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Återkoppling – översyn av effekter för föreningslivet till följd av pandemin 
(FN 2020.053)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att:
- godkänna översynen
- förvaltningen ska genomföra de föreslagna insatserna, som innefattar insatser av extrastöd 
inom marknadsföring, rekrytering och utbildning/utveckling, som står listade i 
tjänsteskrivelsen samt i bilagan ”planering för insatser av extra stöd”.

Ärendebeskrivning
I samband med en bidragsansökan från Vallentuna BK, om bidrag för uteblivna intäkter, gav 
fritidsnämndens arbetsutskott på deras sammanträden den 8 oktober 2020 (§ 71) förvaltningen 
i uppdrag att göra en totalöversyn av effekterna för föreningslivet i Vallentuna till följd av 
pandemin.
Förvaltningen har genom dialogmöte, telefonintervjuer och en större enkätundersökning i 
Stockholmsdistriktet genomförd av RF-SISU Stockholm kommit fram till de åtgärder som de 
planerar att arbeta vidare med.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar, med bifall från Adam Westerberg (S), att 
fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden beslutar att:
- godkänna översynen
- förvaltningen ska genomföra de föreslagna insatserna, som innefattar insatser av extrastöd 
inom marknadsföring, rekrytering och utbildning/utveckling, som står listade i 
tjänsteskrivelsen samt i bilagan ”planering för insatser av extra stöd”.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2021-09-27, Återkoppling om översyn av effekter för föreningslivet 

till följd av pandemin
 Planering för insatser av extra stöd till föreningslivet
 Anteckningar Aktiv fritid 18 maj
 Redovisning av telefonintervjuer - effekter för föreningar till följd av pandemin
 RF-SISU Stockholm - coronarapport-2021
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Tjänsteskrivelse

Återkoppling – översyn av effekter för 
föreningslivet till följd av pandemin

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att:
- godkänna översynen 
- förvaltningen ska genomföra de föreslagna insatserna som står listade i 
tjänsteskrivelsen samt i bilagan ”planering för insatser av extra stöd”.

Sammanfattning av ärendet
I samband med en bidragsansökan från Vallentuna BK, om bidrag för uteblivna 
intäkter, gav fritidsnämndens arbetsutskott på deras sammanträden den 8 oktober 
2020 (§ 71) förvaltningen i uppdrag att göra en totalöversyn av effekterna för 
föreningslivet i Vallentuna till följd av pandemin.
Förvaltningen har genom dialogmöte, telefonintervjuer och en större 
enkätundersökning i Stockholmsdistriktet genomförd av RF-SISU Stockholm kommit 
fram till de åtgärder som de planerar att arbeta vidare med.

Bakgrund
I samband med en bidragsansökan från Vallentuna BK under hösten 2020 så gav 
fritidsnämndens arbetsutskott på deras sammanträden den 8 oktober 2020 (§ 71) 
förvaltningen i uppdrag att göra en totalöversyn av effekterna för föreningslivet i 
Vallentuna till följd av pandemin.

För att ta reda på effekterna har förvaltningen använt tre metoder för insamling av 
underlag vilket sedan legat till grund för förvaltningens förslag för det fortsatta 
arbetet.

 Förvaltningen genomförde Aktiv fritid-möte i slutet av maj med temat 
”Omstart av föreningsverksamhet”, 11st idrottsföreningar och 6st föreningar 
med annan verksamhet än idrott deltog.

 Förvaltningen har ringt och intervjuat 27 föreningar, 22st idrottsföreningar 
och 5st med annan verksamhet än idrott. Intervjuerna har handlat om hur 
föreningen mår och hur de ser på sin verksamhet framåt.

 RF-SISU Stockholm har genomfört en digital enkät och ett 20 tal 
djupintervjuer för att ta reda på effekterna av pandemin, denna enkät riktade 
sig endast till idrottsföreningar.

Förvaltningen sammanfattar läget för Vallentunas föreningar med följande punkter:
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 Vallentunas föreningar mår överlag bra. Några enstaka skattar läget just nu 
som tufft och några som väldigt bra, men majoriteten som bra.

 De som oroar sig, oroar sig för hur de ska få tillbaka de medlemmar som de 
har tappat, både aktiva och ledare.

 Flera upplever att det har varit svårt att rekrytera ledare och 
styrelseledamöter och att det har stannat av under pandemin. Frågor som hur 
ska de lyckas med rekryteringen framåt har dykt upp.

 Många upplever att utbildning och utvecklingsinsatser har fått sättas på paus 
under pandemin.

Därför föreslår förvaltningen insatser inom följande tre områden:

1. Marknadsföring
2. Rekrytering
3. Utbildning och utveckling

Planering för vilka insatser och när i tid de ska genomföras redovisas i bifogad fil.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att insatserna inte innebär några negativa ekonomiska 
konsekvenser för fritidsnämndens budget. I budgeten för 2021 finns det utrymme för 
de planerade extrainsatserna.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör indirekt barn och unga. Välmående föreningar skapar 
möjligheter för barn och unga att ha en meningsfull fritid. Men att inhämta 
synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta 
sammanhang.

Petri Peltonen Annika Wegnebring
Förvaltningschef Idrott- och ungdomsstrateg

Expedieras till:
Akten
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Planering för insatser av extrastöd 
Nedan följer de insatser som förvaltningen planerar att genomföra som extrastöd för 

föreningslivet. 

 

Vad Vem När 

Marknadsföring  

Katalog inför skolval där även 

föreningar presenteras 

 

Kommunledningskontoret 

samordnar. 

 

Målgrupp: elever 10-16 år. 

Skickas ut innan 

skolvalet i januari. 

 

Utbildning/ 

Utveckling 

Unga tränare utbildning 

 

Idrott- och 

ungdomsstrateg 

Vintern 2021/2022 

Utbildning/ 

Utveckling 

Ny i förening – utbildning 

 

Idrott- och 

ungdomsstrateg/ 

Föreningsservice 

Hösten/Vintern 2021 

Utbildning/ 

Utveckling 

Kampanj – Utbilda er! 

 

Idrott- och 

ungdomsstrateg/ 

Föreningsservice 

Hösten 2021 

Marknadsföring 

Annons/kolumn 

Lyfta goda exempel! 

 

Idrott- och 

ungdomsstrateg / 

Redaktörsnätverket 

Hösten/vintern 2021 

Utbildning/ 

Utveckling 

Uppmuntra till 

bidragsansökningar till 

verksamhetsutvecklingsprojekt. 

 

Föreningsservice Vintern/våren 

2021/2022 

Rekrytera 

Hur kan vi stötta föreningar med 

rekrytering inom sina föreningar 

– föreningsservice arbetar vidare 

med vilken insats som ska 

genomföras 

 

Föreningsservice Vintern/våren 

2021/2022 
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Anteckningar Aktiv fritid-möte 18 maj 
Närvarande föreningar: Vallentuna Taekwondo IF, FUB i Södra Roslagen, Vallentuna 
basket, SPF Seniorerna Vallentuna, Showdansföreningen Flex, IFS Vallentuna, 
Korpen Vallentuna, Vallentuna Friidrott, Vallentuna Konståkning, Vallentuna 
Hockey, 4H Kårsta, GoIF Kåre, Vallentuna Innebandy, Vallentuna Judo, Bällsta FF, 
Vallentuna Wadoryu Karate IF, Vallentuna Schakklubb 
 
Närvarande nämndledamöter: Lars Carlsson, Tommy Schiött, Adam Westerberg 
Margareta Svanström, Susanna Kriström, Rasmus Neideman 
 
Närvarande representanter från fritidsförvaltningen: Petri Peltonen, Ola Nilsson, Mir 
Grebäck von Melen, Anna Sommardal, Anette Fahlcrantz, Annika Wegnebring 

Inledning 
Lars Carlsson, ordförande i fritidsnämnden, hälsade alla välkomna. 
Förvaltningens personal presenterade sig. 
Förvaltningen inledde med en presentation om nuläge och tankar om ”omstart av 
föreningsverksamhet”, se bifogad presentation. 

Gruppdiskussioner 
Deltagarna delades in i fyra olika grupper för diskussioner. Grupperna fick tre frågor 
att diskutera i ca 30 minuter. Anteckningar från alla grupperna är sammanställda 
under respektive fråga nedan. 

Berätta om en utmaning ni har haft det senaste året och vad ni 
lärde er av den? 
 

• Begränsningarna i antal personer i våra idrottshallar har påverkat 
träningarna då grupperna har varit större än vad restriktionerna har tillåtit. 
Det har krävts planering och uppdelningar av grupper för att få verksamheten 
att fungera. Trots utmaningen så upplever föreningen att träningarna har 
blivit mer effektiva då de har behövs möjliggöra för mindre grupper att träna. 
Den effektiviteten tar de med sig även i fortsättningen. 

 
• Svårt att ta in nya deltagare, i och med restriktionerna, som vill börja. De har 

en kölista och släpper in nya medlemmar när restriktionerna är annorlunda.  
 

• Föreningen har haft fler deltagare i grupperna än vad som har varit möjligt 
enligt restriktionerna. De har arbetat aktivt med anmälan till träningarna och 
deltagare behöver avboka sig om de inte tänker komma. Detta sätt kommer 
de förmodligen fortsätta med då det har varit funktionellt för verksamheten. 
De har även jobbat med utomhusträning som alternativ. 
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• Upplevt sämre sammanhållning i vissa träningsgrupper. 
 

• Efterfrågan har sjunkit och föreningen har tappat medlemmar. 
Omställningen med utomhusaktiviteter har trots allt fungerat så att 
föreningen har kunnat hålla igång seniorerna. 

 
• Svårt att få fram skyltar med restriktioner och anpassa. Svårt att inte få 

använda omklädningsrum, tappat samhörigheten inom lagen. 
 

• Mycket arbete och frustration. Matcher har saknats, grupper som kommit i 
kläm på grund av åldersrestriktioner, (Juniorer som varit för gamla födda -
01). Sena besked från myndigheterna med information som ska delges alla 
berörda. Men vi kämpar ihop förening/förvaltning/politiken. 

 
• Positiva är att vi kommit varandra närmare förening/förvaltning/politiken.  

 
• Problematiskt att Roslagbanan stängde ner under pandemin då Kårsta är 

beroende av den.  
 

• Brist på faciliteter som exempel en sporthall, svårt att locka till sig ungdomar 
som går till andra föreningar. Trots rådande pandemi ändå fått till 
naturisbana med besök från flera hockey lag från centrala Vallentuna. 

 
• Svårt att få fram information. Att information inte finns. 

 
• Att inte kunna utöva vår idrott så som vi är vana! Vi har anpassat oss och 

utvecklat nya verksamheter. 
 

• Utmaningar med information om restriktioner. Trots lite knorrande på sina 
håll så har medlemmarna har följt restriktionerna. Vi höll vår linje och det 
har fungerat bra! Vi har anpassat oss efter utmaningarna.  

 
• Vi har lärt oss att kommunikationen är viktig. Att berätta vad som händer, nå 

föräldrarna och hur går det för de aktiva. 
 

• Utmaning att ha gymmet och 4H igång. Lärt sig att inte stoppa. 
 

• Utmaning att inte kunna träffas. Utomhusaktiviteter som promenader har 
gått att göra i små grupper och ha kontakt med varandra. Men träffar med 
fika har inte fungerat. Har lärt sig att skapa kontakter. Har bara förlorat 
några medlemmar. 
 

• Varit svårt att hitta sätt att stötta personer med psykisk ohälsa. Man hänvisar 
målgruppen till befintlig verksamhet. Fungerar ej för gruppen eller anhöriga. 
Digitala föreläsningar har hållits och inte alltid fungerat för alla. 
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• Utmaning att hålla barnen motiverade trots allt. Och hålla i träningarna. De 

äldre barnen kunde inte vara med. 
 

• Utmaning att ha kvar medlemmar. Har bara vuxenverksamheten kvar. 
Ungdomsverksamheten har nästan helt försvunnit. 

Vad känner ni som förening er stolta över från året som gått? 
 

• Att vi har lyckats hålla igång under förutsättningarna samt att de har lyckats 
få med barn och ungdomar i utomhusträning när det var som mörkast och 
kallast. 
 

• Föreningen har genomfört webbsänd träning – ”fredagsfys innan 
fredagsmys”.  
 

• Styrelsen och föreningen har lyckats hantera restriktioner, 
rekommendationer m.m. som uppkommit med kort varsel och fått med sig 
ledarna på detta. Föreningen är ung men redan stark i organisationen. 
 

• Stolta att kunnat ha igång verksamheten trots omställning till 
utomhusaktiviteter. 
 

• Stolt att kunnat anpassa verksamheten samt alla förstående föräldrar och 
ledare som inte varit negativa när det gällt alla anpassningar. 
 

• Stolt över alla som orkat hålla i och hålla ut när det gäller alla anpassningar 
framför allt ungdomar och juniorer. Ledare som orkat hålla ut samt även 
styrelsemedlemmar som lagt ner mycket tid. 

 
• Samarbetet mellan föreningarna och förvaltningen. 

 
• Stolt över alla ideella krafter som ställt upp med spolning av naturisbanor 

samt även städning av Kåre vallen. 
 

• Flexibiliteten, våra anpassningar. Vi har varit nyfikna! 
 

• Karatefitness – en ny träningsform. 
 

• Vi är stolt att vi har fler tjejer som kommit till föreningen. Om det är en 
pandemieffekt vet vi inte. Men vi är oavsett stolta över det! 
 

• Vår styrelse har tagit vara på den tid vi fått. Utbildat oss, fokuserat på 
värdegrund. 
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• Använt de tider som var avsatta på match för träningstillfällen! 
 

• Tätare kontakt med medlemmarna och en varmare känsla i styrelsen. 
 

• Vi har samma antal ungdomar som för ett år sedan.  
 

• Vi har fått in både barn och unga i styrelsen. 
 

• Föreningen skickade ut ett personligt programblad till höstens aktiviteter. 
Uppskattat av medlemmarna med personliga brev från styrelsen. 
 

• En aktiv styrelse som driver på arbetet. 
 

• Dansarna fick vara med på tävlingarna digitala och även några fyspass. 
 

• Vi känner oss stolta över att vi startade en digital schackklubb 2021 via sidan 
LE Chess. 
 

• Stolta att de har överlevt som förening. 
 

• Vi har genomfört bra föreläsningar med bra föreläsningar. 
 

• Positivt med föreningsrådet som bildades på Träffpunkten. 

Har vi några lärdomar som vi kan ta med oss framåt och fortsätta 
med? 
 

• Det digitala mötet kommer de förmodligen fortsätta med i t.ex. föräldramöten 
eller när styrelsen/föreningen behöver hantera korta och snabba ärenden.  
 

• Vi tänker att det går att det i framtiden går att erbjuda möten som är fysiska 
men även digitala för de som inte kan närvara. 
 

• En farhåga för framtiden är att föräldrar/vårdnadshavare har blivit bekväma 
med att lämna och hämta. Föreningarna önskar aktiva föräldrar som är på 
plats.  

 
• Hur vi kan få in barn och ungdomar in i styrelsen från 4H.  

 
• Lärt oss att se tekniken som hjälpmedel. 

 
• Har lärt sig att skapa kontakter. 

 
• Viktigt att medlemmarna inte känner sig bortglömda. 
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Övrigt 
 

• Föreningar önskar stöd i marknadsföring och informationskampanj för att nå 
nya målgrupper samt för att få tillbaka de som har lämnat. 
 

• Kan vi hjälpas åt att ge stöd till de som inte har råd? Vad kan 
fritidsförvaltningen stötta med ekonomiska bidrag till individer? Kan 
föreningslivet gemensamt vara något stöd? Fortsatt diskussion och 
samverkan kring detta efterfrågades på mötet. 
 

• Föreningar tappar både utövare/aktiva och funktionärer/ledare. Kanske att 
låta oavsett ålder kan aktivitetsstöd lämnas till föreningslivet, ett så kallat 
stimulans/friskvårdsbidrag? 
 

• Kan förvaltningen upplåta ishall, planer och andra platser utan kostnad om 
föreningarna kan presentera ett event för nystart. Tycker inte bara att 
föreningarna ska få kostnadsfria saker, för då skenar det med kostnader och 
intäkter. 
 

• Kan Fritid/kultur ha en stående "insändare" i Vallentuna Nya, så som 
Magnus Isberg gör som näringslivsstrateg? 
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Redovisning av föreningsintervjuer 

Hur mår föreningen 

 

Förening Hur mår 
föreningen 1-5 

Hur mår föreningen 

Frösunda Hembygdsförening 
 

3 
 

Ligger nere just nu. Har varit krångligt 
då de som sitter i styrelsen är lite 
äldre. Riskgrupper så då har de inte 
velat träffas fysiskt, men har träffats 
utomhus några gånger.  
 
Medlemsantalet har ökat under 
perioden konstigt nog. ca 30-37 fler 
medlemmar har gått med. Några bor 
inte i Frösunda. Framgångsår på det 
sättet. 
 

Bällsta FF 
 

5 
 

Vi har utmaningar kopplat till 
verksamheten men som inte handlar 
om pandemin.  
Vi har i stort sätt samma verksamhet 
som innan pandemin. 
Utmaningar med information kring 
pandemin, svårt att få föräldrar att 
inte följa regler. 
Upplever att vår anläggning är avskild 
och utmaningar som inte de vid 
Vallentuna IP har. 
 

Markim Hembygdsförening 
 

Inget svar Ingen verksamhet.  
 

Vallentuna Futsal Club  
 
 

4 Föreningen mår bra och de flesta ser 
ut att fortsätta kommande termin. De 
flesta har varit med och tränat under 
pandemin med undantag för några få 
som avstått där föräldrarna inte velat 
att barnen ska delta. Intresset för att 
spela i föreningen är stort och man 
siktar på att vara ungefär 22 barn i 
ålderskullen 2009.  
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Vallentuna Bordtennisklubb  
 

3 De ekonomiska är problemet. 
De kanske inte kan ha någon anställd 
tränare i höst. Då de inte har medel. 
De kanske måste dra ner på lokaltider 
och slå ihop grupper. 
De behöver ha en ny kassör för att 
kunna fortsätta verksamheten ev. 
finns en frivillig 
Det behövs någon som någon som 
kan IT. 
Flera eldsjälar ha slutat. 
Brist i intresse från föräldrar. 
 
De kan behöva utbildning i IT. 
 

Vallentuna Basket 
 

4 
 

Mår bra som klubb. Vuxit senaste 
tiden. 
 

Angarngruppen 
 

5 Föreningen mår bra och har anpassat 
sig väl.  
 

Vallentuna Taekwondo 
 

2 
 

Det har varit lite jobbigt. Det är 
mycket att göra för Edgard. Vi har 
mycket barn igång, men har tappat 
många ungdomar. 
Maxantalet i hallen är ett problem. 
Det administrativa tar så mycket tid. 
 

Vallentuna Judo 
 

3 Just nu är det mycket fokus på 
gruppdynamiken. När vi har fått 
splittra grupperna för att det ska vara 
färre deltagare i varje. Vi fokuserar på 
värdegrund och gemenskap. 
Medlemsvård! 
Vi mår okej, men när barnen inte får 
kontinuiteten på mattan. Upplever att 
alla trivs. Men det tär. 
 

Vallentuna Wadoryu Karate IF 
 

4 Verksamheten rullar på. 70-80% är 
barn och den har vi kunnat fortsätta 
med. 
Några fler har slutat från föregående 
termin. Restriktionerna begränsar 
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antalet på våra pass. 
Upplever inte att vi tappar de vuxna, 
tror att de kommer tillbaka! De har 
betalat avgifter fast de inte har 
kunnat träna. 
 

