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Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19
Jämställdhetskartläggning av föreningsbidrag 2020 (FN 2018.076)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram en handlingsplan i syfte att skapa en jämlik fördelning av bidrag och lokalsubventioner 
till bidragsberättigade föreningar.

Ärendebeskrivning
I fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 beskrivs att nämndens stöd till föreningslivet 
ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning. Fritidsförvaltningen har kartlagt 
fördelning av bidrag och subventionskostnader för åren 2018 och 2019 för att få en bild av 
hur fördelningen till bidragsberättigade föreningar ser ut.
 
 

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2019-03-05, Jämställdhetskartläggning av föreningsbidrag
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Tjänsteskrivelse

Jämställdhetskartläggning av 
föreningsstöd 2020

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen och beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
arbeta fram en handlingsplan i syfte att skapa en jämlik fördelning av bidrag och 
lokalsubventioner till bidragsberättigade föreningar. 

Ärendet i korthet
I fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 beskrivs att nämndens stöd till 
föreningslivet ska utvecklas i syfte att skapa en jämlik fördelning. Fritidsförvaltningen 
har kartlagt fördelning av bidrag och subventionskostnader för åren 2018 och 2019 
för att få en bild av hur fördelningen till bidragsberättigade föreningar ser ut. 

Bakgrund
Resultaten från jämställdhetskartläggningen 2019 visar bland annat att

 Av bidrag och lokalsubvention till föreningslivet går 59 % till killar och 41 % 
till tjejer, vilket motsvarar över 1,8 miljoner mer till killar

 Av det totala föreningsbidraget på 3,1 miljoner läggs 650 000 mer på killar
 Av de 39 bidragsberättigade föreningarna är 18 % jämställda, 49 % är 

pojkdominerade och 33 % tjejdominerade
 I de killdominerade föreningarna är 13 % tjejer och i de tjejdominerade 

föreningarna är 9 % killar. 
 Att fotboll är den mest populära idrotten bland både tjejer och killar, trots det 

är andelen tjejer bara 28 %.
 Av de tre föreningar som får störst ekonomiskt stöd av Vallentuna kommun 

har samtliga en överrepresentation av pojkar.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Jämställdhetskartläggning av föreningsbidrag.
2. Jämställdhetskartläggning 2020

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________
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Bakgrund
I fritidsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 beskrivs att 
nämndens stöd till föreningslivet ska utvecklas i syfte att 
skapa en jämlik fördelning. I denna rapport har fritidsför-
valtningen kartlagt fördelning av bidrag och subventions-
kostnader, framförallt från 2019 men även vissa siffror från 
2018 för att få en bild av hur fördelningen till bidragsberät-
tigade föreningar ser ut.

Andelen unga som 
upplever symptom på 
psykisk ohälsa fortsätter 
att öka över tid. Bland 15-åringar är besvär som 

exempelvis huvudvärk, magont, 
nedstämdhet och sömnsvårigheter 
nästan dubbelt så vanliga bland 
flickor jämfört med pojkar. 

Psykisk ohälsa bland tjejer 
ökar mer än bland killar. 

Varannan tjej känner 
sig stressade varje dag 
eller flera gånger i veckan, 
bland killar är andelen 
ungefär en tredjedel. 

Publikationen Unga med attityd 
- del 3, MUCF 2019

Män har i högre utsträckning än kvin-
nor en roll som övergripande ledare/
aktivitetsledare. Kvinnor har i något hö-
gre utsträckning uppdrag som handlar 
om kommunikation, opinionsbildning 
och att samla in pengar till föreningen, 
och i mindre utsträckning uppdrag av 
konkret idrottsledande karaktär. 

Omkring en av fyra ledar-
tillfällen (27 procent) inom 
LOK-stödet utgörs av en 
tjej/kvinna.

Andelen tjejer/kvinnor som 
ledar LOK-stödsaktiviteter 
har minskat sedan 2011.  

Det är något fler 13-20 åri-
ga tjejer än killar i samma 
ålder som är ledare. 

Publikationen Jämställdhet bland 
idrottens ledare - RF 2019

God och jämlik psykisk hälsa är 
en grundförutsättning för att 
unga ska ha goda levnadsvillkor 
och möjlighet att forma sina liv. 
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Bidrag

För att kunna ta del av bidrag måste en förening 
uppfylla kraven beskrivna i kommunens bidragsnor-
mer, vilka är  fastställda av kommunfullmäktige. 

Bidragsberättigad förening måste

• tillhöra statsbidragsberättigad riksorganisation.

• ha minst femton registrerade medlemmar i åldern 
7-20 år, mantalsskrivna i någon av UNO-kom-
munerna (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm eller Österåker).

• huvudsakligen bedriva verksamhet för ungdomar 
i Vallentuna.

• redovisa minst 20 sammankomster per verksam-
hetsår.

• ha ett registrerat post- eller bankgirokonto.

