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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Mårten Hafström

2021-02-15

Dnr KOF 2021-42

Kultur- och fritidsnämnden

Särskilt riktade stödinsatser med anledning av
coronapandemin för föreningslivet 2021
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
1. Förslag på tillfälliga avbokningsvillkor för föreningslivet inom idrotts- och
fritidsområdet godkänns och gäller till och med 2021-12-31.
2. Förslag på bibehållna kommunala bidrag och anstånd med att betala avgifter
för föreningslivet inom idrotts- och fritidsområdet godkänns och gäller till och
med 2021-12-31.
3. Förslag på tillfälligt bidrag för föreningslivet inom idrotts- och
fritidsområdet år 2021 om maximalt 1 miljon kronor godkänns.
4. Kostnad för bokning av lokaler/arenor i nämndens kulturverksamheter tas
bort för föreningar till och med den 2021-03-31.
5. En vidare tolkning av villkoren för kulturarrangemang godkänns och gäller
till och med 2021-12-31.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden fattade under 2020 beslut om särskilt riktade
stödinsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer (dnr KOF 2019-164).
Den rådande coronapandemin fortsätter att påverka föreningar och
kulturaktörer på en rad olika sätt, inte minst ekonomiskt.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför fortsatta riktade stödinsatser till
föreningslivet inom idrotts- och fritidsområdet samt kulturaktörer under år
2021.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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De fortsatta riktade stödinsatserna för idrotts- och fritidsområdet som föreslås
är följande:


Tillfälliga avbokningsvillkor. Föreningar ska kunna avboka sin tid fram
till nyttjande, under förutsättning att avbokning sker på grund av yttre
omständigheter som inte går att påverka. Detta föreslås gälla för hela år
2021.



Anstånd att betala avgifter. Det finns en generös inställning till anstånd
med tillhörande avbetalningsplaner gentemot föreningar som drabbas
ekonomiskt till följd av rådande situation.
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Bibehållna kommunala bidrag. Kultur- och fritidsnämnden betalar ut
verksamhetsbidraget med minst föregående års belopp för motsvarande
period. Utvecklingsbidraget fortsätter att vara öppet för föreningar som
vill och behöver anpassa verksamheten under rådande situation.



Tillfälligt bidrag 2021. Det tillfälliga bidraget, som infördes under
bidragsåret 2020, förlängs och är sökbart även under 2021. Föreningar
kan söka ersättning för inkomstbortfall och extraordinära kostnader som
direkt kan kopplas till den pågående pandemin samt kostnader för
lösningar och omställningar som genomförs för att upprätthålla och
skapa verksamhet för kommunens barn- och ungdomar under rådande
situation. Finansiering av det tillfälliga bidraget 2021 sker via
utvecklingsbidraget.

De fortsatta riktade stödinsatserna för kulturarrangemang som föreslås är
följande:


Tillfälliga lokalsubventioner - kostnad för bokning av lokaler/arenor i
nämndens kulturverksamheter tas bort för föreningar till och med den
31 mars 2021. Som en följd av detta får resultatenheterna i uppdrag att
göra prioriteringar utifrån inkomna bokningsförfrågningar.



Bedömning av bidragsregler för kulturarrangemang. För att
kulturaktörer under rådande förutsättningar ska kunna hitta nya
möjligheter/arenor för att sprida kultur genomförs en vidare tolkning av
villkoren för arrangemang. Med vidare tolkning menas att de
förutsättningar som finns kopplade till den pågående pandemin tas i
beaktande. En viktig parameter är kulturaktörernas möjlighet och
nytänkande att under pandemin nå medborgarna med
kulturarrangemang. Den vidare tolkningen av bidragsreglerna för
kulturföreningar föreslås gälla under 2021.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse- Särskilt riktade stödinsatser med anledning av coronapandemin för
föreningslivet 2021, 2021-02-15
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Bakgrund
Sedan december 2019 orsakar coronaviruset covid-19 en pandemi i världen.
Covid-19 påverkar föreningarna inom idrotts-, fritids- och kulturområdet samt
på en rad olika sätt, inte minst ekonomiskt.
Det statliga kompensationsstödet till idrottsrörelsen avser främst elitklubbar
samt evenemang.
Som ett komplement till det statliga stödpaketet fattade kultur- och
fritidsnämndens ordförande under våren 2020 beslut om riktade stödinsatser
för idrottsrörelsen. Ordförandebeslutet/delegationsbeslutet redovisades vid
nämndens sammanträde 2020-04-23 (§ 33, KOF 2020-31, Delegationsbeslut)
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering av särskilt riktade stödinsatser för idrottsrörelsen och
kulturaktörer år 2021 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2021 anger bland annat följande:
-

Ett mångfasetterat kultur-, fritids-och idrottsliv
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