IF Vallentuna BK Ishockey  
 

4 Ekonomi  
Föreningen har hittills inga bekymmer 
kopplade till pandemin, problemet är 
hur kommer vi må i höst? Ekonomin 
kan komma att bli tuff. Utmaning med 
sponsorerna. Hur många sponsorer 
tycker att de här året tog vi som en 
"skitår", hur ställer sig dessa 
sponsorer till kommande säsong?, 
vad fick vi år?, i år med facit i hand så 
fick i princip sponsorer ingenting.  
 
Sportsligt  
Inte jättemånga som har hoppat av, 
men det finns ett antal såklart. Man 
har tröttnat på ishockey.  
Det är inte roligt, den sista stora 
glädjen försvann när de blev praktiska 
problem kring omklädningsrum mm. 
Den stora delen är gemenskapen och 
matchspelet, båda dom faktorerna 
togs bort, fullständig katastrof för 
sporten ishockey.  
 

Vallentuna 
Styrketräningsförening 
 

4 Inte tappat så mycket medlemmar 
kopplat till pandemin. 
Aktivitetsbidraget har minskat men 
inte så att det drabbar verksamheten. 
 

Veda ridskola 
 

4 Ingen text 

Vallentuna Badmintonförening 
 

1 Seniorverksamheten är helt nere. 
Seniorerna driver annars 
verksamheten framåt.  
Juniorerna har hållt igång, i princip 
hela tiden trots pandemin. Men inte 
riktigt som den ska. Den har minskat 
från tre gånger till en gång i veckan. 
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Några eldsjälar tror att vi kommer 
tillbaka, men det känns osäkert. 
 

Angarns Ryttare 
 

5 Verksamheten är igång i stort sätt 
som vanligt. En del seniorverksamhet 
på paus och aktiviteter som vi brukar 
eller önskar att göra har vi fått skjuta 
på framtiden. 
 

Vallentuna Damfotboll 
 

4 Generellt mår vi bra. Positiv stämning 
när man äntligen får köra igång.  
Direkt kopplat till förbundets besked 
om matchspel så har en del tjejer 
faktiskt kommit tillbaka nu och visar 
intresse igen. Bra situation, de flesta 
lagen kan träna och får äntligen spela 
matcher.  
 

Frösunda SK  
 

5 Läget är bra i föreningen.  
 

MX indoor Motorklubb  
 

4 Säsongen är från oktober - mars / 
april så just nu är det stängt för 
inomhusåkningen. Nu kör alla 
utomhus.  
Föreningen mår bra, men behöver 
komma igång i höst.  
 

Showdansföreningen Flex  
 

4 Läget i föreningen är okej, det 
fungerar bra.  
Helt ny styrelse i föreningen vilken är 
en utmaning. Mycket för styrelsen att 
sätta sig in i.  
 

Täby Gymnastikförening  
 

4 Just nu så är mår väl föreningen bra 
och det rullar på.  
 

Vallentuna Konståkningsklubb  
 

5 Föreningen har drabbats av pandemin 
men den har inte försvagat 
föreningen så mycket. Har mest 
drabbat de äldre utövarna som har 
dragit ner på sina elitsatsningar. 



 SID 5/34 

  

  

 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN  

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

186 86 VALLENTUNA 

BESÖK: ALLÉVÄGEN 1-3 

TFN: 08-58785000 

KOMMUN@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Vuxengruppen har drabbats hårt och 
inte kunnat träna alls. 

 

Åbybergkyrkans unga  
 

3 
 

Några medlemmar hänger lite löst. 
Kanske att vi kan få dessa tillbaka. 
 

Frösunda Skytteförening 
 

3 Ingen text 

Lilla Rörby Ryttarklubb  
 

5 Vi har kunnat ha verksamheten igång. 
Stallet har varit en trygghet. En stabil 
punkt i den osäkra tiden. 
Tävlingsryttarna får äntligen komma 
igång att tävla.  
 

Vallentuna Innebandy 
 

3 Yngsta barnen och ungdomarna har 
hållit igång. Senior och junior tufft. 
 

Vallentuna Tennisklubb  
 

5 De har inte drabbats så mycket. 
Eftersom de äger sin hall har de följt 
tennisförbundets regel och de har 
inte sagt något om att behöva stänga 
ner. 
Det har snarare utökat verksamheten 
med mer lunchträningar. Det har varit 
svårt att få tider. 
 

Brottby SK 
 

3 Mindre bra att de inte kan ses och 
arrangera saker på vanligt sätt. 
 

 

Hur har ert senaste år varit? 

 

Förening Hur har ert senaste år varit? 
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Frösunda Hembygdsförening 
 

Ingen verksamhet sedan sept 2020. Ställde in allt under 
våren. Sommarloppisen 2020 blev av. 
Ingen julmarknad eller vandringar till besöksplatser. Och 
inte heller barnaktiviteteter. 
Svårt att ha möten eftersom styrelsemedlemmarna inte 
kan använda digitala verktyg som skype. Enklare att 
träffats utomhus någon timme eller ta frågor på epost. 
 
De har bara rustat sitt stationshus och gett ut en bok. 
Det har inte behövt träffats så mycket. 
Svårare nu när de restriktioner på 8 personer. 
De skulle starta upp yoga och hade ett tillfälle men fick 
sedan stänga då kyrkan stängde sina lokaler i 
Frösundagården. 
Gymnastikgruppen har börjat gå promenader istället 
under våren 2021 och under hösten 2020. 
När människor möts i Frösunda och t.ex. spela kort är 
det svårt men spelade boule istället under sommaren 
2020. 
 

Bällsta FF 
 

Verksamheten har varit bra. Gnäll om planen, ej kopplat 
till pandemin. "Det satsas inte på södra Vallentuna". 
Missnöje internt, styrelsen osynlig. 
Det har hänt praktiska saker för föreningen, rent 
praktiskt t.ex. bankgiro. 
Styrelsen har jobbat i det tysta och lite långsammare 
tempo. 
 

Markim Hembygdsförening 
 

Ingen verksamhet i och med pandemin 
Några styrelsemöten utomhus under sommaren 
Mejlkontakt 
Landsbygdsstrategin deltagit  
Uppskjutet årsmöte 
 

Vallentuna Futsal Club  
 
 

Det har varit ett jobbigt år med restriktioner och 
oklarheter. Hela serien ställdes in så de blev inga 
seriematcher. Föreningen han med att spela 2st 
träningsmatcher. Det var såklart mycket jobb 
runtomkring för arrangera dessa två matcher med 
dörrvakter, plakat, handsprit etc.  
 
Föreningen har kunnat träna nästan som vanligt med 
undantag för jullovet när sporthallarna var stängda en 
längre tid. Där märkte man att barnen började klättra på 
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väggarna och ville spela futsal. Tränings som man hade 
när de var öppet var blandat med deltagare, ofta i 
mindre grupper.  
 

Vallentuna Bordtennisklubb  
 

Fungerar bra med ungdomarna som tränar. Men det är 
färre ungdomar är brukar vara och då blir det lägre 
inkomster. 
 
Onsdag 3 - 6 ungdomar, annars brukar det vara 10 - 12 
 
Yngre barn bara mindre inkomster med 1000 kr. 
 
De äldre i föreningen har inte kunnat träna alls. 
De har därför beslutat att de äldre inte behöver betala 
medlemsavgift därför. 
 

Vallentuna Basket 
 

Fram och tillbaka. Utomhusbasket under förra 
sommaren samt kört som vanligt under hösten (såklart 
gjort anpassningar). Behövt fler träningstillfällen för att 
kunna hålla rekommendationer.  
Motionsgänget med äldre har inte haft någon aktivitet.  
Kommunen har varit jättebra under senaste året, tydliga 
och tillmötesgående. Hagaskolans basketplaner är fina 
och fräscha, men för små. En fin och större bana skulle 
vara bra, gärna ex. Gustavs udde (som basketen själva 
har röjt vid) eller i Lindholmen.  
 

Angarngruppen 
 

Vi har haft en god tillströmning av medlemmar under 
pandemin. Föreningen har blomstrat så som Stefan 
uttalade sig. Månadsrundor som tidigare var publika är 
nu endast för klubbmedlemmar och i mindre grupper 
för att kunna genomföras.  
 
Publika arrangemang har man fått ställa in under året 
som varit. Hoppas mycket på att kunna starta igång med 
dessa under hösten 2021. Årsmötet har hållits, men 
digitalt. Styrelsen har träffats kontinuerligt.  
 

Vallentuna Taekwondo 
 

Barnverksamheten har varit igång. Men ungdoms och 
vuxengruppen har pausat. 
Bromsa rekryteringen! 
Måste tänka på antalet, max antalet i hallen. 
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Vallentuna Judo 
 

Turbulent, förflyttningen av träning till olika miljöer har 
varit tufft. Det har gått bra. Men vi upplever att 
medlemmarna känner sig trötta... att vi växlar mellan 
digitalt, ute och nu inne. 
 

Vallentuna Wadoryu Karate IF 
 

Samma svar som hur föreningen mår. Svårt att bedriva 
vår verksamhet utomhus på vintern. 
 

IF Vallentuna BK Ishockey  
 

Samma svar som hur föreningen mår. 

Vallentuna 
Styrketräningsförening 
 

En minskad aktivitet totalt sätt. Folk tränar inte lika ofta.  
Antalet tillfällen som folk tränar har minskat och de som 
kan tränar dagtid har gjort det. 
Vi har uppmanat medlemmarna till restriktioner. 
 

Veda ridskola 
 

Varit bara minimalt med aktivitet, framförallt temadag 
och jul-shower har varit inställda.  
 

Vallentuna Badmintonförening 
 

De som är igång (juniorer) har i stort sätt varit igång hela 
tiden. Några har vi tappat men en stomme unga som 
hänger i. 
 

Angarns Ryttare 
 

Samma som ovan. Färre aktiviteter för sammanhållning, 
umgänge och utbildningar. 
Vi hade genomfört årsmötet förra året innan allt bröt ut. 
I år har vi fått skjuta på det till nu i maj så att vi kan vara 
ute. 
 

Vallentuna Damfotboll 
 

Tappat mycket spelare under den här perioden. Minst 
50st tjejer som valt att kliva av.  
Man har kunnat träna hyfsat, mindre träningsgrupper. 
Stort inflöde innan så i ett normalläge hade vi nog ökat, 
men tittar man på LOK stödet så ligger vi på ungefär 
samma. Att man inte fått spela träningsmatcher har 
varit den stora utmaningen. Fick tyvärr ställa in alla 
cuper som föreningen skulle arrangera. 
Kioskverksamheten har inte kunnat bedrivas 
överhuvudtaget -inkomst bortfall.  
 
Har varit svårt med utbildningar under pandemin så där 
ligger man också efter på tränarutbildningar.  
 
Inomhussäsongen var väldigt lidande eftersom Futsal 
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säsongen ställdes in.  
De positiva man kan se är att fler lag försökt att träna 
utomhus, förlänga höstsäsongen och försöka komma ut 
tidigare.  
 
Finns säkert långsiktiga effekter som vi ännu inte har 
sätt. Barn- och ungdomar som inte är lika fysiskt aktiva.  
 

Frösunda SK  
 

Man kör på som vanligt har tränat så gott som kan.  
Har såklart inte varit lika roligt för spelarna när de inte är 
några matcher. Det är det stora problemet att få 
närvaro på träningar osv. Midsommar, vårmarknad och 
kioskintäkter har man tappat rent ekonomiskt.  
 

MX indoor Motorklubb  
 

Har påverkats mycket, har inte kunnat ha tränarstyrda 
träningar.  
I princip alla träningar hela pandemin.  
 
Externa Föreningar som har bokat har skört själva. Men 
föreningens verksamhet har i princip varit helt stilla.  
Men även uthyrning och allmän åkning har påverkats.  
 

Showdansföreningen Flex  
 

Friträningen har blivit vanligare i föreningen och det har 
fungerat bra. Just friträning har i princip ökat under 
pandemin eftersom Showdanssskolan också var tvungna 
att ställa om en del. Vi har kört fysträning utomhus så 
att flera kan vara med en när vi är inomhus. De mesta 
fungerar ändå ganska bra, men såklart har de blivit färre 
aktiviteter totalt sätt.  
 

Täby Gymnastikförening  
 

Vi har de senaste året fått jobba mycket med 
kommunikation ut till medlemmar. Varför gör vi de vi 
gör. I början av pandemin fick man stänga ner allting i 2 
veckor när allt eskalerade. Styrelsen stängde ner i två 
veckor för att titta på, vad händer och hur hanterar vi 
det. Var en av få förening som gjorde detta, många 
fortsatte med verksamheten hela tiden, men Täby 
Gymnastik valde att stänga ner.  
 
Efter det anpassades verksamheten, ingen 
inomhusträning på flera veckor. Allt ställdes om till 
utomhusträning vilken blev en stor utmaning med 
gymnastik utomhus. Det fungerade bra för 
träningsgrupperna. Hela vårterminen körde 
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träningsgrupperna utomhus.  
 
Tävlingsgrupperna hade bara ett tillfälle, svårt 
schemamässigt.  
 
Från hösten-20 har de flesta grupper kunnat köra 
inomhus. Men eftersom gymnastik har mycket 
närkontakt så har förbundet och upprättat hur vi ska 
träna och fått tydligt hur vi ska bedriva verksamheterna. 
Från hösten -20 har man i alla fall kunnat erbjuda sin 
idrott.  
 
Föreningen har jobbat väldigt mycket med 
kommunikationen som har varit superviktigt under 
pandemin. Riktat till olika målgrupper.  
 

Vallentuna Konståkningsklubb  
 

De har aldrig haft så bra uppslutning bland barn och 
unga som under pandemiåret. 
De har redan ett bra rykte och är bra på marknadsföring. 
Har blivit bättre med åren.  
140 på skridsko- och konståkningsskolan i år. Rekordår.  
 
Utövarna har inte kunnat tävla. 
 
I början kunde de inte träna under en månad då ishallen 
var stängd. Då körde de lite fys- och markträning istället. 
Föreningen var tvungna att ändå ta ut en avgift från sina 
medlemmar. Detta för att kunna betala sina tränare. 
 
De fick permittera sin anställda under en månad på 40 % 
från tillväxtverket. 
De fick RF-pengar Coronastöd på 12 000 kr. 
 
Regionen tog dåliga beslut. Man tappar förtroende för 
myndigheterna, förvaltningarna och regionen. 
 
Hockeylagets vuxna A-lag fick köra men konståkningens 
vuxenlag fick inte köra. Varför ska man behandlas olika? 
Och Hockeyn är en kontaktsport med större 
spridningsrisker. 
 

Åbybergkyrkans unga  
 

Under pandemin har det nästa uteslutande bara kört 
aktiviteter utomhus och på zoom. 
Mycket på zoom med bland annat emags ett spel på 
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telefonen som många unga håller på med. 
Då deltog fler ungdomar än vanligt för att det var rolig 
aktivitet.  
Ända fram till påsk körde de bara aktiviteter via zoom.  
Före november och efter påsk hade de 
utomhusaktiviteter. 
 
Det har ändå gått ganska bra. 
De har haft tonårsaktiviteter på fredagarna. Då har 
ungdomarna suttit i zoom och pratat till klockan 3 på 
natten hemifrån.  
 

Frösunda Skytteförening 
 

Verksamheten på Björkvallen har varit igång, ca 35 
medlemmar. 
 

Lilla Rörby Ryttarklubb  
 

Inte riktigt kunna haft den bredden på aktiviteter som vi 
brukar ha. Ridskolan har varit igång, men 
kringaktiviteterna har varit begränsade. Vi har påverkats 
likt alla andra.  
 

Vallentuna Innebandy 
 

Orolig för tjejverksamheten. Jobbat hårt för den 11-12 
år. Den verksamheten har i stort sätt dött. Orolig för om 
vi kommer kunna få tillbaka dem. Högstadiet/gymnasiet 
haft det tufft. 
Försökt hålla igång men tjejerna har visat noll intresse 
oavsett aktivitet. 
Tjejer signalerar att de blir för mycket. 
 

Vallentuna Tennisklubb  
 

Full fart. Stor bevakning på vad som har hänt. Ändrat 
rutiner. Lagt banor på andra tider. Lagt ner mycket tid 
på att anpassa efter pandemin. Bra år ekonomiskt då 
det varit stort intresse för tennis från personer som inte 
är medlemmar men krävts mer av personal och styrelse 
för att göra Corona-anpassningar 
 

Brottby SK 
 

De håller på och starta nya projekt. Ingen publik. Vilket 
inte ger intäkter för kiosken. Ekonomiskt har det varit 
svårt då kiosken varit stängd. Men de har fått bidrag för 
bortfall på ca 75 procent. 
De har precis börjat köra fysiska möten med styrelsen. 
 
Seniorverksamheten har varit eftersatt eftersom de inte 
kunnat träna. Damlaget har varit aktivt. Ungdomarna 
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har varit igång hela tiden. Herrlaget är igång igen. Folk är 
på väg att sätta igång igen nu när samhället öppnar upp. 
  

 

Vilka utmaningar har ni just nu? 

 

Förening Vilka utmaningar har ni just nu? 
 

Frösunda Hembygdsförening 
 

Att ha möten digitalt. Svårt för medlemmarna att 
använda verktygen. 
 
Pyssla och tillverka saker till julmarknaden går inte att 
göra tillsammans. Medlemmarna nappade inte på att 
sitta hemma själva och pyssla. Det viktig och roliga är att 
pyssla tillsammans. 
 
Lokalerna har stängt ned. Kyrkan stängde ner sina 
lokaler då smittantalet ökade.  
 
De har förlorat pengar då jul- och vårmarknaden inte 
blev av. De får inte heller inte in pengar för gympan och 
yogan som ställts in. Men medlemsavgifterna är kvar så 
de går runt ekonomiskt. 
 

Bällsta FF 
 

Våra utmaningar är kopplat till anläggningen. Vill bredda 
och ha mer verksamhet. 
Vi behöver en till yta, grusplan andra ytor! 
Vi har en enorm potential. Inte utmaningar med ledare. 
Stor potential men får inte plats på anläggningen. 
Målen vid sidlinjen är ett problem. 
 

Markim Hembygdsförening 
 

Två inställda årsmöten, styrelseledamöter som fått sitta 
kvar...  
 

Vallentuna Futsal Club  
 
 

Underlaget finns gott om så föreningen har gått mod 
och känner ingen större oro.  
Träningstiderna är utmaningen, inte direkt kopplat till 
pandemin.  
 

Vallentuna Bordtennisklubb  
 

Svårt att få folk att ställa upp till styrelsen. 
 
Svårt att få ekonomin att gå ihop under pandeminåret. 
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Brist i kunskaper i IT - det behövs någon som kan detta i 
styrelsen. Olika domäner och annat. 
 

Vallentuna Basket 
 

Ganska nystartad (2016). Fortfarande några 
nybörjarproblem. Oro för att mängden träning per 
individer kommer minska generellt. Ett stopp just nu för 
nya spelare för att kunna upprätthålla restriktionerna. 
Behov av fler ledare inför nästa säsong. Hade hoppats 
på att kunna introducera nya ledare under våren men 
har inte kunnat på grund av prioriterat träningstillfällen.  
 

Angarngruppen 
 

Utmaningen nu är att det är många som vill vara med 
men fortsatt måste föreningen köra på mindre grupper. 
Hoppas på lite lättare restriktioner så man kan ha 
publika arrangemang.  
 

