen
Coronapandemiåren - 2020 och förhoppningsvis endast del av 2021 - är väldigt speciella år på många
sätt. De påverkar hela vårt svenska samhälle och övriga världen på ett totalt genomgripande sätt.
Idrottsrörelsen är givetvis inget undantag under denna tid. Vi ser att samtliga kommuner i vårt
distrikt gjort stora insatser för att mildra effekterna och stödja idrottsrörelsen under 2020. Vi ser
också några åtgärder som vi gärna ser att kommunerna genomför kommande månader.
Målet med dessa önskemål är dels att upprätthålla verksamheten under själva pandemin. Att främja
att viss fysisk aktivitet pågår under smittsäkra förhållanden och bidrar till att vi gemensamt klarar av
att hålla ut i dessa tider. För det andra vill vi lyfta fokus och starta diskussionen kring tiden direkt
efter pandemin. Vi vill börja planera för en kick-start av idrottsrörelsen och ge så goda möjligheter
som möjligt för idrottsföreningar att komma igång igen efter pandemin.
Detta dokument utgår främst från samtal och inspel med de största förbunden. Utöver dessa finns
det ett antal idrotter till med sina önskemål och behov. Vi tror att de flesta täcks in genom detta
dokument. Vi, undertecknar av detta dokument, vädjar dock att ni även beaktar att det kan finnas
behov av ytterligare stöd och åtgärder för dem.

Övergripande inspel
Det finns ett antal områden där idrotterna har liknande önskemål. Dessa är följande.
Regional kommunikation, koordination och planering av tävlingar och aktiviteter
Det finns ett uppdämt behov och vilja att komma igång igen så snart det är möjligt. Barn, unga och
vuxna som vill komma igång med träning och tävling. Engagerade och dedikerade ledare som vill
återstarta och träffa sin träningsgrupp. Idrottsföreningar som behöver få igång verksamheten och
rekrytera medlemmar, ledare och få igång det egna intäktsflödet. Detta blir en utmaning för oss alla
involverade att hantera detta. Vi idrottsförbund förstår att det kräver kompromisser från alla och att
alla inte kan få allt. Önskemålet är att vi har en öppen och aktiv diskussion över kommungränser för
att planera långsiktigt och fördela nyttjandet på så många anläggningar som möjligt. Att få till
utökade öppettider med ”normala” taxor är en del av att skapa bästa möjlig övergång.

Säsongslängd
Det finns önskemål om att förlänga säsongen på idrottsanläggningar exempelvis fotbollsplaner,
idrottsplatser, idrottshallar och ishallar. Det som de flesta förbund ser som gemensamt är att det är
viktigt att genomföra någon typ av tävlingsverksamhet för samtliga åldersgrupper för att behålla
barn, unga och äldre. Avsaknad av tävlingsmomentet leder till att fler slutar och i en förlängning att
det är för få kvar i den åldersgruppen/laget för att fortsätta.
För yngre åldersgrupper är fokus på att genomföra någon förenklad form av serie eller tävling. För
juniorer och seniorer gäller också förenklad variant men här är också fokus på att kunna genomföra
upp- och nedflyttning.
För att kunna genomföra detta är önskemålet att säsongen förlängs framåt midsommar och allra
även sommaren. Genom att förlänga även över sommaren skulle inte bara seriespel kunna
genomföras utan det skulle även bidra till:
•
•

•
•

Genomföra olika typer av arrangemang, cuper och evenemang, vilket skulle kunna bidra till
att också få igång idrottsföreningarnas ekonomi.
Genomföra olika typer av rekryteringsverksamhet, exempelvis olika idrottsskolor. Under
coronapandemin har effekten både varit att barn och unga slutat samt nyrekrytering har
blivit lidande.
Genomföra ledarutbildningar för att uppmuntra, stödja ledare som varit inaktiva en period
och rekrytering av nya.
Genomföra träningsläger för att få nystart och stärka gruppkänslan.

