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§ 68
Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd till följd av Coronapandemin (FN 
2020.017)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har sammanställt vilka föreningar som har tappat i antal aktiviteter för 
aktivitetsbidragsansökan under våren 2020 i jämförelse med våren 2019. De föreningar där 
förvaltningen har kunnat identifiera en minskning som kan vara en möjlig effekt av 
Coronapandemin får en extra utbetalning för att bibehålla aktivitetsstöd på samma nivå som 
2019.

I arbetet med sammanställningen kunde vi se ett antal föreningar som redovisade stora 
minskningar av antalet aktiviteter. Förvaltningen har tittat extra på föreningarna med stort 
bortfall. I flera fall bedömer förvaltningen att det stora tappet av redovisade aktiviteter beror 
på att en del verksamheter, även innan pandemin, inte haft aktivitet överhuvudtaget under 
våren 2020.

Förvaltningen har i och med sammanställningen kunnat identifiera antalet minskade 
aktiviteter per förening, som inte är på grund av att föreningen minskat sin verksamhet av 
andra orsaker eller inte har redovisat till kommunen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd till följd av 

Coronapandemin
 Sammanställning förlorat aktivitetsstöd
 §22 FN Bibehållet aktivitetsstöd
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Tjänsteskrivelse

Redovisning av bibehållet 
aktivitetsstöd till följd av 
Coronapandemin 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen. 

Ärendet i korthet
Fritidsförvaltningen har sammanställt vilka föreningar som har tappat i antal 
aktiviteter för aktivitetsbidragsansökan under våren 2020 i jämförelse med våren 
2019. De föreningar där förvaltningen har kunnat identifiera en minskning som kan 
vara en möjlig effekt av Coronapandemin får en extra utbetalning för att bibehålla 
aktivitetsstöd på samma nivå som 2019. 

I arbetet med sammanställningen kunde vi se ett antal föreningar som redovisade 
stora minskningar av antalet aktiviteter. Förvaltningen har tittat extra på 
föreningarna med stort bortfall. I flera fall bedömer förvaltningen att det stora tappet 
av redovisade aktiviteter beror på att en del verksamheter, även innan pandemin, inte 
haft aktivitet överhuvudtaget under våren 2020. 

Förvaltningen har i och med sammanställningen kunnat identifiera antalet minskade 
aktiviteter per förening, som inte är på grund av att föreningen minskat sin 
verksamhet av andra orsaker eller inte har redovisat till kommunen. 

Bakgrund
Fritidsnämnden beslutade i april 2020 om 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. 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse, Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd till följd av 
Coronapandemin

2. Sammanställning förlorat aktivitetsstöd 
3. §22 FN Bibehållet aktivitetsstöd
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Förening Minskat antal sammankomster Minskat stöd mot 2019 Extra stöd Fått ökat bidrag, men 

Angarns ryttare -1 56 0 färre sammankomster. 

Brottby SK -94 -15810 4785

Frösunda Skytteförening -19 -934 934

Frösunda Sportklubb -12 -1968 1968

Mx Indoor Motorklubb -14 -2190 2190

Vallentuna Badmintonförening -9 -580 580

Vallentuna Bordtennisklubb -59 -5896 2860

Vallentuna Handbollsklubb -233 -28242 10220

Vallentuna Innebandyklubb -102 -5496 3500

Vallentuna Korpen -110 -10370 0

Vallentuna Modellflygklubb -9 -1176 1176

Vallentuna Ridklubb -92 -11220 7680

Vallentuna Schackklubb -15 -1550 1550

Vallentuna Scoutkår (fd SSF) -54 -1672 1672

Vallentuna Taekwando IF -18 -2390 2390

Vallentuna Tennisklubb -121 -4084 4084

Vallentuna Tyngdlyftningsklubb -63 -7370 6930 Hela minskningen 

Vallentuna Volleybollklubb -4 -2364 2364 beror på färre antal 

Vallentuna Fäktklubb 1 -634 634 redovisade verksamheter 

Åbybergskyrkans unga -21 -1550 1550

GoIF Kåre -40 -3610 0 Fått ökat bidrag, men 

Vallentuna 4H-klubb -10 508 0 färre sammankomster. 

57067 Extra stöd att utbetala 

Förening Ökat antal sammankomster Ökat stöd mot 2019 Extra stöd 

Bällsta FF 173 24152 0

Huvudstadens golfklubb 22 4296 0

Lilla Rörby Ryttarklubb 19 678 0

Showdansföreningen Flex 2 450 0

Täby Gymnastikförening/Vallentuna 28 980 0

Vallentuna Basket 45 5836 0

Vallentuna BK Damfotboll 109 12248 0

Vallentuna Bollklubb 149 31172 0

Vallentuna Friidrottsklubb 29 5988 0

Vallentuna Futsal Club 4 368 0

Vallentuna Hockey 15 5438 0

Vallentuna Konståkningsklubb 55 6606 0

Vallentuna Rangers HF 53 12262 0

Vallentuna Scoutkår av NSF 27 1626 0

Vallentuna Wadoruu Karate IF -7 2076 0

Vallentuna-Össeby OL -1 380 0

Föreningar med minskad aktivitet vår 2020 mot vår 2019. 

Föreningar med ökad aktivitet vår 2020 mot vår 2019. (Erhåller inte extra stöd) 
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§ 22
Bibehållet aktivitetsstöd (FN 2020.017)

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.
Med tillägget att samtliga föreningar kommer att informeras om beslutet via mail, 
underskrivet av Lars Carlsson (C), ordförande för fritidsnämnden, och Petri Peltonen, 
förvaltningschef Fritidsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
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.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag, med tillägget att 
samtliga föreningar kommer att informeras om beslutet via mail, underskrivet av Lars 
Carlsson (C), ordförande för fritidsnämnden, och Petri Peltonen, förvaltningschef 
Fritidsförvaltningen.
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Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-03-19,  Bibehållet aktivitetsstöd
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