Vallentuna Taekwondo 
 

Tufft med att komma igång i verksamheten igen. 
Kommer vi få tillbaka vuxna och ungdomarna. 
Fler vuxna som hjälper till med administration och pass. 
 

Vallentuna Judo 
 

Föreningskänslan och gruppdynamiken. Vi har fokus på 
medlemsvård! 
Behålla allas motivation! Hålla ut. 
 

Vallentuna Wadoryu Karate IF 
 

Rekrytera nya medlemmar och få tillbaka vuxna. 
 

IF Vallentuna BK Ishockey  
 

Vi följer tre puckar Svenska ishockeyförbundet  
 
Återstart  
Här behöver föreningen skapa aktiviteter.  
För att få folk att komma tillbaka i höst så behövs det en 
bra avslutning. Tyvärr fanns inte möjligheterna till en bra 
avslutning på förlängs is säsong.  
 

Vallentuna 
Styrketräningsförening 
 

Inga utmaningar just nu. Vi ser ljuset i tunneln. Framåt 
sommaren kanske vi kan öppna upp mer igen. 
 

Veda ridskola 
 

Caféverksamheten har i princip legat nere vilket innebär 
ekonomiska förluster. I och med inga större utgifter så 
har det gått bra, samt RF-bidrag. Ledarutbildningarna 
har drabbats något, inte riktigt lika många ledare blivit 
utbildade. Grönt kort har förflutit genom digital 
omställning. Det är toppen att många hittar ut i naturen 
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men också komplicerat när vi inte får plats med att rida 
på lederna för att så många besökare också vill vandra 
där.  
 

Vallentuna Badmintonförening 
 

Utmaningen är att få igång en styrelse och dra runt 
alltihopa. Just nu är vi två som drar runt verksamheten. 
Det har egentligen alltid varit tufft, men det har känts 
tryggt tidigare... nu är vi färre. 
 

Angarns Ryttare 
 

Inga utmaningar. 
 

Vallentuna Damfotboll 
 

Komma igång med all verksamhet, komma ikapp på 
utbildningssidan. Rekryteringssidan, få tillbaka spelare, 
jobba aktivt för att få tillbaka dem och även uppstart 
nya verksamheter.  
 

Frösunda SK  
 

Stora utmaningar med faciliteter. Nytt klubbhus osv. 
Inte direkt kopplat till Corona.  
 

MX indoor Motorklubb  
 

Inte säsong nu. Utmaningen blir att komma igång i höst 
igen. Hoppas på att pandemin lagt sig så att de går att 
bedriva tränarstyrda aktiviteter.  
 

Showdansföreningen Flex  
 

Vi kör på som vi har gjort och hoppas på nya 
restriktioner. Vi kör på efter förutsättningarna.  
 

Täby Gymnastikförening  
 

Vi tror att ett fortsatt tapp av gymnaster framförallt 
bland de äldre är en risk. Det är ett stort intresse att 
börja på gymnastik i de yngre åldrarna. Oron är de äldre 
10 år och uppåt.  
 
Det vi också funderar på är ledarna. Hur motiverar vi 
ledarna, de är inte bara barnen som tappar 
motivationen.  
Rädda för ett ledartapp under hösten.  
 
Pga. den ekonomiska osäkerheten har vi inte kunnat 
anställa någon ny för den personen som sagt upp sig i 
föreningen. Utmaningen blir att kunna hantera allting 
runt omkring föreningen.  
 

Vallentuna Konståkningsklubb  
 

Nu är säsongen slut och de har inte fått tävla. En 
utmaning kan vara att få komma ingång med tävlandet. 
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När ishallen stänger tränar de i Väsby i en månad. De 
kommer sedan köra markträning hela juli. 
 
Utmaningen är generationsväxlingen att få unga ta sig 
uppåt när de äldre har försvunnit bl.a. pga pandemin. 
 

Åbybergkyrkans unga  
 

De har tidigare kört familjescouting (scoutaktiviteter för 
familjer) men det lades ner då restriktioner kom. Har 
varit svårt att starta igång igen. De barnen som deltog 
förr började bli för stora. Det finns en viss skepsis att ses 
bland föräldrarna. 
 
Föreningen har varit noga med att följa restriktionerna 
vilket kan bero på att det är en hel del föräldrar som 
sitter i styrelsen. 
 

Frösunda Skytteförening 
 

Osäker på det. Kanske att Göran kan komplettera med 
något. 
 

Lilla Rörby Ryttarklubb  
 

Utmaningen att starta upp i verksamheten Corona 
säkert. Utmaningen att hålla en stabil ekonomi. Hitta 
andra sätt att få in pengar, sälja vattenflaskor som 
exempel.  
 

Vallentuna Innebandy 
 

Orolig för tjejverksamheten. Svårt att få ledare att 
fortbilda sig. 
 

Vallentuna Tennisklubb  
 

De har ingenting med pandemin att göra. De har gjort 
en stor översyn av verksamheten oberoende av corona. 
Att kunna erbjuda fler att spela tennis. 
 

Brottby SK 
 

Utmaningen är att hitta ny engagerade människor. Svårt 
när man inte ses. 
Man träffar ju folk på matcher och aktiviteter vanligtvis 
men det sker ju inget under corona eller så finns ingen 
publik på plats.  

 

Om ni hade möjlighet att få ekonomiska medel idag vad skulle 

dessa pengar gå till? 

 

Förening Om ni hade möjlighet att få ekonomiska medel idag 
vad skulle dessa pengar gå till? 
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Frösunda Hembygdsförening 
 

Renovering av Stationshuset. Det är det som har 
prioriterats mycket nu. 
 
De har deltagit i Landsbygdsstrategin och där kommer 
de upp mycket idéer med om vad medlemmarna vill ha. 
 
De har förlorat runt 50 000 kr. Då hade de haft en annan 
utgångspunkt för att kunna rusta färdigt stationshuset. 
De orkar inte dra igång för stora projekt samtidigt. 
 
De som de har nu kan det göra de är inte pengarna som 
är problemet. 
 
Vad de än ska göra så är marken utanför stationshuset 
SL:s och det finns vissa säkerhetsföreskrifter och annan 
mark runt omkring ägs av privata markägare. De hade 
velat ha aktiviteter för barn och unga utomhus men det 
går inte. De vill gärna etablera en lekplats. Medel till 
detta. SL ska riva upp spåret.  
 
Det finns idéer om ridvägar och MTB-ägare men då 
måste de få med sig markägaren. Och då blandas de in 
olika försäkringsfrågor. Markägarna kan ibland uppleva 
att ridning förstör. Folk parkerar på ställen som inte har 
parkering. Samma sak med besök vid runor. Parkeringar 
saknas. Infartsparkeringen till stationen är lämpligast då 
den ofta är tom. Vid kyrkan skulle det kunna gå att 
parkera. 
 
Cykelbana mellan Frösunda och Lindholmen efterfrågas 
det en cykelbana och gärna även upp till Kårsta. De 
vågar inte släppa ut barnen på vägarna utan måste 
skjutsa. Kan inte uppmuntra barnen att cykla till 
kompisar. Många ungdomar kör fort med mopeder och 
epatraktorer. 
 

Bällsta FF 
 

Under en viss tid ta in extra hjälp för administration, det 
som styrelsen inte hinner med. Så skulle styrelsen kunna 
jobba med de sportsliga riktlinjerna. 
Ekonomiskt stöd för att få tränare till boll led, dagar då 
skola/fritids är stängda. 
Dela ut material, för uppmuntran till nya deltagare. 
Målen på planen fungera att flytta med däck/hjul. Slippa 
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bära, eller skada planen. 
Klubbhuset skulle vara efterlängtat. 
 

Markim Hembygdsförening 
 

Två inställda årsmöten, styrelseledamöter som fått sitta 
kvar...  
 

Vallentuna Futsal Club  
 
 

Att kunna anordna ett uppstartsläger för att få gruppen 
mer samspelt och arbeta på en bra attityd och 
gemenskap.  
 

Vallentuna Bordtennisklubb  
 

Direkt in i verksamheten 
 
Att få ungdomarna att vara med i St:Erikscupen 
 
Föreningströjor 
 
Betalda tränare 
 
Lokalkostnader 
 

Vallentuna Basket 
 

Hjälp med marknadsföring, framförallt marknadsföra 
föreningslivet som stort. Annonsering, hemsida osv. 
Exempelvis i anslutning till terminsstart. Istället för 
pengar behöver de snarare bra halltider (kostnaden är 
okej). Har inga större ekonomiska problem, men kan 
inte skapa identitet såsom t-shirts och kepsar. 
 

Angarngruppen 
 

Föreningen har en väldigt god ekonomi så har nästan 
omvända problemet att göra av med pengar på rätt sätt.  
Har in haft behovet av att vända sig till kommun för 
ekonomiskt stöd.  
 

Vallentuna Taekwondo 
 

Ekonomin är stabil. Inga arvoden. Vi har pengar på 
kontot. 
 

Vallentuna Judo 
 

Lättnader på hyran skulle vara välkommet. Vår ekonomi 
är okej, vi ligger inte minus, men vi har ingen jätte kassa. 
 

Vallentuna Wadoryu Karate IF 
 

Rekrytering, få nya medlemmar. 
 

IF Vallentuna BK Ishockey  
 

Vi behöver assistans från Fritidsförvaltningen vad gäller 
föreningens uppstart i augusti.  
Föreningen önskar ett stöd kring aktiviteter. Vad är 
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möjligt? Hur får vi tillbaka barnen till 
föreningsaktiviteter.  
Det är här föreningen tror att de stora tappet kan 
komma, vid uppstarten i höst. Försöka att undvika att 
göra detta ekonomiskt, söka bidrag är inte lösningen, 
utan man vill se gemensamma sätt att hitta aktiviteter, 
uppstartsaktiviteter för ishockey.  
 
Vad kan man göra på ishockeyveckan?! Kan kommunen 
stötta föreningen för att få en bra uppstart. Upplåtelse 
av ishallen, lokaler, hjälp med befintliga saker, t.ex. 
Aktiviteter i b-hallen? osv? Hjälp att få dit folk, hjälp att 
hitta glädjen igen... Vi vill ha hjälp av förvaltningen och 
även politikerna, föreningen vill träffa politikerna. Vill 
förklara sin situation, vill att man lyssnar på föreningen. 
Tillsammans, träffas i god tid innan augusti.  
 
För att få folk att komma tillbaka i höst så behövs det en 
bra avslutning. Tyvärr fanns inte möjligheterna till en bra 
avslutning på förlängs is säsong.  
 

Vallentuna 
Styrketräningsförening 
 

Vi har en stabil ekonomi. De pengar vi får in använder vi 
att förbättringar. 
 

Veda ridskola 
 

Njae, inget tydligt behov just nu, förutom köket och 
anläggningen i stort. En barack vid ridbanan för 
försäljning, framförallt för tävling.  
 

Vallentuna Badmintonförening 
 

Nej, vi har inte behov av ekonomiskt stöd. 
 

Angarns Ryttare 
 

VI har inget behov. Vi har inte tappat intäkter och extra 
medel skulle vi inte behöva då vi ändå inte kan 
genomföra kring aktiviteter. 
 

Vallentuna Damfotboll 
 

Stöd och hjälp att synas!  
Naturen och idrottens dag är bra och kopplat till detta. 
Ett fönster för att synas, kan man göra mer där?  
 
Föreningen jobbar också aktivt med att engagera 
ungdomstränare, Diskuteras ekonomisk arvodering och 
utbildning till unga ledare som väljer att kliva in som 
tränare i yngre grupper. Stöd till en sådan satsning och 
marknadsföring efterfrågas. Viktigt att också få in äldre 



 SID 19/34 

  

  

 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN  

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

186 86 VALLENTUNA 

BESÖK: ALLÉVÄGEN 1-3 

TFN: 08-58785000 

KOMMUN@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

engagerade spelare i yngre grupper.  
Ekonomi  
- Färre medlemmar  
- Uteblivna kioskintäkter  
- Uteblivna cuper  
 
Föreningen har fått en del stöd från RF så lider inte 
jättemycket ekonomiskt.  
Snarare utvecklingen av föreningen som har fördröjts i 
form av rekrytering som är ett problem.  
 

Frösunda SK  
 

Mer kopplat till att det är stort renoveringsbehov på 
Björkvallen. Inga tänka "corona aktiviteter".  
 

MX indoor Motorklubb  
 

Utebliven uthyrning påverkar ekonomiskt.  
Pengar som man drar in normalt är till tränare och 
underhåll för banor. Detta har varit tufft.  
Det är där det finns behov.  
 

Showdansföreningen Flex  
 

Inget som i dagsläget är aktuellt.  
 

Täby Gymnastikförening  
 

Föreningen har sökt kompensationsstöd från RF och fått 
pengar.  
Täby kommun hade också ett stöd förra året som 
föreningen fick ta del av.  
Gymnastikförbundet har en del stödformer som 
föreningen också kan söka.  
 
Föreningen har fått mycket stöd och känner inget akut 
behov av att få stöd från Vallentuna.  
 

Vallentuna Konståkningsklubb  
 

Sänka avgifterna. Idag har de smärtsamt höga avgifter. 
Det är en klassfråga att köra konståkning på elitnivå. Alla 
har inte råd att låta sina barn gör det, Det kostar 2000-
3000kr i månaden att träna.  
De växer så mycket som de kan. De kan inte vara fler 
grupper eller få mer istider. 
De skulle gärna även få medel till att arrangera 
träningsläger.  
 

Åbybergkyrkans unga  
 

De ha fått bidrag av kommunen till att ha verksamheter i 
sommar. 
De har gått runt och lämnat ut lappar till skolorna i hopp 
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om att få ungdomar till sina aktiviteter. 
De ser det som en bra möjlighet att få kontakt med nya 
ungdomar och några ungdomar som har lämnat kanske 
kommer tillbaka. 
Föreningen tycker att det är en bra satsning på 
sommaraktivitetsbidrag från kommunen. 
 

Frösunda Skytteförening 
 

Inget som kassören har märkt av. Kanske att Göran 
(ordförande) kan veta något. 
 

Lilla Rörby Ryttarklubb  
 

Vi har fått stöd från Ridsportförbundet tidigare år 
(idrottslyftet). Alla pengar som vi får in går tillbaka till 
aktiviteter. Skulle vi få stöd så skulle det gå till olika 
typer av träningar. Har ett lag som rider allsvenskan. 
Investera i medlemmar, barn och föräldrar, deras 
verksamhet. 
 

Vallentuna Innebandy 
 

Föreningens största problem är att vi har för lite 
halltider. Att hitta andra tider för tjejer att träna men 
det går inte. Funderar på att bygga utomhusarena. 
Kompetensutveckling och faciliteter som är de största 
behoven. 
 

Vallentuna Tennisklubb  
 

De sökte lite stöd i början. Men har sedan avstått att 
söka för att de finns andra föreningar som har de värre. 
 

Brottby SK 
 

De håller på med några projekt med bidrag via 
kommunen. MTB-led. 
Men de har inga andra grejer de behöver bidrag till just 
nu. 
 

 

Hur ser medlemsantalet ut och utvecklingen av den i föreningen? 

 

Förening Hur ser medlemsantalet ut och utvecklingen av den i 
föreningen? 

Frösunda Hembygdsförening 
 

ca 252 medlemmar var de 2020 och 2021 ca 282 
medlemmar. 
 
Mellan 30-37 nya medlemmar. 
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Bällsta FF 
 

Under året som gått har vi varit i stort sätt samma. 
Precis innan pandemin så utökade vi bolleken enormt. 
Vi brukar vara ca 40 deltagare men blev ca 90. Vi är 
minst 50 barn på bolleken. 
Basen är samma som de senaste åren. Planen begränsar 
oss, ca 400 medlemmar är max. Vi har potential att bli 
500-550, om vi kan behålla och få ihop logistik mässigt. 
Behöver få igång arbetsgruppen. 
 

Markim Hembygdsförening 
 

Lojala medlemmar som väntar på att aktiviteter ska dra 
igång  
 

Vallentuna Futsal Club  
 
 

19st spelare som är medlemmar och man siktar på att 
vara ca 22st.  
Diskussioner har funnits kring att eventuellt starta upp 
fler sektioner (åldersgrupper), men i dagsläget så 
arbetar man endast 2009.  
 

Vallentuna Bordtennisklubb  
 

Minskat. 112 med familjer + 50 ungdomar + äldre än 20-
21 åringar 20 - 25 stycken (gubbar). 
 
Minskat i antal. Vet ej i exakta siffror. 
 

Vallentuna Basket 
 

Växer löpande. Tror på ett tal 150 spelare just nu. + 
motionsgäng  
 

Angarngruppen 
 

Ökat antal senaste året.  
 

Vallentuna Taekwondo 
 

Barnen är kvar.  
Unga och vuxna har vi tappat, men vi känner oss osäkra 
på om de vill komma tillbaka när de väl får. 
 

Vallentuna Judo 
 

Det ligger ganska oförändrat. Vi har en kö lista och några 
som velat börja under pandemin. 
Vuxna är intresserade men vi har fått avvakta. 
Medlemsantalet oroar mig inte alls. 
 

Vallentuna Wadoryu Karate IF 
 

Vi har tappat något. Men tror att de kommer tillbaka 
efter sommaren. 
 

IF Vallentuna BK Ishockey  
 

Vi har krav på oss att betala tillbaka medlemsavgifter.  
Har fått ungefär 25% ifrån RF i bidrag. Har även haft 
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turen att få lite bättre bidrag eftersom det beräknas på 
ett publiksnitt.  
 

Vallentuna 
Styrketräningsförening 
 

Ungefär samma som innan. Tappat några med några nya 
har tillkommit. 
 

Veda ridskola 
 

Ganska stabilt, i och med att ridlektioner har pågått.  
 

Vallentuna Badmintonförening 
 

Vi har valt att ta bort medlemsavgiften för 2021. Vi går 
runt ändå. 
Osäkerhet om de som inte kunnat träna, om de kommer 
tillbaka. 
Ca 15 juniorer som spelar frekvent, lika många seniorer 
normalt sätt. 
 

Angarns Ryttare 
 

Konstant. 
 

Vallentuna Damfotboll 
 

Se tidigare texter ovan. Tappat ca 50st utövare.  
Utvecklingen av föreningen.  
 

Frösunda SK  
 

Inget större tapp på medlemmar. Barngrupperna är 
många och Lindholmen har blivit ett 
upptagningsområde.  
 

MX indoor Motorklubb  
 

Har inte märkt av något tapp på medlemmar.  
 

Showdansföreningen Flex  
 

Vi har tappat en del medlemmar under pandemin, 
framförallt några av de äldre som tappade suget när de 
inte var några tävlingar. Men nu har vi fått igång digitala 
verksamheter och då har vi återigen fått lite fart på de 
hela.  
 

Täby Gymnastikförening  
 

Vi har tappat massa medlemmar under denna period. 
Mestadels är de träningsgrupperna där vi har haft ett 
stort tapp av elever. Men anledningen är nog också att 
vi inte kunde bedriva inomhusgymnastik under en lång 
period. Tydlig koppling till det. Föreningen har också 
gjort en enkät till de som inte åter anmälde sig, och 
mycket berodde på att de inte var "gymnastik" som 
erbjöds, men också att man kanske funderat på det men 
att pandemin gjorde beslutet lättare. Även konkurrens 
med fotboll.  
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Gymnastiken får fortfarande inte tävla vilket är en stor 
oro att vi kommer tappa mång av de äldre som inte fått 
tävla på länge och fortfarande inte får tävla.  
 

