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Extra bidrag till lokal förening år 2020
Förslag till beslut
Norrtulls sportklubb beviljas ett engångsstöd om 250 000 kronor.
Sammanfattning
Sedan hösten 2018 har Norrmalms stadsdelsnämnd samverkat med
Norrtulls sportklubb i syfte att erbjuda nyanlända barn, unga och
vuxna meningsfulla fritidsaktiviteter. Projektet har finansierats via
statliga utvecklingsmedel. Idag idrottar 100 nyanlända barn och
unga i befintlig verksamhet inom sportklubben. Förvaltningen
föreslår att Norrtulls sportklubb beviljas ett engångsstöd om
250 000 kronor i syfte att möjliggöra fortsatt integrationsarbete
Bakgrund
Stadsdelsnämnden kan bevilja projektbidrag till föreningar och
frivilliga organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar
eller stödjer nämndens verksamhet.
Stadsdelsnämnden kan endast bevilja bidrag till föreningar och
organisationer som bedriver verksamhet på lokal nivå riktad till
boende inom stadsdelsområdet. För att komma ifråga för
bidragsgivning ska föreningen eller organisationen arbeta i
överensstämmelse med demokratiska värden och vara ideellt
inriktad.
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Norrmalms stadsdelsnämnd har den 26 november 2020 uppdragit åt
förvaltningen att utreda möjligheten till ett engångsstöd till
Norrtulls sportklubb 2020 i syfte att klubben fortsatt ska kunna
bedriva sitt framgångsrika integrationsarbete. Nämnden beslutade
också att förvaltningen ska utreda möjligheten att inrymma
integrationsbefrämjande insatser genom civilsamhället inom ramen
för föreningsstödet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för administration och
prevention.
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Ärendet
Norrtulls sportklubb är en ideell förening inom stadsdelsområdet.
Föreningen har 2200 medlemmar och organiserar fem idrotter:
fotboll, bordtennis, innebandy, handboll och bandy. Klubbens
förhållningssätt är att alla är välkomna att vara med och det finns
inget kösystem. Föreningens vision är – allas bästa kompis – och
grundvärderingarna: alla får vara med, alla är lika värda och alla på
egna villkor.
Under perioden augusti 2018 till och med december 2020 har
Norrmalms stadsdelsnämnd samverkat med bland annat Norrtulls
sportklubb i projekt ’Inkludering och integration i innerstan’.
Projektet har via länsstyrelsen finansierats av statliga § 37 a
utvecklingsmedel för integrationsfrämjande insatser.
Norrtulls sportklubb har inom projektet möjliggjort för över 200
nyanlända barn och unga att delta i klubben och hösten 2020 är det
100 nyanlända barn och unga som fortsatt idrottar i befintlig
verksamhet. Vidare idrottar 50 nyanlända föräldrar i lag
tillsammans med etablerade föräldrar. Integrationsarbetet
möjliggörs genom särskild samordning och engagerade ledare,
tränare och medlemmar.
Det är angeläget att klubben fortsatt kan bedriva sitt
integrationsarbete som bidrar till att skapa goda och jämlika
uppväxtvillkor för nyanlända flickor och pojkar. Meningsfulla
fritidsaktiviteter är en viktig faktor för att uppnå detta. Forskning
visar att ungas möjlighet att delta i strukturerade fritids- och
idrottsaktiviteter är hälsofrämjande och har stor betydelse för barn
och ungas inlärningsförmåga och utveckling.
Förslag
Förvaltningen föreslår att Norrtulls sportklubb beviljas ett
engångsstöd om 250 000 kronor i syfte att möjliggöra fortsatt
integrationsarbete.
Förvaltningen återkommer 2021 om hur rutiner för projektbidrag till
ideella föreningar kan revideras i syfte att stödja
integrationsbefrämjande insatser.
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