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Ansökan om hyresbidrag 2021, Korpen Vallentuna (FN 2021.045)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja Korpen Vallentuna ett bidrag om 10000kr för hyresbidrag 
för godkänd lokal under 2021 att belasta potten för bidrag speciella ändamål 2021.

Ärendebeskrivning
Föreningen har redovisat sina aktiviteter till förvaltningen i samband med 
aktivitetsstödsansökan. Då flera aktiviteter har flyttas utomhus med anledning av pandemin så 
har hyresbidraget för år 2021 blivit avsevärt mycket lägre än tidigare. Föreningen har löpande 
hyra och driftkostnader för sin lokal och hyresbidraget är en viktig inkomst för föreningen.

Utifrån föreningens ansökan och dialog med föreningen ser vi att föreningens hyresbidrag har 
påverkats negativt med anledning av Corona pandemin. Hyresbidraget har minskat med mer 
än 12000 kr i jämförelse med föregående år. Förvaltningen föreslår att fritidsnämnden 
beslutar att bevilja föreningen ett hyresbidrag om 10000 kr för år 2021.

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, 2021-11-10, Ansökan om hyresbidrag 2021, Korpen Vallentuna
 Ansökan om hyresbidrag 2021, Korpen Vallentuna
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om hyresbidrag 2021, Korpen 
Vallentuna

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Korpen Vallentuna ett bidrag om 10000kr för  
hyresbidrag för godkänd lokal under 2021 att belasta potten för bidrag speciella 
ändamål 2021.  

Sammanfattning av ärendet
Föreningen har redovisat sina aktiviteter till förvaltningen i samband med 
aktivitetsstödsansökan. Då flera aktiviteter har flyttas utomhus med anledning av 
pandemin så har hyresbidraget för år 2021 blivit avsevärt mycket lägre än tidigare. 
Föreningen har löpande hyra och driftkostnader för sin lokal och hyresbidraget är en 
viktig inkomst för föreningen. 

Utifrån föreningens ansökan och dialog med föreningen ser vi att föreningens 
hyresbidrag har påverkats negativt med anledning av Corona pandemin. 
Hyresbidraget har minskat med mer än 12000 kr i jämförelse med föregående år. 
Förvaltningen föreslår att fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen ett 
hyresbidrag om 10000 kr för år 2021. 

Bakgrund
Föreningar som av särskilda skäl bedriver verksamhet i en lokal som kommunen inte 
kan erbjuda och som anses som nödvändig för föreningens specifika aktivitet kan få 
hyresbidrag. Hyresbidraget är för de barn- och ungdomsföreningar som har möjlighet 
att ansöka om aktivitetsbidrag och innebär att det ger föreningen en extra peng per 
sammankomst i den specifika lokalen. Korpen Vallentuna har under hösten 2020 och 
våren 2021 flyttat en stor del av sina aktiviteter till utomhus för att kunna fortsätta 
bedriva verksamheten och hyresbidraget har därför påverkats negativt. 

Konsekvenser för barn
Ett bidrag till föreningen berör barn- och ungdomar som är aktiva i föreningen. Att 
föreningen får ett bidrag ger föreningen förutsättningar att kunna fortsätta bedriva 
sin verksamhet och erbjuda barn- och ungdomar en meningsfull fritid.  

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