Vallentuna Konståkningsklubb  
 

Ökat när det gäller barn och unga samtidigt som det har 
minskat bland vuxna eftersom de inte kunnat träna. 
Men många av de vuxna är ändå kvar. 
Antalet medlemmar under säsongen har varit 267 st 
(242st förra säsongen) 
 
Svårt dock att bli fler då det är brist på istider och 
kanske svårt att ha för många aktiva samtidigt att ta 
hand om. 
 

Åbybergkyrkans unga  
 

Alla har troligen betalat avgift men vissa har inte kommit 
på aktiviteterna. Så ingen förändring. 
Runt 25 barn och unga som deltar i föreningens 
aktiviteter. 
 
Har tidigare samarbetat med andra församlingar för 
större tonårs häng. Men detta kunde de inte ha nu 
under pandemin. 
 

Frösunda Skytteförening 
 

Oförändrad det senaste året. Har varit många fler i 
föreningen historiskt. Fältskjutningen har de slutat med, 
för dyrt och inga marker att skjuta på. 
På 60-talet hade föreningen en tävling med 800 
deltagare. Vreda hage. Då var markägarna medlemmar, 
idag är det svårare då de inte har någon mark att skjuta 
på. 
 

Lilla Rörby Ryttarklubb  
 

Vi har ökat! Några tillkommit och vi har lyckats behålla. 
Fler ryttare har plockat ut licenser för att tävla. 
 

Vallentuna Innebandy 
 

Vi har tappat och vet egentligen inte än hur mycket vi 
har tappat... det kommer visa sig i augusti. 
 

Vallentuna Tennisklubb  
 

Medlemsantalet är ungefär det samma. Men de har en 
begränsning. Inte minskat utan rätt lika. Men många har 
kommit och spelat även från andra kommuner som inte 
är medlemmar. Några nya medlemmar men inte jätte 
många. 
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Brottby SK 
 

Det har stått still. Nästa exakt samma antal medlemmar 
som före pandemin. De vill göra en drive och bland 
annat få fler stödmedlemmar. Gärna öka med ca 100 
personer. 
 

 

Hur tycker ni samarbetet fungerar med 

kommunen?(kommunikation?) 

 

Förening Hur ser medlemsantalet ut och utvecklingen av den i 
föreningen? 

Frösunda Hembygdsförening 
 

Ibland blir man mörkrädd då tjänstepersonerna var nere 
och skulle diskutera något och visste inte ens var 
Frösunda låg. De vill vara lantliga men de gör att de inte 
syns så mycket. Men när de tog över stationshuset och 
renoverade det så att de skulle se ut som i 
ursprungsskicket. Det har satt Frösunda på kartan. 
Stationshuset och föreningens loppis är det som har 
gjort att folk som aldrig har varit i Frösunda förut hittade 
hit. 
Det är även ett Pilgrimscenter med pilgrimsleder som 
lockar många besökare. 
 
Har blivit bättre. Kulturnämnden la ett sammanträde i 
stationshuset för ca 3 år sedan. Då kom de ut och såg 
hur de hade ute i Frösunda. Vilket var positivt. 
Tom Vesslin C tekniska nämnden har varit ut och värnar 
om landsbygden. 
Även på loppisen har de dykt upp kommunpolitiker på. 
Det har hjälpt dem att få bidrag att folk har varit ute och 
titta och sett att det är något att satsa på. 
 
Föreningen tycker inte att kommunen tar vara på 
Stationshuset som plats och ser dess värde. Och värdet 
av den som besöksmål. 
 
De behöver ha marknadsföringshjälp. 
Ha med sig markägarna här ute. 
Ha ekonomiskt stöd.  
- Att man inte har fått tillräckligt mk stöd från 
kommunen på dessa punkter har genomsyrat synen på 
kommunen. 
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Bällsta FF 
 

Jag tycker att det fungerar superbra med er på 
förvaltningen! 
Enormt avstånd till politiken, de som håller i pengarna. 
De får mer för sina pengar på Vallentuna IP. 
Klubbhuset, är ett frågetecken, vart finns inte pengarna? 
De senaste två åren har varit helt fantastiska! Ni som är 
anställda gör ett fantastiskt jobb. 
Det är svårt att nå högre upp. 
Om politikerna skulle kunna komma med återkoppling 
efter föreningsdialogen med FN AU. Tydligare vägar om 
hur vi ska kontakta politiken. 
 

Markim Hembygdsförening 
 

Ganska självgående så det funkar ganska okej. Undrar 
vad som mötena med antikvarien har tagit vägen (ingen 
kritik). Vill inte ha järnvägsspår genom markerna.  
 

Vallentuna Futsal Club  
 
 

Kommer väldigt många mail från förvaltningen.  
 
Tydligare rubriker på mail om att det är deadlines så 
man kan sortera mail utan att behöva öppna dem.  
Då är de lättare att särskilja vilka man måste titta på 
direkt och vilka man kan titta på senare.  
 
Varit mycket bra information från förvaltningen om 
pandemin.  
 

Vallentuna Bordtennisklubb  
 

Fantastiskt. Särskilt Erik som är mycket lättsam att ha 
och göra med. 
 
Skulle vara bra att ha ett samtal i höst igen när 
föreningen vet vad som händer med styrelsen. 
 

Vallentuna Basket 
 

Jättebra! Både Annika och Erik är fantastiska. Förrådet 
är uppskattat.  
 

Angarngruppen 
 

Innan pandemin hade man en del aktiviteter 
tillsammans med kommun men dessa har fått ställas in.  
 
Det är viktigt för föreningen att ha ett bra samarbete 
med kommunen om reservaten och påverka så att 
Angarnsjöängen sköts om. Tidigare hade föreningen 
också möte med Länsstyrelsen men dessa har tyvärr inte 
kunnat genomföras med anledning av pandemin.  
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Vallentuna Taekwondo 
 

Det fungerar bra. Just nu har jag haft mycket kontakt 
med Erik och det fungerar bra. 
 

Vallentuna Judo 
 

Det fungerar bra. Erik är snabb med restriktioner och 
information om dem! 
Vi får vara med och tycka till om saker. 
Vi har bra förutsättningar att driva vår förening. 
 

Vallentuna Wadoryu Karate IF 
 

Vi gör som ni säger. Regelbunden kontakt med Erik och 
det funkar fint. 
 

IF Vallentuna BK Ishockey  
 

Samarbetet med tjänstemän fungerar bra, men de är 
dåligt samarbete med politikerna. Finns politikerna för 
föreningarna? Dialog med politikerna som faktiskt kan 
ge resurserna saknas.  
 

Vallentuna 
Styrketräningsförening 
 

I princip så fungerar det rätt så bra. Det tuffar på. Det 
finns renoveringsbehov som vi skulle önska förbättra. 
 

Veda ridskola 
 

"Svårt med köket såklart men genom vår nya suberbra 
kontakt på fritidsförvaltningen som känns engagerad har 
det blivit bättre, men vi sköter oss rätt mycket själva." 
Så snart det är krångel med ridskolan så drabbar det 
ridklubben.  
 

Vallentuna Badmintonförening 
 

Fungerar okej med Annika och Erik. För oss har det känts 
otydligt vilket utskick som skickas var, kan leda till att 
det faller mellan stolar. 
Mail är bra, när det kommer rätt. 
 

Angarns Ryttare 
 

Det fungerar fint. Mycket information. Men det går bra. 
 

Vallentuna Damfotboll 
 

Svårt att matcha upp mot de som förvaltningen 
erbjuder.  
Beror på att man inte har haft utvecklingen på ledare 
osv....  
 
Stort engagemang från kommun!  
Fungerar bra med kommunikationen, fungerat mycket 
bra under pandemin.  
För många år sen stora problem med kommunikationen, 
nu fungerar det jättebra!   
Bra stöttning från förvaltningen.  
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En idé/tanke är om man kan ha en aktiv grupp som 
jobbar med föreningarna med konkreta saker kring 
idrottsplatsen. Uppföljning kring "driftsfrågor" kring 
idrottsplatsen. Toaletten inte upplåst?, gräsklippning, 
osv... Finns mycket idéer och tankar, vilka grejer är 
egentligen viktigast för föreningarna. Dialog.  
 

Frösunda SK  
 

Fungerar bra!  
Känns som om att det har blivit bättre de 3-4 senaste 
åren.  
 

MX indoor Motorklubb  
 

Sköter oss väldigt mycket själva. Har en viss kontakt om 
tillstånd, men sådant har fungerat mycket bra.  
Så överlag bra kontakt.  
 

Showdansföreningen Flex  
 

VI har inte hört annat en att tidigare samarbetet 
fungerat bra.  
Ny styrelse utan erfarenhet av det nu.  
 

Täby Gymnastikförening  
 

Samarbetet fungerar bra med Vallentuna kommun. Vill 
föreningarna väl.  
Tacksamt att de kommer så mycket bra information från 
Vallentuna.  
 

Vallentuna Konståkningsklubb  
 

Kommunikation med Annika, Erik och Ola har fungerat 
bra. Det märks att de är på föreningarnas sida och är 
engagerade, bryr sig. 
Men kommunen kunde ha agerat annorlunda än 
regionen när det gäller restriktionerna. 
T.ex. så är det inga ungar som åker kollektivt. Att åka 
kollektivt är en Stockholmsgrej. 
Svårt att gå emot det. 
 
Det mest negativa under pandemin var i början när det 
var en massa självutnämnda pandemipoliser bland de 
anställda på IP. Då tog föreningen kontakt med 
förvaltningsledningen för att klara ut detta och det löste 
sig. 
De var frustrerande när man jobbar ideellt och bara få 
skit för det. Kändes som de inte så kopplingen mellan 
föreningen och personalen. Att de skulle finnas för där 
för dem. Ola lyssnade och tog åt sig. De gamla lyssnade 
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och förstod direkt men de nya fattade inte från början. 
 
Negativt att föreningarna själva skulle agera vakter. De 
kunde förbjuda ungar att gå in i omklädningsrum när de 
stod och frös. De var föräldrar som gjorde detta och 
vissa gjorde inte detta på ett bra sätt. Hockeyföräldrar 
tillrättavisade konståkningsbarn på ett otrevligt sätt. 
Hade varit bättre med riktiga anställda väktare som är 
neutrala och professionella. 
 

Åbybergkyrkans unga  
 

Som förening har de inte så mk samverkan eller kontakt 
med kommunen utöver föreningsbidraget. 
De har generellt inte så mycket kommunikation med 
kommunen idag. 
Deltar inte på aktiv fritid-mötena. 
Har haft kontakt med Annika för några år sedan 
angående att lämna in föreningsuppgifter digitalt istället 
för papper. Då lärde Annika ut det digitala verktyget till 
föreningen. 
 

Frösunda Skytteförening 
 

Fungerar bra. Göran kanske vill komplettera med något. 
 

Lilla Rörby Ryttarklubb  
 

Relativt begränsat. 
Ordförande får mailutskick. 
Kassören tycker att det fungerar bra. Erik har hjälp till 
mycket bra! 
 

Vallentuna Innebandy 
 

Det rullar på okej. Halltider är problematiskt... 
Informationen kom sent om att spela match på lördag... 
 

Vallentuna Tennisklubb  
 

Det fungerar jättebra. 
 

Brottby SK 
 

Det funkar bra i projekten som vi samverkar i. Men inte 
när det gäller paddelbanorna på IP har det fungerat 
sämre med kommunikationen med TFF. Föreningen 
måste flytta förråden då kommunen har sålt marken där 
de står idag för att paddeln ska stå där. 
 
Annars jättebra kontakt med Mir, Erik och Annika. 
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Vad har ni för vision för framtiden? 

 

Förening Vad har ni för vision för framtiden? 
 

Frösunda Hembygdsförening 
 

Vi vill ha investeringar i Cykelväg, gångväg, affär, 
pizzeria, ridvägar 
 
Lyfta fram stationen på ett annat sätt - lyfta historien 
om stationen 
 
De försöker göra en stationshusträdgård. Samlar in 
växter från området så dessa bevaras för framtiden. 
 
Skriva ihop teaterpjäser om hur livet var i Frösunda förr. 
Bjuda in skolklasser som kan få kä ut sig och äta mat från 
förr. Hur var det när järnvägen kom till landet. 
 
De kan bara tjäna pengar på fikat. Tjänar de pengar på 
annat så får de inga bidrag. 
 
Veterantåg, föreningen skulle kunna köra sina 
veterantåg. Att ha loppisen och cafét öppet i 
stationshuset samtidigt. Samarbeta med V-föreningen 
om att förmedla historien om platsen mer. 
 

Bällsta FF 
 

Önskan om att bredda, bli fler. Få igång 
tjejverksamheten. 
Vill styra upp organisatoriskt med utbildningsnivå på 
ledare, spelarutveckla. 
Anläggningen är en stor fråga för att kunna lyckas. 
Diplomerad förening hos StFF. 
 

Markim Hembygdsförening 
 

Ingen text 
 

Vallentuna Futsal Club  
 
 

Ingen text 

Vallentuna Bordtennisklubb  
 

De har fyra - fem volontärföräldrar. Sköter det 
vardagliga. Kontakt med föräldrar, skjuts och inbokning 
av tävlingar. 
 
Att få in i styrelsen: en kassör, IT-person och en person 
som sköter att med föreningen 
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Få upp medlemsantalet och fler aktiviteter 

Vallentuna Basket 
 

Vill växa. Starta motionsgrupp för tjejer. Fler 
åldersgrupper. Fler ledare och "hjälptränare" bland 
07:orna. Behålla låga avgifter och billig utrusning för att 
fler ska kunna delta.  
 

Angarngruppen 
 

Ingen text 
 

Vallentuna Taekwondo 
 

Långt fram; att ha fler pass och fler som är tränare. En 
större anläggning där vi får plats fler. Vi har vuxit 
tidigare och får det trångt anläggningen. 
Många barn vill komma och träna! 
 

Vallentuna Judo 
 

Att vi kan nå ut till fler och få fler att börja i vår förening. 
Vi har en bra organisation som vi kan bygga vidare på. 
 

Vallentuna Wadoryu Karate IF 
 

Att vi ska få ett eget tillhåll att hålla till i. En dröm att ha 
en budolokal. 
Bli fler och större förening och växa. 
 

IF Vallentuna BK Ishockey  
 

Visionen är att bli norra Stockholms 
hockeyettanförening.  
Att ungdoms- och juniorverksamheter ska följa den 
utvecklingen.  
 

Vallentuna 
Styrketräningsförening 
 

Visionen är att tillhandahålla bra träning till ett rimligt 
pris, alla ska ha råd att träna. Ingen tävlingsverksamhet. 
Komplement till andra sporter. 
 

Veda ridskola 
 

Ingen text 
 

Vallentuna Badmintonförening 
 

Få en stabilare juniorgrupp som också kan komma ut 
och tävla lite.  
 

Angarns Ryttare 
 

Vi vill komma igång med det vi haft på paus. Det ser vi 
fram emot och är redo när vi väl får. 
 

Vallentuna Damfotboll 
 

Jobbar mycket föreningens egen föreningsplattform, 
siktar mot 2030.  
Vill bli mindre beroende av enskilda personers 
kunnande. Tydligare röd tråd i verksamheten, 
Administrativt, hur tränare lägger upp verksamheterna. 
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Förbättrat samarbete mellan grupper.  
 
Jobbar på att utöka samarbete med VBK fotboll. T.ex. 
samordna materialhantering, domarpool, 
målvaktsträning och även administrativa funktioner, 
ekonomi osv. Kan kommunen stötta kring sådant?  
 
Möjligheter till att kunna använda konstgräsplaner 
längre. Längre utomhussäsongen, hoppas på bättre 
väder. Kanske röja planer lite längre en vad som görs 
idag. Hitta sätt att kunna möjliggöra längre säsong.  
 

Frösunda SK  
 

Nytt klubbhus, kan Björkvallen bli "Norra ip"?  
Ta vara på folk förändrade vanor att vara ute kring 
pandemin. Hur kan vi ta vara på den vågen och starta 
upp och få ut folk att vara utomhus på Björkvallen. Hur 
kan vi aktivtera föräldrar runt om kring fotboll.  
 

MX indoor Motorklubb  
 

Visionen är att fortsätta som vanligt. Försöka komma 
igång som förut och få verksamheten att komma igång 
igen.  
 

Showdansföreningen Flex  
 

Vi kör på som vi har gjort och hoppas på nya 
restriktioner. Vi kör på efter förutsättningarna.  
 

Täby Gymnastikförening  
 

Föreningens vision är såklart att öka antalet utövare. 
Bibehålla de vi har och hur kan vi öka antalet.  
Jobba aktivt med våra värden, kvalité, utbildade ledare 
och framförallt inte ta så mycket för givet, de har man 
lärt sig av pandemin.  
 

Vallentuna Konståkningsklubb  
 

De vill ha ett riktigt idrottenshus såsom kulturhuset i 
Vallentuna centrum. 
Ett ställe där folk kan vara och barn och unga kan vara 
där under sin fritid. En sund miljö där man gör bra 
grejer. 
Idrottsföreningarna sysselsätter många fler än kulturen. 
De skulle behövas bli bättre med omklädningsrum och 
möteslokaler på Vallentuna IP. 
Att kommunen ser föreningarnas värde och som en del 
av kommunen. 
Nu känns de helt löskopplade från kommunen. 
Föreningarna är inte en del av kommunen och ses inte 
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som det. 
Skulle fritidsledarna kunna komma bort med barn och 
unga till IP och vara där? Är naturlig övergång till 
föreningslivet och en sundare livsstil. 
Skolan, fritid och de ideella krafterna borde arbeta mer 
tillsammans. 
 

Åbybergkyrkans unga  
 

De pratar väldigt mycket om mångfald. Vill gärna arbeta 
med dialog i smågrupper med diskussioner om 
excentiell hälsa. Hälsa ur fler olika dimensioner. 
De vill utveckla arbetet med detta mer inom föreningen.  
 
De har idag många föreningar som hyr deras lokaler 
men vill gärna ha ännu fler. 
Lokalerna idag: 
Kyrksalen 200 platser. 
50-60 platser i mötessalen ev. trycka in 100 personer 
Bottenvåning fokus på rörelse. yogaförening hyr ett utav 
rum 
 

Frösunda Skytteförening 
 

Inte pratat ihop oss. 
 

Lilla Rörby Ryttarklubb  
 

Att fortsätta lära alla barn att rida och ta hand om djur 
och att tävlingsverksamheten får fortsätta att utvecklas.  
 

Vallentuna Innebandy 
 

Vi är bestämda på att vi har en breddförening. Så många 
som möjligt att stanna kvar. Men kombinerat med ett 
representationslag som attraherar. 
 

Vallentuna Tennisklubb  
 

De är en familjeklubben men vill kunna ge möjlighet att 
ha kvar ungdomar så att de stannar kvar och spelar 
tennis även om de inte är på elitnivå. Vill höja kvalitén 
på träningen och möjliggöra för barn och unga att 
utvecklas efter förmåga och vilja. Vill se till att 
ungdomarna är kvar i klubben och gärna få gå in och 
vara tränare. 
 

Brottby SK 
 

Att ha aktiviteter för alla åldrar. Få fler att röra på sig. De 
har inte kunnat ha kontakt med PRO under pandemi då 
de inte ha velat träffa folk. Så nu är att få med äldre i 
klubben är en del av visionen. 
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Övrigt 

 

Förening Övrigt 
 

Frösunda Hembygdsförening 
 

De är glada för de nya drift- och investeringsbidraget. 
 

