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Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd HT-20 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 hösten 2020 i jämförelse med hösten 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 
hösten 2019.

I arbetet med sammanställningen kunde vi se ett antal föreningar som redovisade stora 
minskningar i antalet aktiviteter. Förvaltningen har tittat extra på föreningarna med stort 
bortfall.

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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2021-03-31, Redovisning av bibehållet aktivitetsstöd till följd av 

Coronapandemin HT-20
 Sammanställning förlorat aktivitetsstöd HT-20
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Tjänsteskrivelse

Redovisning av bibehållet 
aktivitetsstöd HT-20 till följd av 
Coronapandemin 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har sammanställt vilka föreningar som har tappat i antal 
aktiviteter för aktivitetsbidragsansökan under hösten 2020 i jämförelse med hösten 
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 hösten 2019. 

I arbetet med sammanställningen kunde vi se ett antal föreningar som redovisade 
stora minskningar i antalet aktiviteter. Förvaltningen har tittat extra på föreningarna 
med stort bortfall. 

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. 

Bakgrund
Fritidsnämnden beslutade i december 2020 om att ge fritidsförvaltningen i uppdrag 
att identifiera en eventuell minskning av antalet aktiviteter per förening för hösten 
2020 till följd av Coronautbrottet (Covid-19) och vid aktuella fall ekonomiskt reglera 
minskningen. 

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

Expedieras till:
Akten



Förening Minskat antal sammankomster Minskat stöd mot 2019 Extra stöd 
Angarns ryttare -4 -238 kr 238 kr
Brottby SK 25 -764 kr 764 kr Ökat antal sammankomster. 
Frösunda skytteförening -3 -44 kr 44 kr Färre deltagare gav minskning 
GoIF Kåre -11 -994 kr 994 kr av bidrag. 
Huvudstadens golfklubb -16 -316 kr 316 kr
MX Indoor Motorklubb -4 -2 318 kr 2 318 kr
Showdansföreningen Flex -15 -1 848 kr 1 848 kr
Täby Gymnastikförening/Vallentuna 5 -1 048 kr 1 048 kr
Vallentuna 4H-klubb -38 -2 708 kr 2 708 kr Ökat antal sammankomster. 
Vallentuna bordtennisklubb -38 -4 764 kr 4 764 kr Färre deltagare gav minskning 
Vallentuna fäktklubb -24 -2 024 kr 2 024 kr av bidrag. 
Vallentuna handbollsklubb -175 -16 770 kr 8 900 kr
Vallentuna Hockey -165 -6 682 kr 6 682 kr
Vallentuna innebandyklubb -324 -39 458 kr 22 400 kr
Vallentuna korpen -148 -12 222 kr 8 880 kr
Vallentuna modellflygklubb -20 -2 756 kr 2 756 kr
Vallentuna ridklubb -5 -1 270 kr 1 270 kr
Vallentuna schackklubb -15 -1 356 kr 1 356 kr
Vallentuna scoutkår av NSF -1 -1 372 kr 1 372 kr
Vallentuna Taekwando IF 6 -490 kr 490 kr
Vallentuna tennisklubb -4 -82 kr 82 kr
Vallentuna Tynglyftningsklubb -116 -12 620 kr 10 560 kr
Vallentuna Volleybollklubb -54 -2 266 kr 2 266 kr
Åbybergskyrkans unga -7 -724 kr 724 kr

84 804 kr Extra stöd att utbetala 

Förening Ökat antal sammankomster Ökat stöd mot 2019 Extra stöd 
Bällsta FF 44 10 010 kr 0 kr
Frösunda sportklubb 11 1 112 kr 0 kr
Lilla Rörby Ryttarklubb 38 1 894 kr 0 kr
Vallentuna Badmintonförening 7 1 066 kr 0 kr
Vallentuna Basket 73 10 094 kr 0 kr
Vallentuna BK Damfotboll 11 834 kr 0 kr
Vallenutna Bollklubb 70 12 544 kr 0 kr
Vallentuna Friidrottsklubb 15 932 kr 0 kr
Vallentuna Futsal Club -3 32 kr 0 kr
Vallentuna Judoklubb 32 3 036 kr 0 kr
Vallentuna konståkningsklubb 51 6 650 kr 0 kr
Vallentuna Rangers HF 12 5 900 kr 0 kr
Vallentuna Scoutkår (fd SSF) 93 8 668 kr 0 kr
Vallentuna styrketräningsförening 21 2 274 kr 0 kr
Vallentuna Wadoryu Karate IF 42 3 354 kr 0 kr
Vallenutna-Össeby OL 14 1 218 kr 0 kr

Föreningar med minskad aktivitet höst 2020 mot höst 2019. 

Föreningar med ökad aktivitet höst 2020 mot höst 2019. (Erhåller inte extra stöd) 
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