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§ 93
Bibehållet aktivitetsstöd VT-2020 Korpen Vallentuna (FN 2020.068)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
 
fritidsnämnden beslutar att bevilja Korpen Vallentuna ett bidrag om 10370 kr i bibehållet 
aktivitetsstöd motsvarande våren 2019 i enlighet med tidigare beslut som fritidsnämnden 
beslutade om på sammanträdet 2020-04-02.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen sammanställde i september 2020 vilka föreningar som har tappat i antal 
aktiviteter för aktivitetsbidragsansökan under våren 2020 i jämförelse med våren 2019. De 
föreningar där förvaltningen kunde identifiera en minskning som kunde vara en möjlig effekt 
av Coronapandemin fick en extra utbetalning för att bibehålla aktivitetsstöd på samma nivå 
som 2019 enligt fritidsnämndens beslut.

Korpen Vallentuna har efter utbetalningen av aktivitetsstöd återkommit till förvaltningen med 
en skrivelse daterad i november. Föreningen förklarar varför deras bidragsansökan saknade 
uppgifter som påverkade att inget bibehållet aktivitetsstöd betalades ut till föreningen.

Efter dialog med föreningen konstaterar förvaltningen att de har haft samma aktiviteter som 
tidigare men fick ställa in tidigt på våren på grund av Coronapandemin. Att rapporteringen av 
dessa aktiviteter uteblev helt beror bland annat på särskilda omständigheter så som att 
ordinarie personal var permitterade då periodrapporten skulle skickas in. Med anledning av 
fritidsnämndens tidigare beslut om bibehållet aktivitetsstöd och att årets bidragspott 
fortfarande har utrymme för utbetalningen föreslår förvaltningen att fritidsnämnden beslutar 
att bevilja föreningen ett bibehållet aktivitetsstöd motsvarande våren 2019.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
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 2020-11-27, Bibehållet aktivitetsstöd VT-20 Korpen Vallentuna
 Skrivelse Korpen 20201120
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Tjänsteskrivelse

Bibehållet aktivitetsstöd VT-2020 
Korpen Vallentuna

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Korpen Vallentuna ett bidrag om 10370 kr i 
bibehållet aktivitetsstöd motsvarande våren 2019 i enlighet med tidigare beslut som 
fritidsnämnden beslutade om på sammanträdet 2020-04-02. 

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen sammanställde i september 2020 vilka föreningar som har 
tappat i antal aktiviteter för aktivitetsbidragsansökan under våren 2020 i jämförelse 
med våren 2019. De föreningar där förvaltningen kunde identifiera en minskning som 
kunde vara en möjlig effekt av Coronapandemin fick en extra utbetalning för att 
bibehålla aktivitetsstöd på samma nivå som 2019 enligt fritidsnämndens beslut. 

Korpen Vallentuna har efter utbetalningen av aktivitetsstöd återkommit till 
förvaltningen med en skrivelse daterad i november. Föreningen förklarar varför deras 
bidragsansökan saknade uppgifter som påverkade att inget bibehållet aktivitetsstöd 
betalades ut till föreningen. 

Efter dialog med föreningen konstaterar förvaltningen att de har haft samma 
aktiviteter som tidigare men fick ställa in tidigt på våren på grund av 
Coronapandemin. Att rapporteringen av dessa aktiviteter uteblev helt beror bland 
annat på särskilda omständigheter så som att ordinarie personal var permitterade då 
periodrapporten skulle skickas in. Med anledning av fritidsnämndens tidigare beslut 
om bibehållet aktivitetsstöd och att årets bidragspott fortfarande har utrymme för 
utbetalningen föreslår förvaltningen att fritidsnämnden beslutar att bevilja 
föreningen ett bibehållet aktivitetsstöd motsvarande våren 2019. 

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. 

Konsekvenser för barn
Ett bibehållet aktivitetsstöd till föreningen berör samtliga barn och ungdomar som är 
aktiva i föreningen. Att föreningar får ett bibehållet aktivitetsstöd som motsvarar 
samma period föregående år, hjälper bidragsberättigade föreningar som har 
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ekonomiska utmaningar i samband med Coronapandemin att fortsatt kunna erbjuda 
en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Vallentuna kommun. 

Ola Nilsson Erik Lundqvist 
Enhetschef idrott- och friluftsenheten Förenings- och lokalsamordnare 

Expedieras till:
Akten
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