Bällsta FF 
 

Ingen text 
 

Markim Hembygdsförening 
 

Ingen text 
 

Vallentuna Futsal Club  
 
 

Ingen text 

Vallentuna Bordtennisklubb  
 

Ingen text 
 

Vallentuna Basket 
 

Ingen text 
 

Angarngruppen 
 

Ingen text 
 

Vallentuna Taekwondo 
 

Ingen text 
 

Vallentuna Judo 
 

Ingen text 
 

Vallentuna Wadoryu Karate IF 
 

Ingen text 
 

IF Vallentuna BK Ishockey  
 

Ingen text 
 

Vallentuna 
Styrketräningsförening 
 

Ingen text 
 

Veda ridskola 
 

Ingen text 
 

Vallentuna Badmintonförening 
 

Ingen text 
 

Angarns Ryttare 
 

Vi vill komma igång med det vi haft på paus. Det ser vi 
fram emot och är redo när vi väl får. 
 

Vallentuna Damfotboll 
 

Ingen text 
 

Frösunda SK  
 

Ingen text 
 

MX indoor Motorklubb  
 

Ingen text 
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Showdansföreningen Flex  
 

Ingen text 
 

Täby Gymnastikförening  
 

Ingen text 
 

Vallentuna Konståkningsklubb  
 

Ingen text 
 

Åbybergkyrkans unga  
 

Ingen text 
 

Frösunda Skytteförening 
 

Ingen text 
 

Lilla Rörby Ryttarklubb  
 

Ingen text 
 

Vallentuna Innebandy 
 

Vallentuna är lite unika med att det är småstaden i 
storstaden. Hur kan föreningarna samverka bättre 
internt i kommunen och stärkas tillsammans.  
 

Vallentuna Tennisklubb  
 

De är en ideell förening men har anställd personal.  
Utmaning att föräldrar att engagera sig. I tennisen så 
betalar man mycket och därför tycker inte föräldrarna 
kanske att de inte ska behöva engagera sig. Svårt att få 
fram det ideella engagemanget. Vore bra med 
samverkan med andra föreningar kring detta. Också bra 
med mer samarbete med skolorna. Har lite samverkan 
med skolorna idag. Då är det på styrelsen ansvar och 
ingen drar i det så mycket just nu. 
 

Brottby SK 
 

Ingen text 
 

 



Så har idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet   
påverkats av Coronapandemin

Vi på RF-SISU Stockholm har anlitat Sweco för att få en samlad bild  
av vilket stöd och behov av åtgärder som kommer behövas för en bra 
återstart av idrottsrörelsen efter pandemin.

Rapporten är en uppföljning av den undersökning vi genomförde för ett år 
sedan. Den här gången har enkäten kompletterats med djupintervjuer av 
30 idrottsföreningar som fått beskriva sin situation och oro för framtiden. 

Över 1 100 idrottsföreningar har svarat på enkäten, vilket motsvarar en 
imponerande svarsfrekvens på 51%.  

Vi vill rikta ett stort tack alla föreningar som har svarat på enkäten och 
därmed bidragit till denna rapport. Vi vill också tacka specialidrotts- 
distriktsförbund samt kommuner som medverkat genom att sprida infor-
mation om enkäten och därigenom hjälpt till att öka svarsfrekvensen.

Rapporten kommer ge nödvändig och viktig kunskap i vårt gemensamma 
arbete med att stärka idrottsrörelsen. Vi hoppas även att rapporten blir 
ett underlag för beslutsfattare och kommuner i arbetet med att stötta det 
lokala föreningslivet. 

Claes Thunblad   Cinnika Beiming
Ordförande    Distriktsidrottschef
RF-SISU Stockholm  RF-SISU Stockholm
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UNDERSÖKNINGSRAPPORT – SWECO 2 

 
 

Sammanfattning 
 

Sweco har genomfört en statistisk undersökning på uppdrag från Riksidrottsförbundets Stockholms 
distrikt, RF-SISU. RF-SISU ville veta hur idrottsföreningarna i Stockholmsregionen, som är 
anslutna till förbundet, har påverkats av coronakrisen. RF-SISU vill också veta hur läget är just nu 
och hur det har förändrats jämfört med förra årets lägesbild. Vidare önskar RF-SISU med 
undersökningen få en bild av hur idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet tänker sig en väg framåt 
efter coronakrisen.  
 
Som insamlingsmetod valde Sweco att genomföra en enkätundersökning på internet. Av totalt 2 
544 unika föreningar var det 1 101 föreningar som svarade på minst första frågan i enkäten. 
Därmed var det 51 procent av föreningarna som svarade. Med en så god svarsfrekvens i en 
totalundersökning är det mycket sannolikt att alla olika typer av idrottsföreningar finns 
representerade och att resultaten sen är representativa för distriktet/regionen som helhet. Däremot 
är det svårare att uttala sig om de svarande föreningarna är representativa i respektive ingående 
kommun i Stockholmsdistriktet. 
 
Undersökningen visar att coronakrisen har påverkat de allra flesta föreningars tränings-
verksamhet. Vid årets undersökning svarar 89 procent att de påverkats vilket är en ökning jämfört 
med fjolårets undersökning då siffran var 73 procent. Träningar har påverkats i störst utsträckning 
genom att föreningarna förvisso tränar på samma idrottsytor men att de har anpassats efter 
rekommendationerna som gäller angående minskning av smittspridningen. Nästan lika vanligt är 
att föreningarna under de senaste 12 månaderna har tränat mindre än vanligt.  
 
Utöver träningsverksamheten tycks även utbildnings- och utvecklingsverksamhet ha påverkats i 
stor utsträckning. Av de svarande föreningarna har 44 procent ställt in alla delar av den typen av 
verksamhet. Föreningar framhåller att delar av föreningens verksamhet ligger vilande men att man 
planerar att återuppta den efter coronakrisen. Generellt har utveckling av verksamhet inom 
föreningarna skett i liten omfattning. Verksamhet som har utvecklats är digitala möten och träningar 
och att träning har genomförts i större utsträckning än tidigare. Sju av tio föreningar svarar alltjämt 
att man under coronakrisen inte har utvecklat någon verksamhet som man kommer fortsätta med. 
 
Antalet medlemmar i föreningarna uppges ha minskat under coronakrisen. Av föreningarna som 
svarat uppger 64 procent att något fler eller många fler aktiva än vanligt har slutat. Var fjärde 
svarande uppger att antalet aktiva har minskat mycket.   
 
Närmare hälften av de föreningar som svarat uppger att coronakrisen har påverkat föreningens 
ekonomi till det sämre. 17 procent svarar att ekonomin mellan februari 2021 och februari 2020 blivit 
betydligt sämre och 30 procent att ekonomin blivit sämre. 
 
Av föreningarna totalt bedömer drygt en av tio att föreningens överlevnad är i riskzon, alltså att 
föreningen läggs ned inom en snar framtid. Andelen som beömer att föreningens överlevnad är i 
riskzon är på ungefär samma nivå som vid fjolårets undersökning. Bland föreningar som är oroliga 
för föreningens överlevnad anges i fritext att, ett minskat antal medlemmar, minskande intäkter och 
bristen på styrelseledamöter ligger bakom bedömningen. Föreningars bedömning av hur ekonomin 
utvecklats varierar mellan länets kommuner. Stora föreningar uttrycker i något större utsträckning 
att ekonomin påverkats till det sämre. Stora föreningar har också i större utsträckning än små sökt 
ekonomiskt stöd.  
 
Olika instanser/aktörer har hjälpt till och stöttat under coronakrisen. Den instans/aktör som 
idrottsföreningarna visade att de är nöjdast med var RF-SISU Stockholm och minst nöjda var man 
med kommunens stöd och hjälp. Många av fritextsvaren om hur stödet från olika instanser och 
aktörer fungerat rör information och kommunikation. Idrottsföreningar lyfter bland annat fram att 
beslut om rekommendationer och restriktioner kommit tätt och att det tidvis varit otydligt vad som 
gäller. 
 
När idrottsföreningarna fick ange vad föreningen är orolig för under coronakrisen var de i störst 
utsträckning oroliga för att pandemin och restriktioner kommer att fortsätta under hösten. De är 
också oroliga för om de kommer kunna genomföra kommande tävlingsarrangemang och oroar sig 
för att man har tappat många medlemmar. 
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Coronakrisen har också lett till lärdomar och positiva inslag. De viktigaste lärdomarna och positiva 
effekterna som föreningarna tar med sig från coronakrisen är att man nu börjat genomföra digitala 
möten och träffar, att man utvecklat nya träningsformer och att man sett vikten av att bygga upp 
ekonomisk säkerhet. 
 
Avslutningsvis svarade föreningarna på vilket stöd som man i huvudsak behöver för att komma 
igång på ett bra sätt när coronakrisen är över. Sju av tio svar berörde ekonomiska stöd. Drygt fyra 
av tio (44 procent) svarade att ekonomiskt stöd och direkt bidrag är det man behöver i framtiden, 
13 procent att få använda idrottsanläggningar kostnadsfritt i startskedet, 13 procent att få lägre 
hyror under en period efter pandemin. En del föreningar svarade annat och där anges tillgången 
till hallar som viktigt, anpassade restriktioner utifrån typ av idrott samt tydligare information och 
direktiv. 
 
Intervjuerna med de 30 föreningar som också besvarat enkäten, bekräftar mycket av vad som 
framkommit om behov, farhågor och möjligheter för framtiden. Exempelvis uttrycker 
respondenterna behovet av tydlig kommunikation från myndigheter. Medlemstappet bedöms vara 
det som kan ge störst långsiktig negativ effekt för föreningarna. Föreningar konstaterar att de också 
lärt sig att snabbt ställa om och att det varit fullt möjligt att fatta tuffa beslut snabbt. För framtiden 
ser föreningar gärna hjälp och bidrag till marknadsföring. Andra svarar att det enda de önskar och 
behöver är att få öppna upp och börja träna igen. 
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1. Bakgrund, syfte och 
metod 

Sweco har genomfört en statistisk undersökning samt genomfört 
kvalitativa intervjuer på uppdrag från Riksidrottsförbundets Stockholms 
distrikt, RF-SISU. RF-SISU genomförde en enkätundersökning år 2020 
som syftade till att skapa en bild av föreningsläget och vilken typ av stöd 
idrottsföreningar i distriktet efterfrågade. Nu har en ny enkät-
undersökning genomförts där RF-SISU vill veta hur läget är just nu och 
hur det har förändrats jämfört med förra årets lägesbild. RF-SISU vill 
också med undersökningen få en bild av hur idrottsrörelsen i 
Stockholmsdistriktet tänker sig en väg framåt efter coronakrisen.  

1.1  Bakgrund 
Coronapandemin med tillhörande restriktioner och begränsningar slår hårt mot Sverige och 
drabbar många verksamheter. Idrottsrörelsen med sina många föreningar och ofta större 
samlingar av människor drabbas extra hårt. Många föreningar har pausat sin verksamhet helt 
eller till vissa delar för att uppfylla de restriktioner som gäller om bland annat förbud mot 
folksamlingar för att minska smittspridningen.  

Situationen har medfört att verksamheter som stödjer och organiserar idrottsföreningar vill veta 
vad som händer tydligt märkbart ute i föreningarna.  

År 2020 genomförde Sweco en enkätundersökning på uppdrag från RF-SISUs Stockholms-
distrikt. Undersökningen gick ut till alla registrerade idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet. 
Frågan var då hur har idrottsföreningarna drabbats rent konkret av coronakrisen, negativa 
följdverkningarna men också om det fanns något positivt som krisen har bidragit till.  
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Kunskapen från den undersökningen skulle också bidra till ett beslutsunderlag för RF-SISU 
och de ingående kommunerna i distriktet för att vägleda hur insatser och resurser skulle styras 
i framtiden. 

Nu ett år senare år 2021 vill RF-SISUs Stockholms distrikt följa upp den undersökning som 
genomfördes år 2020. En jämförelse med den gamla undersökningen ska ge information om 
hur det har det gått för föreningarna. Den nya undersökningen ska också ge svar på hur 
föreningarna ser på framtiden, hur ska föreningarna hitta en snabb smidig väg ur 
extremtillståndet som coronakrisen har bidragit till. Som komplement ska även 30 intervjuer 
genomföras med föreningar för att få mer djupa insikter och mer information om framförallt hur 
föreningarna ser på hur de ska ta sig ur coronakrisen på bästa sätt.  

Enkätundersökningen ska gå ut till samtliga idrottsföreningar i RF-SISU Stockholm.   
Avrapportering ska ske på distriktsnivå/totalnivå med särredovisning av resultat per 
kommungrupp, idrottstyp samt storlek på förening där det var möjligt. 

1.2  Syftet med undersökningen 
Uppdraget syftar främst till att ge RF-SISU en bättre överblick över hur coronakrisen drabbar 
idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet. Detta för att RF-SISU Stockholm ska veta hur man kan 
säkra att idrottsrörelsen står fortsatt stark efter coronapandemin. Med hjälp av framkommen 
information vill RF-SISU Stockholm också informera Riksidrottsförbundet på nationell nivå. 
Med hjälp av undersökningens resultat vill även RF-SISU föra en dialog om vägen framåt med 
alla kommuner i RF-SISUs distrikt. 

De grundläggande frågeställningarna i undersökningen var hur idrottsföreningarna påverkas 
och agerar inom följande områden under coronakrisen: 

• Föreningarnas idrottsliga verksamhet 
• Ekonomiska konsekvenser för föreningarna  
• Behov av hjälp och stöd 
• Föreningarnas framtid och vägen framåt efter coronakrisen 
 
Undersökningen ska också bidra till jämförelser med tidigare undersökning avseende: 
 
• Olika typer av idrotter 
• Grad av barn- och ungdomsverksamhet 
• Storlek på idrottsföreningen 
• Vilken kommun/-grupp idrottsföreningen huvudsakligen är baserade i 
• Vem som är huvudman för den idrottsyta som de främst använder 

1.3  Metod 
En enkätundersökning på internet föreslogs som metod. Genom att samla in data från alla 
registrerade idrottsföreningar i Idrottonline skapas en grundförutsättning för realistisk 
datainsamling inför eventuella särredovisningar. Det finns många idrottsföreningar av olika typ 
och storlek registrerade och vid registrering registreras även en mejladress till föreningens 
kontaktperson.  

Eftersom det finns mejladresser till föreningarna är valet av insamlingsmetod självklar. Det är 
dessutom en kostnadseffektiv insamlingsmetod. Det är inte bara de ekonomiska förut-
sättningarna som styr valet av insamlingsmetod utan även komplexiteten i det som ska 
undersökas. En relativt lång enkät med komplexa frågor kräver en insamlingsmetod som ger 
respondenten tid till eftertanke. Webundersökning eller postalundersökning är då de alternativ 
som passar bäst. 

Eftersom det också finns ett intresse av att särredovisa resultatet per kommun genomfördes 
en totalundersökning bland samtliga föreningar i Stockholmsdistriktet. 
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Som komplement till enkätsvaren genomfördes 30 intervjuer med kontaktpersoner för idrotts-
föreningarna. Intervjuerna kompletterar de två enkätundersökningars jämförelseresultat. 
Därmed kan kvalitativa aspekter också vävas samman med de kvantitativa för att bland annat 
skapa en djupare förståelse för vilka grupper som i stort lidit mest under pandemin. Genom 
intervjuer kan konkreta idéer också hämtas in samt att de hjälper RF-SISU att få igång sitt 
utvecklingsarbete kring vad som ska drivas och föreslås i framtiden för att hjälpa 
idrottsföreningarna.  

Genom att ställa en fråga i slutet av enkätundersökningen om samtycke till kontakt för intervju 
hämtades aktuella kontaktuppgifter in. Utifrån enkätresultatet skulle intervjuerna delas in i 
undergrupper utifrån det som bedöms vara mest intressant för intervjuanalysen. RF-SISU 
Stockholm valde vilka föreningar som skulle kontaktas av de föreningar som har samtyckte till 
att bli kontaktad för intervju.  

1.3.1 INSAMLING OCH INSAMLINGSPERIOD 
Sweco genomförde en enkätundersökning på internet alltså en webbundersökning. Där 
respondenterna fick mejl med en unik länk direkt till deras enkät med frågor.  

Insamlingen genomfördes mellan den 6 april 2021 till och med den 5 maj 2021. Ungefär fem 
veckors insamling, exklusive mellanliggande helger, var helt tillfredsställande vad det gäller 
inflödet av svar.  

Initialt skickades mejlet till ordföranden i föreningen om det fanns registrerat. Om det inte fanns 
registrerat skickades mejlet till annan ordinarie styrelseledamot i föreningen. Under 
insamlingen skickades fyra påminnelser ut. Efter halva insamlingen byttes mejladresser till 
ordföranden ut till annan mejladress om det fanns en övrig adress registrerad i de föreningar 
som inte hade svarat.  

I utskicksmejlet beskrevs syftet med undersökningen, vad uppgifterna skulle användas till och 
att respondenternas svar var anonyma. I bilagan finns missiv-/mejltexten. 

Intervjuerna genomfördes löpande och den största delen genomfördes innan 
enkätundersökningens insamling av slutades. Total genomfördes 30 enskilda intervjuer per 
telefon.  

1.3.2 POPULATION OCH REGISTER 
Rampopulationen i utredningens undersökning var idrottsföreningar i RF-SISUS medlems-
register. Målpopulationen var den samma som fallet är i en totalundersökning.  

Registret sammanställdes av RF-SISU och skickades till Sweco för kvalitetsgranskning. 
Registret granskades utifrån uppenbara stavfel och formatfel. Det var få mejladresser som inte 
hade rätt format.  

Det fanns dock en del dubbletter på kontaktperson. En kontaktperson kunde vara kontakt för 
flera föreningar. Om så var fallet ersattes kontaktpersonen med en eventuell ersättare. Om en 
ersättare inte fanns skickades flera enkäter för olika föreningar till samma kontaktperson. Det 
var dock endast tre kontaktpersoner som fick fler än två enkäter, alltså svara för fler än två 
föreningar. Det var också relativt få som fick två enkäter. Efter bytet av kontaktuppgiften som 
gick till ordförande till annan kontaktperson för de som inte svarat var det ingen som fick två 
enkäter.  

Alla mejladresser fungerade inte utan en del av mejladresserna fick efter första utskicket tas 
bort. De mejlen studsade och nådde inte mottagaren och det kan bero på att man slutat, bytt 
namn eller eventuellt att något var fel i mejladressen som till exempel att namn var i hopskrivna. 
Det skulle även kunna bero på att föreningen inte är aktiv längre alltså att en avregistrering 
inte har genomförts. Sammantaget var det få studsar i utskicken relativt till antalet utskick. 

RF-SISU Stockholm valde ut de 30 föreningar som skulle telefonintervjuas utifrån en lista med 
föreningar som svarat i enkäten att de samtycket till att bli kontaktade. Geografisk lokalisering 
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inom distriktet samt idrottstyp (idrottsgruppering i 6-klasser) var grunderna för val av föreningar 
som skulle intervjuas. Reserver valdes också ut till varje enskild förening som skulle ingå. 
Ingen av reserverna behövdes dock. Alla föreningar som ingick i urvalet svarade på frågorna 
i intervjun. 

1.3.3 VARIABLERNA OCH FRÅGORNA 
Grunden för val av variabler och frågor togs fram av RF-SISU Stockholm. Enkätfrågorna från 
år 2020 användes där en jämförbarhet bedömdes som viktig mellan undersöknings-
omgångarna. Några frågor utgick och några tillkom jämfört med enkäten som genomfördes år 
2020. 