• senast tre månader efter varje årsmöte (till 
fritidsförvaltningen) lämna in verksamhetsberät-
telse med bl a uppgift om medlemsantalet totalt 
och för gruppen 7-20 år, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse samt förteckning över styrelse 
och revisorer

Aktivitetsbidrag

Utbetalas per barn och aktivitet. Aktiviteten 
måste vara minst en timme lång, vara ledarledd 
och med minst 3 deltagande barn. 
• Per aktivitet: 40 kr
• Extra stöd, per aktivitet: 20 kr
• Per deltagare 7-12 år: 4 kr
• Per deltagare 13-20 år: 10 kr
• Ledare som är 13-20 år: 10 kr
• Ledare över 20 år: 4 kr

Ledarutbildningsbidrag

Vilken summa föreningen får beror på vad ut-
bildningen kostar. 

Högsta beloppet räknas ut genom att ta antalet 
redovisade aktiviteter föregående år x 10 kr + 
1150 kr

Bidrag speciella ändamål

Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka 
om bidrag för speciella ändamål. Nämnden 
fattar beslut om bidrag i varje enskilt fall.

Hyresbidrag

En förening kan för vissa lokaler få hyresbidrag. 
Bidraget beräknas på antalet aktiviteter förening-
en haft i lokalen x 20 kr. 

Förening som vill få en lokal godkänd för hyres-
bidrag lämnar in en särskild ansökan om detta till 
fritidsnämnden. 

Lokalsubvention

Subventionen är beräknad genom att hyreskost-
nader eller kapitaltjänstkostnader per lokal delas 
på alla antal bokningsbara timmar* minus den 
hyra föreningen betalar. På så sätt har subven-
tionskostnaden per timme räknats ut och har 
därefter multiplicerats med antal timmar fören-
ing hyrt lokalen. Övriga kostnader såsom hyra av 
matchklockor till friidrotten är inte medräknade. 

2019 2018

Aktivitetsbidrag 2 229 870 kr 2 138 004 kr

Ledarutbildnings-
bidrag

122 470 kr 190 643 kr

Hyresbidrag 107 160 kr 132 060 kr

Bidrag speciella 
ändamål

635 000 kr 770 360 kr

Summa 3 094 500 kr 3 231 067 kr

*Antal bokningsbara timmar är generellt 12 timmar per dag alla dagar om året. Ishallar är räknat utifrån öppettider och 
skolsalar är uppdelade utifrån barn- och ungdomsförvaltningens  vs. fritidsförvaltningens tid (65/35). 

Beskrivning av ekonomiskt stöd
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Enskilda individer i förening 
2019
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Andel enskilda tjejer 7-20 år som deltagit i en aktivitet

Antal enskilda individer 7-20 år som deltagit i en aktivitet

Den populäraste aktiviteten bland tjejer i Vallentuna är  
ridsport, där 419 tjejer deltog under 2019. Inom sporten är  
96 % tjejer. Den näst mest populära idrotten är fotboll,  
där 28 % är tjejer. 

Av den totala summan enskilda som deltagit på minst en 
aktivitet är 45 % tjejer. 

Sett till antalet aktiviteter fördelat på kön är 81% inte jäm-
ställda. 48 % har överrepresentation av pojkar och 33 % har 
överrepresentation av tjejer. 

Aktivitet Antal tjejer 
7-20 år 

Antal enskilda 
individer 7-20 år

Procent

Ridsport 490 513 96%

Fotboll 401 1435 28%

Blandad* 283 410 69%

Gymnastik 221 234 94%

Konståkning 175 189 93%

Dans 134 135 99%

Innebandy 122 449 27%

Handboll 115 224 51%

Friidrott 97 141 69%

Racketsport 94 377 25%

Kampsport 82 203 40%

Scout 71 172 41%

Basket 55 127 43%

Hockey 53 583 9%

Volleyboll 40 47 85%

Orientering 14 46 30%

Golf 10 61 16%

Motor och flyg 9 135 7%

Tyngdlyftning 7 16 44%

Skytte 5 21 24%

Schack 2 16 13%

Summa 2480 5534 45%

Antal aktiviteter med 
majoritet pojkar 

10 st

Antal aktiviteter 
jämställd 

4 st

Antal aktiviteter 
med majoritet tjejer 

7 st

*Inom kategorin blandat återfinns Åbybergskyrkan, Vallentuna Korpen och Vallentuna 4H. 
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Totalt stöd: 10 027 468 kr

Procentuell andel enskilda tjejer som  
deltagit på en aktivitet

Av de tre föreningar som får störst ekonomiskt stöd av 
Vallentuna kommun har samtliga en överrepresentation av 
killar. Av de tio dyraste föreningarna är enbart två jämställda.

När andel enskilda individer 7-20 år som deltagit på minst 
en aktivitet delas med det totala stödet som går till aktivi-
teten framkommer det bland annat att de fyra aktiviteterna 
som aktiverar flest tjejer i Vallentuna kommun ligger under 
medel (1765 kr). Fotboll aktiverar också flest pojkar. Därefter 
kommer hockey, innebandy och racketsport, vilka alla ligger 
över medel. 

