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Kulturnämnden 

Verksamhetsstöd 2017 - 2019 till Upplands idrottsförbund 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja Upplands idrottsförbund 1 138 tkr/år i verksamhetsstöd år 2017 — 2019, 

att verksamhetsstödet till Upplands idrottsförbund 2018 och 2019 inte ska understiga 2017 
års nivå, samt 

att verksamhetsstödet till Upplands idrottsförbund 2018 och 2019 skrivs upp motsvarande 
den generella uppräkningen av stödet till barns och ungas fria tid. 

Sammanfattning 
Upplands idrottsförbund har för idrottsskolor haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för 
2011-2014 vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27 
(BUN-2014-1581), samt ytterligare ett år med beslut i kulturnämnden 2015-12-10 (KTN-
2015-0543). Stödet avser idrottsskolor, så kallade Sportis, för barn i årskurserna 4-6. Inför 
2016 fick kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt system för verksamhetsbidrag till 
Upplands idrottsförbund och 2016-09-24 fattade kulturnämnden beslut om nya riktlinjer för 
barns och ungas fria tid. Det nya stödet innebär att kulturnämnden övergår till ett system där 
föreningen söker verksamhetsstöd för barns och ungas fria tid istället för att uppbära avtal och 
uppdrag med avtalsersättning. Upplands idrottsförbund söker 1 138 tkr/år i verksamhetsstöd 
2017 - 2019. 

Ärendet 
Huvudsyftet med Sportis är att ge barn och unga en allsidig, rolig och lekfull upplevelse av 
idrott. Upplands idrottsförbund vill bedriva fysisk aktivitet för att utveckla barn positivt, 
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såväl psykiskt, fysiskt som socialt. Sportis bedrivs för barn 10-12 år i de fyra stadsdelarna 
Gottsunda/Valsätra, Gränby/Nyby, Stenhagen och Sävj a måndag - torsdag under 14 veckor 
termin samt som lovaktivitet. Upplands idrottsförbund använder sig av olika föreningar som 
faddrar i respektive stadsdel. Målet är att genomföra Sportis vid totalt 384 tillfällen på 8-10 
olika arenor med 20-30 barn per tillfälle. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Verksamheten utgår från barnens egna uttalade intressen och behov där leken, glädjen och 
lusten att röra sig fritt sätts i främsta rummet. Planeringen för verksamheten sker utifrån ett 
medvetet jämställdshetsperspektiv. För att skapa trygghet med bra ledare genomgår alla 
ledare utbildningsinsatser via SISU idrottsutbildare samt deltar i ledarträffar. Grunden för 
Sportis är fysisk aktivitet och verksamheten motverkar därmed en ökad grad av inaktivitet och 
stillasittande hos barn. Genom att få prova på nya aktiviteter skapas förhoppningsvis ett nytt 
intresse för en idrott och för fysisk aktivitet. 

Kulturförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att verksamheten håller hög kvalitet och ger ett stort mervärde för 
barn i stadsdelar som regel har en låg andel föreningsaktiva barn och unga. 

Upplands idrottsförbund söker 1 138 tkr/år i verksamhetsstöd 2017 - 2019. Förvaltningen 
föreslår att föreningen får ett stöd med 2 % uppräkning från 2016 års stöd, vilket innebär 
1 138 tkr i stöd per år 2017 - 2019. Om stödet till barns och ungas fria tid räknas upp 2018 
och 2019 föreslås att föreningens verksamhetsstöd räknas upp i samma grad. Vid beslut om 
treårigt stöd ska verksamheten redovisas årligen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stödet ryms inom kulturnämndens budget för barns och ungas fria tid. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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