Enkäten var i stort indelad i fyra delar, en inledande med bakgrundsfrågor om föreningen, en 
frågedel om föreningens verksamhet, en del om ekonomiska konsekvenser och en avslutande 
om hjälp/stöd och framtiden. Frågorna bearbetades i flera versioner av enkäten tills en slutgiltig 
godkändes. Enkäten återfinns i bilagan.  

I den första delen av enkäten handlade bakgrundsfrågorna om i vilken typ av lokaler som 
träningsverksamheten bedrivs samt om hur stor del av verksamheten som är barn- och/eller 
ungdomsverksamhet. 

I den efterföljande delen ställdes det frågor om föreningarnas verksamhet med fokus på 
tränings- och tävlingsverksamhet och hur de har förändrats under coronakrisen.  

I enkätdelen därefter ställdes det frågor om eventuella ekonomiska konsekvenser för 
föreningarna och om eventuella medlemsförändringar som krisen kan ha orsakat. 

I den avslutande delen frågades det om hjälp och eventuellt stöd som föreningarna fått. Om 
hur nöjda föreningarna var med stöd från olika aktörer och om vad föreningarna har varit orolig 
för under coronakrisen. Där ingick också avslutande frågor om hur föreningarna ser på 
framtiden efter coronakrisen.  

Ett flertal frågor med fritextsvar ingick i enkäten, bland annat en sista fråga där respondenten 
kunde framföra generella kommentarer till RF-SISU Stockholm.  

I bilagan finns frågorna som ingick i enkäten samt missivbrevet som skickades ut via mejl.    

Frågorna till intervjuerna togs i stort fram av RF-SISU. En intervjuguide skapades för att 
intervjuaren skulle använda sig av samma frågor men också för att hjälpa intervjuaren att 
beskriva syftet och att få till intervjun via valda motiveringar. I bilagan finns intervjuguiden med 
de ingående frågorna. 

1.3.4 BEARBETNINGAR OCH TABELLFRAMSTÄLLNING 
Alla bearbetningar av tabeller och diagram genomfördes i Excel. Alla beräkningar genom-
fördes i SAS.  

Alla tabeller från undersökningen har framställts i excelformat Någon viktning har inte 
genomförts och inga felmarginaler har beräknats eftersom det var en totalundersökning. 

Antalet icke svarande redovisas inte i tabellerna eftersom det partiella bortfallet blev relativt 
litet och det är ett relativt litet datamaterial att analysera.  

Det som framkommer är att det mellan frågorna kan variera något i antalet svar, alltså att en 
mellanliggande fråga kan ha något färre svar än den efterföljande vilket är det partiella 
bortfallet. 

Uteblivna svar på någon delfråga kan också bero på annat än bortfall. Det kan bero på bland 
annat att respondenterna har angett ett svarsalternativ på frågan innan som innebär att man 
inte ska svara på den efterföljande (selektionsfråga).  
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1.3.5 SVARSANDELAR, BORTFALL OCH TÄCKNING 
I alla undersökningar finns under- respektive övertäckning alltså föreningar i det här fallet som 
inte har kommit med fast de borde eller att de har kommit med fast de inte borde vara med i 
registret.  

Undertäckningen var antagligen mycket liten i den här undersökningen. Det var en 
totalundersökning men det kan finnas någon relativt ny förening som inte har registrerat sig 
än.  

Övertäckning kan också förekomma eftersom det antagligen finns respondenter som svarat 
fastän de kanske inte var de som kunde svara uttömmande på frågorna. Någon förening kan 
ha lagts ned men inte avregistrerat sig eller att den är vilande. Vid utskicket kom sådan 
information in via svar på mejlet och studsar på mejl som inte nådde fram.  

I tabellen nedan redovisas antalet föreningar innan utskick, antal studsar (ej nåbara) och de 
svarande föreningarna. 

TABELL 1.  
Svarat på minst första frågan i  
undersökningen 

Antal föreningar Andel föreningar 

Ja 1 101 51,3% 

Nej 1 047 48,7% 

Övertäckning 396  

Total 2 544 100% 

Total exklusive övertäckning 2 148 
 

 

Totalt svarade 1 101 (1 251 år 2020) respondenter/föreningar på minst första frågan i enkäten. 
Därmed blir svarsandelen 51,3 procent (50,3 procent år 2020) eftersom det i registret slutligen 
fanns 2 148 (2 488 år 2020) möjliga respondenter/föreningar som hade möjlighet att svara.  

Det är av vikt att studera svarsfrekvens per kommun i den här undersökningen också eftersom 
kommuntillhörighet är en viktig parameter för hur föreningarna kan tänkas ha påverkats av 
coronakrisen. Andelen svarande föreningar per kommun ställas i relation till andelen föreningar 
per kommun som finns registrerade i registret (Idrottonline). Det redovisas i tabellen nedan. 
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TABELL 2. ANDELEN SVAR I ENKÄTUNDERSÖKNINGEN (SVARSFREKVENS)  FÖRDELAT PÅ 
RESPEKTIVE KOMMUN JÄMFÖRT MED ANDELEN FÖRENINGAR FÖRDELAT PÅ RESPEKTIVE 
KOMMUN FRÅN REGISTRET 
 

Kommun Antal svar Andel svar Antal i registret Andel i registret 
Botkyrka 40 3,6% 108 4,3% 
Danderyd 22 2,0% 43 1,7% 
Ekerö 21 1,9% 41 1,6% 
Haninge 48 4,4% 110 4,3% 
Huddinge 46 4,2% 112 4,4% 
Järfälla 39 3,5% 83 3,3% 
Lidingö 27 2,5% 58 2,3% 
Nacka 65 5,9% 135 5,3% 
Nynäshamn 23 2,1% 51 2,0% 
Salem 14 1,3% 21 0,8% 
Sollentuna 32 2,9% 78 3,1% 
Solna 41 3,7% 96 3,8% 
Stockholm 462 42,0% 1126 44,3% 
Sundbyberg 15 1,4% 48 1,9% 
Tyresö 22 2,0% 55 2,2% 
Täby 37 3,4% 80 3,1% 
Upplands Väsby 26 2,4% 57 2,2% 
Upplands-Bro 17 1,5% 37 1,5% 
Vallentuna 26 2,4% 49 1,9% 
Vaxholm 9 0,8% 18 0,7% 
Värmdö 36 3,3% 73 2,9% 
Österåker 33 3,0% 62 2,4% 

 
Enligt tabellen ovan svarade Stockholmsföreningarna i störst utsträckning och det är också de 
som var klart flest i registret hos RF-SISU Stockholm. Alla andra kommuner förutom Nacka 
kommun har svarsandelar på 5 procent och lägre i relation till de totala antalet svarande. 
 
Stockholm, Botkyrka samt Sundbybergs föreningar svarade i något lägre andel än vad de är 
representerade i registret. Nacka, Österåker och Salems föreningar svarade i något större 
andel än vad de är representerade i registret. 

1.3.6 REPRESENTATIVITET OCH STATISTISK SÄKERHET 
För att vara säker när slutsatser ska dras ska de svarande vara representativa i förhållande till 
hela populationens sammansättning. Om till exempel populationen har 50 procent män och 50 
procent kvinnor ska sen de som svarar bestå av samma proportioner. Representativiteten ska 
analyseras, ofta är det en bortfallsanalys som genomförs.  
 
Många gånger är det en egenskap eller variabel som kan antas vara den som resultatet beror 
på som bortfallsanalyseras. Klassiska redovisningsvariabler är till exempel kön och ålder. I 
den här undersökningen antas det vara typ av idrottsförening samt kommun. 
 
I den här undersökningen skickades enkäten till alla föreningar som var registrerade i registret. 
Av alla föreningar svarade drygt 51 procent, med en så god svarsfrekvens i en 
totalundersökning är det mycket sannolikt att alla olika typer av idrottsföreningar finns 
representerade och att resultaten sen är representativa för distriktet/regionen som helhet. 
Däremot är det svårt att uttala sig om de svarande föreningarna är representativa i respektive 
kommun. I tabellen nedan redovisas svarsandelen (svarsfrekvensen) i varje kommun. Den kan 
ställas i relation till den totala svarsandelen på 51,3 procent för att se om det är någon kommun 
vars föreningar har svarat i större eller lägre andel jämfört med totalen. 
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TABELL 3. ANDELEN SVAR I ENKÄTUNDERSÖKNINGEN (SVARSFREKVENS)  PER KOMMUN 
Kommun Andel svarande 

föreningar i respektive 
kommun 

Stockholm 41,0% 
Botkyrka 37,0% 
Sundbyberg 31,3% 
Huddinge 41,1% 
Tyresö 40,0% 
Sollentuna 41,0% 
Solna 42,7% 
Haninge 43,6% 
Nynäshamn 45,1% 
Upplands-Bro 45,9% 
Vaxholm 50,0% 
Upplands Väsby 45,6% 
Lidingö 46,6% 
Täby 46,3% 
Järfälla 47,0% 
Ekerö 51,2% 
Danderyd 51,2% 
Värmdö 49,3% 
Vallentuna 53,1% 
Salem 66,7% 
Österåker 53,2% 
Nacka 48,1% 
Totalt 51,3% 

 
De kommuner där föreningarna har svarat i större andel jämfört med totalen är framförallt 
Salem, Vallentuna och Österåkers kommuner. De kommuner där föreningarna har svarat i 
mindre utsträckning jämfört med totalen är framförallt Sundbyberg, Botkyrka och Tyresö. Det 
är fortfarande en relativt stor andel av föreningarna i varje kommun som har svarat och därmed 
får representativiteten sägas vara god på kommunnivå. Dock ska de kommuner där 
svarsandelen är lägre än totalen och där antalet föreningar är få analyseras med eftertanke. 
Det gäller framförallt Sundbybergs kommun. 

Det finns en viss osäkerhet i vem som har svarat på frågorna. Det fanns en möjlighet att den 
som svarade eventuellt har vidarebefordrat mejlet och därmed enkäten. Det kan påverka 
tillförlitligheten i svaren. Denna källa till osäkerhet är inte analyserad. Den får dock antas vara 
liten eftersom den till stor del kontrolleras i enkätens första fråga där de som svarar att de är 
enbart ledare (ej styrelseledamot) selekteras bort från frågorna. Andelen som svarade enbart 
ledare var mycket lågt, 1,4 procent av alla svarande (15 stycken). 
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2. Undersökningsresultat 
I det här avsnittet presenteras undersökningens resultat, med fokus på 
distriktsnivåresultat år 2021 men också med en jämförelse med år 2020 
där det är möjligt. I slutet av varje delavsnitt finns en sammanfattande 
analys av 2021 års resultat redovisat per kommungrupp, storlek på 
föreningarna, efter graden av föreningarnas barn- och ungdoms-
verksamhet samt typ av idrottsverksamhet. 

Först inleds avsnittet med en beskrivning av de svarande utifrån deras 
bakgrundsinformation, sen beskrivs resultat utifrån de övriga delarna i 
enkäten. 

2.1 Om föreningarna 
Utskicket av enkäten riktade sig till ordförande eller övrig styrelseledamot. Det bedömdes att 
de var rätt personer i föreningen att ställa frågorna till. En selektionsfråga kom först i enkäten. 
I den frågades det efter respondentens huvudsakliga roll i föreningen. Om man svarade att 
man var enbart ledare (ej styrelseledamot) fick man inte de efterföljande frågorna utan 
hoppade till sista enkätfrågan om övriga kommentarer.  

Av de svarande var det lite fler än 1 procent som var ledare och inte styrelseledamot. Det 
motsvarade 15 svar. I diagrammet nedan framkommer det att ordförande var den absolut 
vanligaste huvudsakliga rollen bland de svarande, 66 procent var ordförande. Det var förväntat 
när det var i huvudsak mejladresser till ordföranden som användes i utskicket. 

DIAGRAM 1. HUVUDSAKLIG ROLL I FÖRENINGEN 

 

Lite drygt sex av tio föreningar bedriver i huvudsak träningsverksamheten i kommunala 
anläggningar av något slag. Vanligast är det att bedriva träningsverksamheten i kommunal 
anläggning som hyrs via kommunens bokningssystem för lokaler. Minst vanligt är det att äga 
lokalen/-anläggningen själva, bara 8 procent av föreningarna gör det. Dessa resultat är nästan 
helt samstämmiga med de som undersökningen år 2020 visade. 
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DIAGRAM 2. TYP AV LOKALER SOM FÖRENINGARNA I HUVUDSAK BEDRIVER SIN TRÄNINGS-
VERKSAMHET I 

 

Barn- och ungdomsverksamhet är ett stort inslag i idrottsrörelsen. Många föreningar har stor 
barn- eller ungdomsverksamhet. Det varierar dock mellan kommunerna i RF-SISUs distrikt. I 
tabellen nedan framkommer det att Vaxholm, Upplands-Bro samt Salems kommun inte har 
någon svarande förening som inte har någon grad av barn- eller ungdomsverksamhet. I Täby, 
Danderyds och Vallentunas kommun är det 5 procent eller mindre av de svarande 
föreningarna som inte har någon barn- eller ungdomsverksamhet. I Stockholms kommun 
däremot har 21 procent svarat att de inte har någon barn- eller ungdomsverksamhet. Totalt 
var det 15 procent av föreningarna som inte har någon barn- och/eller ungdomsverksamhet. 

TABELL 4. SVARANDE FÖRENINGARS VERKSAMHET SOM ÄR BARN- OCH/ELLER UNGDOMS-
VERKSAMHET  

Kommun Ingen barn eller ungdoms-
verksamhet 

Har barn eller ungdoms-
verksamhet i någon grad 

Danderyd     0% 100% 
Vallentuna     0% 100% 
Vaxholm     0% 100% 
Lidingö     4% 96% 
Täby     5% 95% 
Upplands Bro     5% 95% 
Nacka     5% 95% 
Värmdö     6% 94% 
Järfälla     7% 93% 
Botkyrka     7% 93% 
Upplands Väsby     8% 92% 
Tyresö     8% 92% 
Solna     11% 89% 
Huddinge     11% 89% 
Salem     11% 89% 
Österåker     12% 88% 
Sollentuna     13% 87% 
Nynäshamn     13% 87% 
Ekerö     17% 83% 
Haninge     18% 83% 
Stockholm     18% 83% 
Sundbyberg     20% 80% 
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2.2  Om föreningarnas verksamhet 
Träningar är en stor del av idrottsföreningarnas verksamhet. I och med coronakrisen kan man 
anta att de har påverkats av restriktioner och uppmaningar till social distansering. 

I diagrammet nedan framkommer det att föreningarnas träningsverksamhet i stor grad har 
påverkats av coronaviruset. I årets enkät var det 89 procent som svarade att coronaviruset 
påverkat föreningens träningsverksamhet vilket är en ökning jämfört med år 2020. Möjligen 
kan ökningen förklaras av en fortsatt smittspridning under året och ytterligare införda 
restriktioner och rekommendationer.  

DIAGRAM 3. FÖRENINGARS SVAR PÅ FRÅGAN OM CORONAVIRUSET HAFT PÅVERKAN PÅ 
TRÄNINGSVERKSAMHETEN 

 

Av svarsalternativen i diagram 4 ges att påverkan på träningsverksamheten i störst 
utsträckning bestått i att föreningarna har anpassat sig efter rådande rekommendationer. Man 
tränar i stor utsträckning på samma idrottsytor som innan men anpassat. I nästan lika stor 
utsträckning har träningen påverkats på så vis att man tränar mindre än vanligt. I viss 
utsträckning sker för närvarande ingen träning alternativt att träningarna sker på andra 
idrottsytor och på andra sätt än ”normalt”. Föreningarna svarar även att man tränat på annat 
vis, exempel som ges är att träningen har anpassats till digitala träningar och att träningar sker 
utomhus.  

För gruppen barn födda 2005 eller senare har träningsverksamheten i stor utsträckning kunnat 
genomföras nästan som vanligt. Träningsverksamheten bland ungdomar och framförallt 
träningsverksamhet på nationell elitnivå har däremot bara kunnat genomföras i liten 
utsträckning som vanligt.  

Hur träningsversamheten påverkats av coronakrisen varierar beroende på vilken sorts idrott 
föreningen är verksam inom. Svaren indikerar att hallidrotten upplevt  en större negativ 
påverkan än övriga. Bland dessa föreningar svarat man i större utsträckning att man i princip 
inte har någon träning alls eller att man tränar mindre än vanligt. Minst påverkade av 
coronakrisen tycks golf, racketsport och ridsporten vara.   

Tävlings- och uppvisningsverksamheten har i stor utsträckning påverkats under de senaste 12 
månaderna. Vanligast är att föreningarna inte kunnat genomföra någon tävlings- eller 
uppvisningsverksamhet alls. Barn födda 2005 och senare har dock i större utsträckning än 
ungdomar och vuxna kunnat genomföra tävlingsverksamhet nästan som vanligt. Svaren 
indikerar också skillnader beroende på vilken idrott föreningen är verksam inom. Närmare nio 
av tio föreningar inom kampsport och drygt sju av tio inom Is- och simhallsidrott ställt in all 
tävlings- och uppvisningverksamhet. 
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DIAGRAM 4. PÅ VILKET ELLER VILKA SÄTT SOM TRÄNINGEN PÅVERKATS. FLERVALSFRÅGA 

 

Antalet medlemmar i föreningarna ser ut att ha minskat under coronakrisen. Av föreningarna 
har 64 procent svarat att något fler eller många fler aktiva än vanligt har slutat. Här skiljer sig 
resultatet från fjolårets enkät då majoriteten svarade att antalet aktiva var oförändrat. I årets 
enkät svarar 24 procent att antalet aktiva har minskat mycket vilket kan jämföras med fjolåret 
då endast 14 procent uppgav en stor minskning. Kampsporten ser ut att ha drabbats hårdast 
av medlemstapp. Närmare sex av tio av dessa föreningar anger att antalet aktiva har minskat 
mycket. Bland föreningarna svarar dock ändå 12 procent att antalet aktiva under coronakrisen 
ökat.  

DIAGRAM 5. HUR ANTALET AKTIVA HAR FÖRÄNDRATS UNDER CORONAKRISEN 
 

 

Coronakrisens påverkan på föreningars rekrytering av medlemmar ser väldigt olika ut. I öppna 
svar beskriver många föreningar att man inte vet hur rekryteringen av medlemmar kommer att 
påverkas av coronakrisen andra uppger att de inte aktivt arbetar med rekrytering för tillfället. 
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Svaren visar också exempel på att för idrottsverksamhet som sker utomhus finns ett fortsatt 
intresse att bli medlem i föreningen. Andra föreningar uttrycker att det är svårt att hålla 
engagemanget hos medlemmarna när sociala kringaktiviteter tagits bort.  

Coronakrisen påverkan på antal ideella ledare/krafter i idrottsföreningarna följer i stort mönstret 
som för antalet aktiva. Föreningarna ser i årets undersökning jämfört med fjolårets, ett större 
tapp av ledare däremot är tappet mindre omfattande än antalet aktiva som slutat. Av 
föreningarna är det 9 procent som anger att många fler har slutat, jämfört med 5 procent i 
fjolårets undersökning.  

Något som ser ut att ha påverkats ganska mycket av coronakrisen är ordinarie utbildnings- 
och utvecklingsverksamhet. Av de svarande föreningarna har 44 procent ställt in all typ av den 
verksamheten. En mindre andel än vid fjolårets undersökning anger att de genomfört det som 
föreningen hade planerat. Samtidigt har en större andel av föreningarna i år fortsatt med en 
mindre del av verksamheten. Föreningarnas svar indikerar att digitala former för utbildnings- 
och utvecklingsverksamhet har gjort det möjligt att genomföra viss verksamhet.  