Ekonomiska lättnader
Det som är gemensamt från samtliga förbund är önskemål om nolltaxa alternativt taxa enligt
huvudsäsong gäller under den förlängda säsongen. Det normala för de flesta kommuner är att efter
huvudsäsong ha en högre kostnadsbild för idrottsföreningar. Under och första tiden efter
coronapandemin behöver föreningslivet få en extra skjuts och möjlighet att få igång en så normal
verksamhet som möjligt igen. Detta önskar vi både under senvår och sommaren 2021.
Ett annat område inom ekonomiska lättnader handlar om avbokningsavgifter. Under pågående
coronapandemi är det viktigt att idrottsföreningar kan avboka sent och på ett enkelt sätt utan att
straffas ekonomiskt. Detta underlättar att och främjar att idrottsföreningar avbokar vid eventuella
symtom eller sjukdom inom laget.

Håll igång träning utomhus
Möjlighet att flytta träning utomhus är ytterligare något som kan stärka idrottsföreningarna under
denna tid. Önskemålet är att skapa så goda möjligheter som möjlighet under rådande säsong och
väderlek för idrottsrörelsen. Håll igång idrottsplatserna så mycket som möjligt, håll grindarna öppna,
ha kvar idrottsutrustning utomhus, ha elbelysningen tänd så tidigt och sent som möjligt. Vid behov
och om möjligt skulle det även vara mycket bra om snöröjning kan genomföras och helst förstärkas.

Fördelning av tider och bidrag i framtiden
Många idrottsföreningar uttrycker oro för att utfallet av aktiviteter under 2020 är underlag för
framtida fördelning av träningstider och bidrag. Önskemålet är att respektive kommun i
beslutsunderlag de kommande åren tar i beaktande att statistik kan påverkats negativt av
coronapandemin. Vidare är det önskvärt att kommuner kan ge ett tydligt och långsiktigt besked från
respektive kommun till det lokala föreningslivet avseende detta.

Fasta ekonomiska kostnader
Det finns idrottsföreningar som har stora fasta kostnader som de har svårt att sänka. Detta
kombinerat med att intäkterna faller under pandemin skapar stor oro och kan leda till att
idrottsföreningar går i konkurs. Detta gäller främst idrottsföreningar som har olika typer av avtal
kopplat till långtidshyra av privat hyresvärd, avtal gällande drift från privat eller kommunal hyresvärd
eller äger anläggningen själv. Vissa av dessa idrottsföreningar har traditionellt väldigt lite kontakt
med sin kommun eftersom de i normala tider har hög självförsörjningsgrad, men i dessa tider löper
de stor risk att gå under. Vårt önskemål är att kommuner följer upp hur situationen är för
idrottsföreningar som har denna typ av avtal och kostnader samt vid behov kan stödja dem att
övervintra denna svåra tid.

Specifika önskemål och medskick från specialidrottsförbund
Stockholms fotbollsförbund
•
•
•

Önskar att så många fotbollsplaner som möjligt kan vara fortsatt öppna under vintern samt
de snöröjs.
Önskar förlängd säsong inomhus för futsal så länge som möjligt
Nolltaxor alternativt taxa enligt huvudsäsong

Gymnastikförbundet Öst
•

Önskar möjlighet att förlänga säsongen med nolltaxa alternativt taxa enligt huvudsäsong hela
våren och sommaren om restriktionerna lättar.

Stockholms ishockeyförbund
•
•

Önskar förlängd huvudsäsong med nolltaxa alternativt taxa enligt huvudsäsong till och med
vecka 17.
Några ishockeyföreningar har svårt att klara av kostnader kopplade till långsiktiga (drift)avtal.

Stockholms handbollförbund
•
•

Önskar förlängd säsong med nolltaxa alternativt taxa enligt huvudsäsong till midsommar.
Önskar förlängda öppettider lördagar i Smedshagshallen, Västertorp och Eriksdalshallen som
stänger 19.00. Det skulle underlätta för oss att få in några matcher framförallt kanske för de
lag som har träning 22.00-23.00.

Stockholms innebandyförbund
•

Önskar förlängd säsong med nolltaxa alternativt taxa enligt huvudsäsong till sista helgen i
maj.

