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Tjänsteskrivelse

Bibehållet aktivitetsstöd 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att identifiera en 
eventuell minskning av antalet aktiviteter per förening för våren 2020 till följd av 
Coronautbrottet (Covid-19) och vid aktuella fall ekonomiskt reglera minskningen i 
enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Ärendet i korthet
Med anledning av Coronautbrottet (Covid-19) har det kommit exceptionella riktlinjer 
och rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten för att minska 
smittspridningen i samhället. Riktlinjer och beslut som kan komma att få betydande 
ekonomiska effekter för våra föreningar. 

Kommunens rekommendationer till föreningslivet är att anpassa sin verksamhet och 
vidta de åtgärder som situationen kräver. Aktivitetsbidraget är en viktig del för många 
barn- och ungdomsföreningar som beräknas utifrån antalet sammankomster som 
föreningarna har. Föreningar som förändrar sin verksamhet till följd av Covid-19 
utbrottet skall inte riskera att drabbas ekonomiskt i form av minskat aktivitetsstöd 
pga. färre antal aktiviteter från v.11 och under den period som omfattas av de 
extraordinära riktlinjer och beslut som kommer från Regering och 
Folkhälsomyndigheten. När Regeringen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
beslut inte längre anses gälla finns inte heller möjlighet till ekonomisk reglering för 
bortfall av aktiviteter efter denna period. 

Förvaltningen föreslår att den förening som inkommer med ansökan avseende våren 
2020 kan komma att få ett eventuellt bortfall av aktivitetsstöd reglerat ekonomiskt i 
samband med föreningens aktivitetsbidragsansökningar i augusti. Eventuell 
kompensation baseras på en jämförelse med motsvarande period föregående år. Med 
denna möjlighet till kompensation för bortfall gäller tidigare beslutade regler för vad 
en sammankomst är, i enlighet med våra bidragsnormer. 

Bakgrund
Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Covid-19 upptäcktes i 
Kina i slutet av 2019. Den 11 mars -2020 meddelade Världshälsoorganisationen att 
spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi. Regeringen och 
folkhälsomyndigheten har tvingats till riktlinjer och rekommendationer som påverkar 
hela det svenska samhället. 
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Handlingar
Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, Bibehållet aktivitetsstöd.

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten 
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