Föreningar framhåller att delar av verksamheten ligger vilande men att man planerar att 
återuppta verksamheten. Samtidigt svarar 35 procent att man till följd av coronakrisen har 
avvecklat eller slutat helt med delar av föreningens verksamhet. Föreningar inom kampsporten 
har i större utsträckning (52 procent) än andra avvecklat verksamhet. Kampsporten är 
tillsammans med golf, racketsport och ridsport samtidigt de idrotter som i störst utsträckning 
utvecklat ny verksamhet under coronakrisen. Totalt sett svarar sju av tio föreningar att man 
under coronakrisen inte har utvecklat någon verksamhet som man kommer fortsätta med. 
Bland de föreningar som har utvecklat verksamhet lyfter man till exempel fram att 
utomhusträning, digitala möten, träffar och träningar är verksamhet som utvecklats under 
coronakrisen och som man kommer att fortsätta med efter krisen. 

DIAGRAM 6. DEN ORDINARIE UTBILDNINGS- OCH UTVECKLINGSVERKSAMHETEN UNDER 
CORONAKRISEN 

 

Av idrottsföreningarna har 64 procent genomfört eller planerat att genomföra sitt årsmöte 
under perioden 15 mars – 30 juni 2021. Årsmöten som genomförts digitalt är betydligt vanligare 
jämfört med ifjol och föreningar har i mindre utsträckning skjutit upp årsmötet på grund av 
coronakrisen. Endast 10 procent har genomfört årsmötet fysiskt att jämföra med föregående 
år då siffran var 24 procent. 
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Coronakrisens påverkan på träningsverksamheten har generellt varit den samma oavsett 
kommunstorlek. Föreningar i Stockholm stad har i något större uträckning än andra påverkats 
av inställd tävlings- och uppvisningsverksamhet. Föreningarna i Stockholms stad uppger 
också i större utsträckning att föreningen har avvecklat verksamhet och i mindre utsträckning 
än andra kommungrupper utvecklat och skapat ny verksamhet.  

Ser man till föreningsstorlek så är bilden av hur verksamheten påverkats mer blandad. Stora 
och mycket stora föreningar, här definerat som föreningar med fler än 251 aktiva, utrrycker i 
något större utsträckning än övriga att träningsverksamhetet påverkats av coronakrisen. 
Samtidigt svarar småföreningar (50 eller färre aktiva) i betydligt större utsträckning än andra 
att man i princip inte haft någon träningsverksamhet alls under coronakrisen. Bland små och 
medelstora (51-250 aktiva) föreningar har antalet aktiva i större utsträckning än hos övriga 
minskat mycket. Vad gäller ordinarie utbildnings- och utvecklingsverksamhet så har små 
föreningar i större utsträckning än andra ställt in all den verksamheten och få har utvecklat ny 
verksamhet som man kommer fortsätta med efter pandemin. Här ser man att det framför allt 
är stora föreningar men även mycket stora föreningar som under coronakrisen har utvecklat 
verksamheten.  

Träningsverksamheten tycks ha haft störst påverkan för föreningar med hög grad av barn- och 
ungdomsverksamhet. Träningsverksamheten har i liten grad stängts och undersökningen visar 
att dessa föreningar i större utsträckning än andra har tränat på samma ytor men har anpassat 
träningen utefter rekommendationerna. I föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet 
har också tävlings- och uppvisningsverksamhet kunnat genomföras i större utsträckning. Trots 
att träningsverksamheten för barn och ungdomar tycks ha fortsatt under coronakrisen, är det 
föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet som i störst utsträckning uttrycker att 
antalet aktiva och antalet ideella ledare har minskat.  

2.3 Ekonomiska konsekvenser för 
föreningarna 

Närmare hälften av de föreningar som svarat uppger att coronakrisen har påverkat föreningens 
ekonomi till det sämre, 17 procent svarar att ekonomin mellan februari 2020 och februari 2021 
blivit betydligt sämre och 30 procent att ekonomin blivit sämre. Fyra av tio uppger att ekonomin 
är ungefär den samma som för ett år sedan och 12 procent svarar att ekonomin under 
coronakrisen faktiskt påverkats till det bättre. Även här sticker kampsporten ut där drygt sju av 
tio föreningar svarar att föreningens ekonomi blivit sämre. Friluftsidrotten verkar vara den idrott 
som upplevt minst negativ ekonomisk påverkan av coronakrisen.   

Närmare fyra av tio föreningar, 39 procent, har sökt ekonomiskt stöd, anstånd med betalningar 
eller hyres-/avgiftssänkningar med anledning av coronakrisen. Det är en ökning jämfört med 
ifjol då 33 procent angav att de hade sökt stöd. Stödet har till störst utsträckning sökts hos 
Riksidrottsförbundet, hos kommunen men även till viss del genom ansökan om 
hyressänkningar. Till viss del har föreningar permitterat personal. 

I Tabell 5 visas hur föreningars ekonomi påverkats under coronakrisen fördelat per kommun. 
Bedömningen av ekonomin är det ekonomiska läget i februari 2021 jämfört med februari 2020.  

En jämförelse mellan kommunerna i distriktet kan vara förknippad med en del osäkerheter. 
Dels skiljer det sig i antalet svar per kommun, dels kan de svarande föreningarnas typ av 
verksamhet bland de svarande vara olika i kommunerna. Jämförelsen är intressant att lyfta 
fram men det rekommenderas att osäkerhetsaspekten följer med i vidare analyser. Dessutom 
kan skillnaden mellan kommunerna förklaras av andra aspekter än just att det är en annan 
kommun, det kan vara grad av ungdomsverksamhet som ett exempel. 

Av kommunerna var det Nynäshamn som har störst del föreningar som anger att ekonomin 
påverkats till det sämre. Även i Salem, Botkyrka och Huddinge uppger en klar majoritet av 
föreningarna att ekonomin påverkats till det sämre. I ett antal kommuner däribland Vallentuna, 
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Österåker och Upplands-Bro ger föreningarna en mer blandad bild av coronakrisens påverkan 
på föreningens ekonomi. I dessa kommuner uppger en större andel att ekonomin är ungerfär 
den samma som för ett år sedan.  

Tabell 5. Hur har föreningens ekonomi påverkats under coronakrisen vad det gäller 
jämförelsen mellan februari 2021 och februari 2020? 

Kommun Sämre Bättre Är ungefär lika 
Nynäshamn 67% 10% 24% 
Salem 67% 0% 33% 
Botkyrka 64% 8% 28% 
Huddinge 61% 3% 36% 
Danderyd 60% 5% 35% 
Haninge 56% 7% 37% 
Upplands Väsby 56% 11% 33% 
Sundbyberg 55% 9% 36% 
Solna 54% 11% 34% 
Lidingö 54% 17% 29% 
Stockholm 48% 11% 41% 
Total 47% 12% 41% 
Tyresö 45% 5% 50% 
Vaxholm 44% 22% 33% 
Sollentuna 43% 21% 36% 
Värmdö 42% 12% 45% 
Järfälla 40% 14% 46% 
Nacka 35% 13% 52% 
Täby 34% 9% 57% 
Ekerö 31% 25% 44% 
Upplands-Bro 31% 13% 56% 
Österåker 31% 28% 41% 
Vallentuna 24% 12% 64% 

 
Sundbybergs kommuns idrottsföreningar, följt av föreningar i Sollentuna och Lidingö, angav i 
störst utsträckning att de har sökt ekonomiskt stöd. Vaxholms kommuns idrottföreningar angav 
i lägst grad att de hade sökt ekonomiskt stöd.Totalt sett har knappt en av tio föreningar höjt 
någon avgift för att minska de ekonomiska konsekvenserna för föreningen. 

Av föreningarna totalt bedömer drygt en av tio att föreningens överlevnad är i riskzon, alltså 
att föreningen läggs ned inom en snar framtid. Inom Kampsporten är andelen betydligt högre, 
där svarar 29 procent att föreningens överlevnad bedöms vara i riskzon och det vanligaste 
svaret från dessa föreningar är att man oroas för att i samband med coronakrisen har tappat 
många medlemmar. Andelen som beömer att föreningens överlevnad är i riskzon är totalt sett 
den samma som vid fjolårets undersökning. Bland föreningar som är oroliga för föreningens 
överlevnad anges i fritext att, ett minskat antal medlemmar, minskande intäkter och bristen på 
styrelseledamöter ligger bakom bedömningen.  

Kommunstorlek och graden av coronakrisens påverkan på föreningarnas ekonomi har ingen 
tydlig koppling enligt undersökningen. Svaren på frågan om vilka åtgärder föreningarna 
viddtagit för att minska de ekonomiska konsekvenserna visar emellertid att det varit vanligare 
bland föreningar i små kommuner (10-40 000 invånare) att söka stöd hos kommunen. Bland 
små kommuner har det varit mindre vanligt att man permitterat personal eller att man sökt 
ekonomiskt stöd från sponsorer.  

Sett till föreningsstorlek uttrycker små föreningar i större utsträckning än de större att ekonomin 
är ungefär den samma som tidigare och en något mindre andel bland de små föreningarna 
uppger att ekonomin påverkats till det sämre. När det kommer till om föreningarna sökt 
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ekonomiska stöd är skillnaderna ganska stora mellan små och stora föreningar. Bland mycket 
stora föreningar har närmare 70 procent sökt ekonomiskt stöd medan endast 15 procent av 
föreningar som klassas som små har sökt ekonomiskt stöd. Små föreningar har i betydligt 
mindre utsträckning än övriga, ansökt om stöd från Riksidrottsförbundet. Av undersökningen 
framgår det att större föreningar i större utsträckning har kännedom om vilka insatser 
föreningen kan vända sig till för att söka ekonomiskt stöd.  

Föreningar med stor andel barn- och ungdomsverksamhet uttrycker i större utsträckning än 
föreningar utan barn- och ungdomsverksamhet att coronakrisen påverkat ekonomin till det 
sämre. Föreningar med mycket barn- och ungdomsverksamhet har också i betydligt större 
utsträckning än övriga sökt ekonomiskt stöd och även i viss utsträckning höjt någon avgift.  

2.4  Hjälp och/eller stöd för föreningarna 
Olika instanser/aktörer har hjälpt till och stöttat under coronakrisen. Den instans/aktör som 
idrottsföreningarna visade att de är nöjdast med var RF-SISU Stockholm och minst nöjda var 
man med kommunens stöd och hjälp. Som diagrammet nedan visar så var det bara stödet från 
RF/SISU Stockholm och Riksidrottsförbundet som fick ett betyg över medelvärdet på en 7-
gradig skala. Idrottsföreningarnas nöjdhet med hjälp och stöd, har för samtliga 
instanser/aktörer, minskat jämfört med fjolårets undersökning. 

DIAGRAM 7. IDROTTSFÖRENINGARNAS NÖJDHET MED HJÄLP OCH STÖD UNDER CORONA-
KRISEN PÅ EN 7-GRADIG SKALA FRÅN 1 = INTE ALLS NÖJD TILL 7=MYCKET NÖJD  

 

Många av fritextsvaren om hur stödet från olika instanser och aktörer fungerat rör information 
och kommunikation. Idrottsföreningar lyfter bland annat fram att beslut om rekommendationer 
och restriktioner kommit tätt och att det tidvis varit ”hattigt” och otydligt vad som gäller. Flera 
föreningar är kritiska till att utomhusträning för barn och unga begränsats i så hög utsträckning, 
andra lyfter fram att Folkhälsomyndighetens information varit motsägelsefull. Många anger att 
man inte sökt något stöd och att man därför inte har någon uppfattning i frågan. Några uppger 
att de är nöjda med informationen om tillgängliga ekonomiska stöd. Andra lyfter fram att man 
fått bra hjälp från RF-SISU Stockholm.  

Undersökningen visar på en något större nöjdhet med stödet från kommunen hos mindre 
kommuner, medans föreningar i Stockholms stad är minst nöjda kring det stödet. Föreningar i 
Stockholms stad är i även större utsträckning missnöjda med Folkhälsomyndighetens 
information. Sett till föreningsstorlek är små föreningar i större utsträckning än andra missnöjda 
med stödet från olika instanser.  

Föreningar med en stor barn- och ungdomsverksamhet uttrycker överlag en något större 
nöjdhet med stödet från olika insatser. 
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2.5  Inför framtiden  
När idrottsföreningarna fick ange vad föreningen är orolig för under coronakrisen var de i störst 
utsträckning oroliga för att pandemin och restriktioner kommer att fortsätta under hösten. De 
är också oroliga för om de kommer kunna genomföra kommande tävlingsarrangemang och 
oroar sig för att man har tappat många medlemmar.  

DIAGRAM 8. VAD IDROTTSFÖRENINGARNA ÄR OROLIGA FÖR UNDER CORONAKRISEN. FLER-
VALSFRÅGA 

 

Coronakrisen har inte enbart inneburit negativa konsekvenser för idrottsföreningarna utan 
även en tid för reflektion och möjlighet att tänka i nya banor. 

De viktigaste lärdomarna men också positiva effekter som föreningarna tar med sig från 
coronakrisen är att man nu börjat genomföra digitala möten och träffar, att man utvecklat nya 
träningsformer och att man sett vikten av att bygga upp ekonomisk säkerhet. Föreningar lyfter 
i viss utsträckning även fram att målsmän inte är med vid barns träning och matcher i lika stor 
utsträckning som något positivt.  Vidare att föreningen har utvecklat krisplaner och beredskap 
för oväntade situationer och ett antal föreningar ser ett ökat engagemang från många 
medlemmar. Andra positiva effekter som framförs är att samarbete med föreningens förbund 
har ökat och en närmare samverkan med kommunen har utvecklats. 

Som diagrammet nedan visar var det även en del föreningar som svarade annat och ville 
beskriva vad det var för lärdomar. Där framkommer det att föreningarna tycker att coronakrisen 
har inneburit tätare samarbete i styrelsen och föreningen, att tänka kreativt utifrån situationen, 
att man nu bättre klarar av att ställa om och hantera ständiga förändringar, ökat engagemang 
hos aktiva medlemmar och att mer av träningen går att förlägga utomhus i brist på hallar. 
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DIAGRAM 9. POSITIVA EFFEKTER OCH LÄRDOMAR SOM FÖRENINGARNA TAR MED SIG FRÅN 
CORONAKRISEN  

 
Avslutningsvis svarade föreningarna på vilket stöd som man i huvudsak behöver för att komma 
igång på ett bra sätt när coronakrisen är över, se figur 10. Sju av tio svar berörde ekonomiska 
stöd. Drygt fyra av tio (44 procent) svarade att ekonomiskt stöd och direkt bidrag är det man 
behöver, 13 procent att få använda idrottsanläggningar kostnadsfritt i startskedet, 13 procent 
att få lägre hyror under en period efter pandemin. En del föreningar svarade annat och där 
anges tillgången till hallar som viktigt, anpassade restriktioner utifrån typ av idrott samt 
tydligare information och direktiv.  
 
DIAGRAM 10. ÖNSKVÄRT HUVUDSAKLIGT STÖD FÖR ATT KOMMA IGÅNG PÅ ETT BRA SÄTT 
NÄR CORONAKRISEN ÄR ÖVER 
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De vanligaste svaren om oro för framtiden är oavsett kommunstorlek att pandemin ska 
fortsätta under hösten och att föreningarna har tappat många medlemmar. Större kommuner 
uttrycker i större utsträckning än små att föreningen fokuserat all kraft  och energi på att 
överleva pandemin. Föreningar i små kommuner svarar däremot i större utsträckning än större 
att man oroas över att tvingas lägga ner en del av lag och träningsgrupper. Sett till 
föreningsstorlek uttrycker stora föreningar i större utsträckning än små, oro i samband med 
coronakrisen.  

Oro för fortsatta restriktioner, att ha tappat medlemmar och ledare och att tvingas lägga ned 
lag är också vanligare hos föreningar med stor andel barn- och ungdomsverksamhet. Dessa 
föreningar svarar också i större utsträckning än föreningar med liten barn- och ungdoms-
verksamhet, att man planerar att lägga ned vissa lag/träningsgrupper.   

2.6  Intervjuerna 
RF-SISU Stockholm valde ut 30 föreningar som skulle telefonintervjuas utifrån en lista med 
föreningar som svarat i enkäten att de samtycket till att bli kontaktade. Geografisk lokalisering 
inom distriktet samt idrottstyp var grunderna för val av föreningar som skulle intervjuas.  

Intervjusvaren bekräftar mycket av det som framkommit i enkätsvaren från föreningarna. På 
frågan om coronakrisen synliggjort några behov, är det genomgående svaret från föreningarna 
behovet av tydlig information. Föreningar uttrycker att information rörande coronakrisen varit 
vag och svårbegriplig. Att ständigt nya beslut och förhållningsregler kommit och att 
Riksidrottsförbundet och myndigheterna ibland gjort skilda tolkningar och bedömningar av 
dessa, har försvårat för föreningarnas planering av verksamheten. Flera upplever att stödet 
och informationen från kommuen brustit. Utöver informationsbehoven lyfter ett flertal 
föreningar fram behov av ekonomiskt stöd och utbildning för ledare att hantera psykisk ohälsa 
som uppkommer vid sådana här tillfällen. Även behovet av utbildning i hur man skapar en 
krisplan lyfts fram. 

Stora delen av de intervjuade föreningarna uttycker att medlemstappet är det som kan ge 
störst skada och negativ effekt för föreningarna långsiktigt. Att det kan bli svårt att återrekrytera 
aktiva och ideella krafter på nytt efter pandemin. Idrottsföreningar uttrycker att både yngre och 
äldre aktiva slutar och att såväl ledare som aktiva har tappat motivation. Ekonomin är en annan 
återkommande farhåga som föreningar framför.  

Få av de föreningar som intervjuats uttrycker svårigheter med att driva igenom tuffa beslut 
knutna till coronakrisena beslut. De upplever att det finns en stor förståelse hos medlemmar 
för beslut som behöver fattas. Rent praktiskt har många kunnat hålla möten och fatta beslut 
digitalt. 

Föreningarna lyfter fram flertalet lärdomar av coronakrisen bland dessa rör flera vikten av att 
ha en bra ekonomi och ordning och reda i föreningen, därutöver att snabbt nå ut med 
information till medlemmarna. Några föreningar konstaterar att de lärt sig att det var möjligt att 
snabbt kunna ställa om, att mer träning kan genomföras utomhus och att möten kan 
effektiviseras genom att hållas digitalt.  

De avslutande frågorna i intervjuerna med idrottsföreningarna berörde vilka åtgärder och stöd 
föreningarna tror sig behöva efter coronakrisen. De allra flesta intrvjuade föreningarna lyfter 
fram ekonomiskt stöd och i övrigt insatser för att rekrytera medlemmar och åtgärder för att 
motivera och behålla ledare. Hjälp och bidrag till marknadsföring är något som flera föreningar 
lyfter fram. Andra svarar att det enda de önskar och behöver är att få öppna upp och börja 
träna igen. 
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3. Sammanfattande analys 
och reflektion 

I det följande sammanfattas de viktigaste slutsatserna utifrån undersökningens syfte. Vilka är 
de största farhågorna men också vad är det som kan hjälpa föreningarna i deras väg framåt 
efter coronapandemin? 

Föreningarna uttrycker med tydlighet att verksamheten har påverkats av coronakrisen. Sett till 
kärnverksamheten det vill säga träningsverksamheten tycks föreningarna i stor utsträckning 
ha lyckats manövrera och upprätthålla stor del av verksamheten genom att snabbt ställa om 
och genomföra mer av träning utomuhs och till viss del införa digitala träningsformer. Undantag 
från denna relativt positiva slutsats finns och bör också lyftas fram. Undersökningen visar att 
coronakrisen i betydligt större utsträckning drabbat föreningar där kroppskontakt och tillgång 
till träning i inomhushallar är en grundläggande förutsättning, kampsporten är kanske här det 
tydligaste exemplet.  