I Vallentuna kommun går totalt 1 862 425 kr mer till pojkar 
än till tjejer, beräknat på enskilda som deltagit på minst en 
aktivitet. 

Ekonomiskt stöd 2019

Stöd till pojkar: 
5 944 947 kr

Stöd till tjejer: 
4 082 522 kr

1 862 425 kr
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Stöd per individ 7-20 år
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Ledarskap

Mål: Kvinnor och män har lika 
stort inflytande i beslutande och 
rådgivande organ. Inget kön ska 
vara representerat med mindre än 
40 procent.

Mål: Fördelning av uppdrag, 
arbetsformer och villkor för 
beslutsfattande utformas så att 
kvinnor och män får lika stora 
möjligheter att medverka och 
påverka.

Ledamöter 
män
75%

Ledamöter 
kvinnor

25%

Fritidsnämnden har inte dokumenterat fördelning av kön i 
föreningarnas olika beslutande organ. 

Nationellt har män i högre utsträckning än kvinnor en roll 
som övergripande ledare/aktivitetsledare. Kvinnor har i 
något högre utsträckning uppdrag som handlar om kom-
munikation, opinionsbildning och att samla in pengar till 
föreningen, och i mindre utsträckning uppdrag av konkret 
idrottsledande karaktär. 

Fritidsnämnden
I fritidsnämnden är det totalt nio kvinnor och åtta män, där 
majoriteten kvinnor är ersättare. 

Aktiv fritid
Fritidsnämnden bjuder in till Aktiv fritid-möte under vår och 
höst i syfte att föreningar och fritidsnämnden får tillfälle till 
dialog och idéutbyte om strategiskt viktiga frågor.

Med reservation för att vissa kommit 
och gott under möten och därför inte 
blivit medräknade. 

Ersättare som 
är kvinna

75%

Ersättare som 
är man

25%

Tillfälle Kvinnor 
förening

Män  
förening

Kvinnor 
politiker

Män  
politiker

vår 2020 5 9 0 2

vår 2019 9 9 3 2

vår 2018 10 9 0 3

höst 2018 9 8 0 4

vår 2017 10 8 1 3

höst 2017 2 9 0 3

Summa 45 52 4 17
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Tjejer  
44 %

Pojkar 
56 %

Enskilda individer i förening 7-20 år som deltagit på minst en aktivitet

Tjejer  
45 %

Tjejer  
11 st

Pojkar 
55 %

Pojkar

25 st

Jämställd 
5 st

Antal föreningar med majoritet tjejer/pojkar 

Tjejer  
11 st

Pojkar

20 st

Jämställd 
8 st

20182019

2019

Tjejer  
39 %

Pojkar 
61 %

Deltagartillfällen

Tjejer  
40 %

Pojkar 
60%

20182019

Jämförelse 2019-2018

Att jämföra enbart två år ger ingen tillförlitlig prognos eller 
historisk överblick, men detta till trots finns här nedan 
presenterat siffror från de senaste två åren. Siffrorna visar att 
2019 är något mer jämställd än 2018. 
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Definition och vidare läsning

Definition och beskrivning
Med tjejer och pojkar avses personer som är identifierade 
som tjejer eller pojkar i bidragssystemet. 

Deltagare i förening räknas den som varit registrerad på 
minst en aktivitet. Fritidsnämnden kollar inte upp eventuellt 
medlemskap och kännedom om föreningars aktuella antal 
medlemmar saknas. 

Ålder på deltagare är 7-20 år om inte annat anges.

Jämställd förening/aktivitet är 40 %-59 %

Vidare läsning
Centrum för idrottsforskning 2019

Idrotten och (o)jämlikheten - I medlemmarnas eller samhällets intresse?

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2019/05/Idrotten-och-ojamlikheten-medlemmarnas-eller-sam-
hallets-intresse.pdf

Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Unga med attityd 2019, del 3 - Hälsa, fritid och framtid

https://www.mucf.se/publikationer/unga-med-attityd-2019-del-3

Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2020

Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/ungidag_2020_-_ungas_ratt_till_en_meningsfull_fritid.pdf

Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Webbplats för om ungdomars levnadsvillkor 

http://www.ungidag.se/

Riksidrottsförbundet 

Webbplats för jämställdhet 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/jamstalldhet

Riksidrottsförbundet 2020

”Jämställdhet är en självklarhet” – hur idrottsföreningar förhåller sig till jämställdhet

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/forskning-fou/jamstalldhet/
fou2020_1-jamstalldhet-ar-en-sjalvklarhet.pdf

Riksidrottsförbundet 2019

Jämställdhet bland idrottens ledare

https://www.rf.se/contentassets/78e83d8ca2714d78bda6ef32b0babfae/jamstalldhet-bland-idrottens-ledare_fou2019_1.pdf

SISU Idrottsutbildarna

Utveckla verksamheten genom jämställdhet! - Ett analysverktyg om jämställdhet

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/test/jamstalldhetsanalys.pdf
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