Föreningars farhågor handlar dels om att pandemin ska fortsätta under hösten och att tränings- 
och tävlingsverksamhet därmed fortsatt behöver ställas in. Många föreningar lyfter fram att 
ekonomiskt stöd är det som behövs för att hjälpa föreningarna efter coronapandemin. I 
intervjuerna och enkätens fritextsvar ges samtidigt uttryck för att den största oron handlar om 
hur föreningarna ska kunna återrekrytera medlemmar, ledare och ideella krafter.    

Ser vi till andelen föreningar som bedömar att föreningen är i riskzon och inom en snart framtid 
kommer tvingas stänga, så har andelen inte ökat nämnvärt från ifjol trots föreningarnas 
minskade intäkter på grund av inställda aktiviteter och arrangemang. Den generella bilden är 
här, liksom vad gäller träningsverksamheten, att föreningarna har axlat den ekonomiskt tuffa 
perioden relativt väl. Situationen har varit tuffare för vissa mer än andra, möjligheterna till 
ekonomiskt stöd varierar liksom kunskapen hos föreningarna om var man kan vända sig för 
att söka stöd. Här sticker kampsporten ut som särskilt drabbat. Flera föreningar uttrycker att 
de lagt all tid och kraft på att överleva. 

Vid sidan om ekonomin är missnöjet med kommunikationen från myndigheter och övriga 
instanser det kanske mest tydliga budskapet från föreningarna. Enkätsvaren indikerar att i 
synnerhet små föreningar med mindre resurser har upplevt frustration.  

En avslutande reflektion är att föreningarna generellt på olika sätt ha stärkts i att ha klarat av 
coronakrisens olika utmaningar. Många föreningar har lyckats ställa om kunnat hålla 
träningsverksamheten, i fritextsvaren ges flera exempel på att samverkan inom föreningen och 
dialog med kommunen har ökat. Möjligheten till digitala möten upplevs av vissa föreningar ha 
bidragit till effektivisering. Svaren visar samtidigt på stora skillnader och exempel på 
föreningsverksamhet som riskerar nedläggning till följd av coronakrisen.   

Gemensamt och sammanfattningsvis tycks vägen framåt först och främst handla om att så 
snart som möjligt får öppna upp ordinarier tränings- och tävlingsverksamhet för att kunna 
komma tillbaka till det normala.  
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4. Bilagor 
4.1 Missivbrevet/utskickmejlet 
 
Avsändare: RF-SISU Stockholm 
Ämne: Undersökning om coronakrisens påverkan på idrottsföreningar i Stockholmsregionen 
 
Hej föreningX! 
Vi har nu levt med Coronakrisen i över ett år. Idrottsrörelsen har påverkats kraftigt av 
pandemin och det har slagit hårt mot föreningarnas verksamhet och ekonomi. 
 
Med pågående vaccinering kan vi hoppas på att någonting som åtminstone liknar normalitet 
är på väg tillbaka. Vi skickade ut en enkät under 2020 som syftade till att skapa en bild av 
läget och vilken typ av stöd idrottsföreningar i vårt distrikt behövde. Nu skickar vi ut en 
uppföljande enkät där vi vill veta hur läget är just nu och hur idrottsrörelsen i 
Stockholmsdistriktet tänker sig en väg framåt. 
 
Vi kommer använda detta material och era svar för att informera Riksidrottsförbundet på 
nationell nivå. Vi kommer även att föra en dialog med alla kommuner i vårt distrikt med 
materialet som utgångspunkt. 
 
Syftet är att veta hur vi kan säkra att idrottsrörelsen står fortsatt stark efter pandemin. Det är 
viktigt att ni alla fyller i denna enkät så vi kan dela med oss av idéer och hitta vägar framåt. 
RF-SISU Stockholm behöver förstå hur vårt stöd ger bäst effekt. Det är viktigt att även de 
föreningar som inte anser att ni drabbats så mycket fyller i enkäten och bidrar till så 
heltäckande bild som möjligt. 
 
Ansvarig för enkäten är RF-SISU Stockholm. För att säkerställa att enkäten tas fram på ett 
korrekt sätt samt säkra en kvalitativ analys har vi anlitat konsultföretaget Sweco för 
genomförandet. Vi kommer också att genomföra intervjuer med utvalda föreningar (se mera i 
enkäten) för att få en fördjupning. 
 
Vi vill passa på att påminna om att det är bra om ni går in i Idrottonline för att uppdatera 
informationen om föreningen. Med uppdaterade uppgifter har RF-SISU Stockholm lättare att 
nå rätt person i din förening och därmed ha bättre möjligheter att träffa rätt med vår 
stödverksamhet. 
 
Vi önskar ett svar från varje idrottsförening och att det är ordförande, kanslichef eller 
motsvarande som har god kunskap om hela föreningens verksamhet. Ibland är det en 
kontaktperson för flera föreningar och då får man en enkät för varje förening som ska 
besvaras. Svara senast den 30 april. Det tar cirka 10 minuter att svara på frågorna och det 
går bra att pausa enkäten för att senare fortsätta vid ett annat tillfälle. 
 
Länk till enkäten: https://reply.?u=[username] 
 
Om ni har frågor eller önskar mer information är ni välkomna att kontakta, Henrik 
Schöldström via följande e-post adress: henrik.scholdstrom@rfsisu.se 
 
Vänliga hälsningar 
RF-SISU Stockholm  
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4.2  Enkäten 
 

Välkommen till den här enkäten till idrottsföreningar i Stockholmsregionen om 
coronakrisens påverkan! 

OM FÖRENINGEN 

Denna enkät vänder sig till ordförande, kansliechef eller liknande som svarar för hela 
idrottsföreningen. Det är viktigt att vi endast får ett svar per förening och att den som svarar 
har en övergripande kunskap om er idrottsförening och hur den har påverkats av 
coronakrisen.  

Vilken är din huvudsakliga roll i föreningen?  

Ordförande  

Kassör  

Övrig styrelseledamot eller suppleant  

Kanslichef eller liknande  

Enbart ledare (ej styrelseledamot)  
 

OM FÖRENINGEN 

I vilken typ av lokaler/anläggningar bedriver ni i huvudsak er ordinarie 
träningsverksamhet? 

Kommunal anläggning/lokal som hyrs via kommunens lokalbokningssystem  

Kommunal anläggning/lokal som vi hyr på långtidsavtal  

Privat ägd anläggning/lokal som vi hyr  

Anläggning/lokal som vi själva äger  

På allmän mark/yta (offentliga ytor som tex. parker, vägar, grönytor, skog, berg, sjöar etc.)  
 

 

Hur stor andel av föreningens verksamhet är barn- och/eller ungdomsverksamhet?  

Åldersintervallet för barn- och/eller ungdomsverksamhet är 7 - 25 år 

 
1% - 20% 21% - 45% 46% - 80% 81% - 100% 

Ingen barn eller 
ungdomsverksamhet 
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OM FÖRENINGENS VERKSAMHET 

Har föreningens träningsverksamhet påverkats av coronaviruset? 

Ja  

Nej  
 

På vilket sätt har träningsverksamhet påverkats under de senaste 12 månaderna 
som gått?  

Flera svar kan lämnas 

Vi har i princip ingen träning alls – träningsverksamheten 
stängd tills vidare  

Vi tränar mindre än vanligt – endast viss del av verksamheten 
har fortsatt de senaste 12 månaderna  

Vi tränar på samma idrottsytor, men har anpassat utefter 
rekommendationerna  

Vi tränar på andra idrottsytor och på andra sätt än ”normalt”  

Vi tränar mer än vanligt  

Vi har tränat på annat sätt. Vilket? 
  

 

 

Vilka åldersgrupper/delar har kunnat genomföra träningsverksamhet nästan som 
vanligt?  

Flera svar kan lämnas 

Nationell elitnivå  

Vuxen – födda tidigare 2001  

Ungdom – födda 2002-2004  

Barn – födda 2005 och senare  
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OM FÖRENINGENS VERKSAMHET 

Vilka åldersgrupper/delar har kunnat genomföra tävlingsverksamhet nästan som 
vanligt? 

Flera svar kan lämnas 

Nationell elitnivå  

Vuxen – födda tidigare 2001  

Ungdom – födda 2002-2004  

Barn – födda 2005 och senare  
 

Hur har antalet aktiva förändrats under coronakrisen? 

Minskat mycket – dvs många fler aktiva än vanligt har slutat  

Minskat något – dvs något fler aktiva än vanligt har slutat  

Oförändrat  

Ökat något – dvs vi har fått något fler aktiva än innan 
coronakrisen  

Ökat mycket – vi har fått fler aktiva än innan coronakrisen  
 

 

Kommentera gärna hur rekryteringen av medlemmar har förändrats eller inte under 
coronakrisen 
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Hur har antalet ideella ledare och andra ideella krafter i föreningen påverkats av 
coronakrisen? 

Minskat mycket – dvs många ledare/ideella krafter har slutat  

Minskat något – dvs några ledare/ideella krafter har slutat  

Ej påverkats – vi har ungefär lika många ledare/ideella krafter som 
innan krisen  

Ökat något – dvs fått fler ledare/ideella krafter än  

Ökat mycket – dvs fått många fler ledare/ideella krafter  
 

Har ni fortsatt med ordinarie utbildnings- och utvecklingsverksamhet under 
coronakrisen? 

Ja, vi har genomfört det vi hade planerat  

Ja, vi har fortsatt med mindre del av utbildnings- och 
utvecklingsverksamhet  

Ja, vi har mer utbildnings- och utvecklingsverksamhet än innan 
coronakrisen  

Nej, vi har ställt in all den verksamheten  
 

Har ni till följd av coronakrisen avvecklat/slutat med del(ar) av föreningens 
verksamhet? 

Ja  

Nej  

Kommentera gärna: 

 

 
 

Har ni under coronakrisen utvecklat och skapat ny verksamhet som ni kommer 
fortsätta med efter pandemin? 

Ja  

Nej  

Kommentera gärna: 
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Har ni genomfört eller planerar ni att genomföra årsmöte under perioden 15 mars – 
30 juni 2021? 

Ja, vi genomförde det fysiskt  

Ja, vi genomförde det digitalt  

Nej, vi har skjutit upp det p.g.a. coronakrisen  

Nej, vårt ordinarie årsmöte är inte under denna period  
 

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR FÖRENINGEN 

Hur har föreningens ekonomi påverkats under coronakrisen vad det gäller… 

 Har minskat Oförändrat Har ökat 

...intäkter?    

...kostnader?    

 

 

Hur har föreningens ekonomi påverkats under coronakrisen vad det gäller 
jämförelsen mellan februari 2021 och februari 2020? 

Är betydligt sämre  

Är sämre  

Är ungefär lika  

Är bättre  

Är betydligt bättre  
 

 

Har ni sökt ekonomiskt stöd, permitteringar, anstånd med betalningar eller 
hyres/avgiftssänkningar? 

Ja  

Nej  
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Vilken eller vilka åtgärder har ni gjort för att minska de ekonomiska konsekvenserna 
för föreningen?  

Flera svar kan lämnas 

Ansökt kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet  

Ansökt kompensationsstöd från Specialidrottsförbund  

Ansökt stöd från vår kommun  

Ansökt om hyressänkningar  

Permitterat personal  

Skjutit upp fakturor  

Sökt mer ekonomiskt stöd från våra sponsorer, eller sökt nya 
sponsorer  

Annat. Vad? 
 

 
 

 

 

Vet din förening vilka instanser ni ska vända er till för att söka ekonomiskt stöd? 

Ja  

Nej  

Kommentera gärna: 

 

 
 

Har ni i föreningen höjt någon avgift för att minska de ekonomiska konsekvenserna 
för föreningen? 

Ja  

Nej  

Kommentera gärna vilka avgifter ni har höjt och hur det har mottagits av 
föreningsmedlemmarna: 
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Bedömer ni att er förenings överlevnad är i riskzon, alltså att föreningen läggs ned 
inom en snar framtid? 

Ja  

Nej  
 

På vilket sätt bedömer ni att föreningens överlevnad är i riskzonen?  

 

 
 

 

HJÄLP/STÖD OCH FRAMTIDEN 

Hur nöjda är ni med hjälpen under coronakrisen från…. 

 
1 = Inte 

alls nöjd 2 3 4 5 6 

7 = 
Mycket 

nöjd 

…er kommun?        

…RF/SISU Stockholm?        

…ert huvudsakliga 
specialidrottsförbund?        

…Riksidrottsförbundet?        

…Folkhälsomyndighet-  
ens information?        

Kommentera gärna hjälpen till föreningen från de olika aktörerna. Vad är ni 
missnöjda respektive nöjda med? 
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HJÄLP/STÖD OCH FRAMTIDEN  

 

Vad är ni i föreningen oroliga för i samband med coronakrisen?  

Flera svar kan lämnas 

Ingen särskild oro  

Att vi har tappat många medlemmar  

Att vi har tappat många ledare  

Att vi har tappat styrelseledamöter och liknande  

Vi har fokuserat all kraft och energi på att överleva 
pandemin  

Föreningens ekonomi har allvarligt påverkats på ett 
negativt sätt  

Att vi tappat kontakten med aktiva barn- och ungas 
föräldrar och vårdnadshavare  

Att vi tvingas lägga ner en del av våra lag/träningsgrupper  

Oroliga om vi kan genomföra kommande 
tävlingsverksamhet/arrangemang  

Att vi inte kan klara av att behålla våra lokaler  

Att vår elitverksamhet påverkats kraftigt  

Att vi måste säga upp personal  

Att pandemin och restriktioner kommer fortsätta under 
hösten  

Annat. Vad? 
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HJÄLP/STÖD OCH FRAMTIDEN 

Vilka positiva effekter och lärdomar kommer ni ta med er från coronakrisen?  

Flera svar kan lämnas 

Att målsmän inte är med vid barns träning och matcher i lika stor utsträckning  

Vi har utvecklat nya träningsformer  

Vi har nu börjat genomföra digitala möten och träffar  

Vi har hittat nya sätt att aktivera medföljande (exempelvis föräldrar)  

Föreningen har utvecklat krisplaner och beredskap för oväntade situationer  

Ett ökat engagemang från många medlemmar  

Vi har lärt oss vikten av att bygga upp ekonomisk säkerhet  

Vi har fått en närmare samverkan med vår kommun  

Ett ökat samarbete med vårt förbund  

Ett ökat samarbete med andra idrottsföreningar  

Annat. Vad? 
 

 
 

 

Planerar ni att skära ner på verksamhet efter coronakrisen? 

Ja  

Nej  
 

Vilken typ av verksamhet planerar ni att skära ned på efter coronakrisen?  

Flera svar kan lämnas 

Deltagande i cuper och liknande arrangemang  

Andelen inhyrda tränare för verksamheten  

Antalet träningsläger som våra lag kan delta på  

Ekonomiska ersättningar för aktiva  

Lägga ner vissa lag/träningsgrupper  

Uppsägning av personal  

Uppsägning av Lokal(er)  

Annat. Vad? 
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HJÄLP/STÖD OCH FRAMTIDEN 

Om ni i föreningen får välja ett stöd i huvudsak, vilket stöd behöver ni då för att 
komma igång på ett bra sätt när coronakrisen är över?  

Ekonomiskt stöd och direkt bidrag  

Lägre hyror under en period efter pandemin  

Få använda idrottsanläggningar kostnadsfritt i startskedet  

Öppna upp idrottsanläggningar för föreningar på lov, 
exempelvis sommarlov  

Möjlighet för föreningen att marknadsföra sig fritt  

Annat. Vad? 
  

 

 

 

ÖVRIGT 

Vi på RF-SISU Stockholm vill gärna genomföra några djupare intervjuer för att veta 
mer om idrottsföreningarnas utmaningar under coronakrisen.  Genom att lämna din 
e-postadress samt telefonnummer nedan samtycker du till att vi eventuellt kontaktar 
dig för en intervju.  Din e-postadress kommer inte att användas för att spåra eller 
bearbeta svar.  Tack på förhand!  

Din mejladress:  

Ditt telefonnummer:  
 

 

Lämna gärna övriga kommentarer till oss på RF-SISU Stockholm: 

 

 

 
 

 

Tack för er värdefulla medverkan!  

Utskrift av enkäten med svar: sml utskrift 
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4.3  Intervjuguiden med tillhörande frågor 
 
Beskriv vem du är och vem du ringer på uppdrag ifrån. 
 
”Hej jag heter x och ringer från Sweco på uppdrag från Riksidrottsförbundets 
Stockholmsavdelning, RF-SISU. 
 
För ett tag sedan besvarade du en enkät från RF-SISU och där samtyckte du till att vi 
eventuellt skulle kontakta dig för några kompletterande frågor. 
Frågorna som jag kommer att ställa handlar i stort om det har uppstått något behov av 
något som ni tycker saknas, effekter och skador som coronakrisen har orsakat samt 
hur ni ser på framtiden.” 
 

1. Har det uppstått behov av något som ni som förening eller du som 
representant för föreningen tycker saknas under coronakrisen? 

a. Ja 
b. Nej Hoppar till fråga 3 

 
2. Vad är det för typ av behov som har uppstått som saknas?  

(kunden tror att det skulle kunna vara, scenarioplanering, budgetplanering, 
styrelseutbildning etc.) 
 

3. Vilka effekter från coronakrisen tror du/ni kommer att ge störst skada 
långsiktigt för föreningarna och vilka insatser anser du behövs för att 
minimera de långsiktiga skadorna på idrottsrörelsen?  

 
4. Hur svårt har det varit att driva igenom tuffa beslut knutna till coronakrisen i 

er förening? 
 

5. Vilka lärdomar/insikter har ni i föreningens styrelse fått genom coronakrisen, 
påverkas relationen mellan ideellt arbete och eventuellt avlönat m.m? (Det 
kunden är ute efter är om invanda strukturer och traditioner som utvecklats 
under många år har utmanats under krisen)  
 

6. Vilka åtgärder/stöd/hjälp tror du att din förening behöver efter coronakrisen? 
 

7. Vilka åtgärder/stöd/hjälp behöver din förening för att ”kickstarta” direkt efter 
allt när det är som ”vanligt”? 
 

 

 


	ba7bab19-e0cd-4563-ac34-15c80402be2b.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	c585dc49-c3e7-410f-8723-2221af122d58.docx
	ad9f13f3-a9da-485c-8b30-1d12eee6dbb1.pdf
	9f50dea2-7c9a-4057-a6ae-1cb519e3bb80.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	f3475956-6af9-484c-8e5a-cfeac8271b8c.docx
	Tjänsteskrivelse
	Återkoppling – översyn av effekter för föreningslivet till följd av pandemin
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Ekonomiska konsekvenser
	Konsekvenser för barn
	Expedieras till:


	6636b660-21ec-428a-b230-1e1345736e31.pdf
	19b3e9f4-a7aa-47e6-b56e-a086f9194d35.pdf
	Anteckningar Aktiv fritid-möte 18 maj
	Inledning
	Gruppdiskussioner
	Berätta om en utmaning ni har haft det senaste året och vad ni lärde er av den?
	Vad känner ni som förening er stolta över från året som gått?
	Har vi några lärdomar som vi kan ta med oss framåt och fortsätta med?
	Övrigt



	9ac554bf-33e7-4650-adee-e7ac9f89e256.pdf
	9ef92269-2e18-4d8c-8630-ab724808ad63.pdf

