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Bibehållet aktivitetsstöd VT-2021 (FN 2021.051)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja utbetalning av totalt 72040 kr i bibehållet aktivitetsstöd för 
vårterminen 2021 fördelat till de föreningar som har ansökt om aktivitetsstöd och är 
berättigade ett bibehållet stöd i enlighet med förvaltningens beräkning och förslag.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har sammanställt vilka föreningar som har tappat i antal aktiviteter för 
aktivitetsbidragsansökan under våren 2021 i jämförelse med våren 2019. Sammanställningen 
finns som bilaga till tjänsteskrivelsen och heter ”Underlag för bibehållet aktivitetsstöd VT-
21”. De föreningar där förvaltningen har kunnat identifiera en minskning som kan vara en 
möjlig effekt av Coronapandemin föreslås få en extra utbetalning för att bibehålla 
aktivitetsstöd på samma nivå som våren 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.

Då riktlinjer och rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten för att 
minska smittspridningen i samhället även legat kvar under våren 2021 föreslår förvaltningen 
att ett bibehållet aktivitetsstöd ska utbetalas för vårterminen 2021 enligt förvaltningens 
underlag.

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, 2021-11-15, Bibehållet aktivitetsstöd VT-2021
 Underlag för bibehållet aktivitetsstöd VT-21
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Tjänsteskrivelse

Bibehållet aktivitetsstöd VT-2021 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja utbetalning av totalt 72040 kr i bibehållet 
aktivitetsstöd för vårterminen 2021 fördelat till de föreningar som har ansökt om 
aktivitetsstöd och är berättigade ett bibehållet stöd i enlighet med förvaltningens 
beräkning och förslag.  

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har sammanställt vilka föreningar som har tappat i antal 
aktiviteter för aktivitetsbidragsansökan under våren 2021 i jämförelse med våren 
2019. Sammanställningen finns som bilaga till tjänsteskrivelsen och heter ”Underlag 
för bibehållet aktivitetsstöd VT-21”. De föreningar där förvaltningen har kunnat 
identifiera en minskning som kan vara en möjlig effekt av Coronapandemin föreslås 
få en extra utbetalning för att bibehålla aktivitetsstöd på samma nivå som våren 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. 

Då riktlinjer och rekommendationer från Regeringen och Folkhälsomyndigheten för 
att minska smittspridningen i samhället även legat kvar under våren 2021 föreslår 
förvaltningen att ett bibehållet aktivitetsstöd ska utbetalas för vårterminen 2021 
enligt förvaltningens underlag. 

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. 

Under våren 2021 har riktlinjer och rekommendationer från Regeringen och 
Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen i samhället legat kvar under 
stor del av vårterminen. Riktlinjer och beslut som kan komma att få betydande 
ekonomiska effekter för föreningslivet. 
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Konsekvenser för barn
Ett bibehållet aktivitetsstöd berör samtliga barn och ungdomar som är aktiva i en 
förening som är bidragsberättigad. Att föreningarna får ett bibehållet aktivitetsstöd 
som motsvarar samma period föregående normalår, hjälper bidragsberättigade 
föreningar som kan få 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



Förening Minskat antal sammankomster Minskat stöd mot 2019 Extra stöd 

Brottby SK -173 -26738 4420

Frösunda Skytteförening -11 -640 640 Ökat antal sammankomster. 

Frösunda Sportklubb -21 -2226 2226 Färre deltagare gav minskning 

GoIF Kåre -24 -2066 2066 av bidrag. 

Mx Indoor Motorklubb -20 -2126 2126

Showdansföreningen Flex -75 -6498 4056

Täby Gymnastik 13 -960 960

Vallentuna Bordtennisklubb -23 -3682 3682

Vallentuna Handbollsklubb -322 -35358 18480

Vallentuna Innebandyklubb -203 -18872 15300

Vallentuna Ridklubb 31 -2788 2788

Vallentuna Tennisklubb -171 -11124 11124

Vallentuna Fäktklubb 1 -1074 1074

Vallentuna 4H-klubb -37 -3098 3098

72040 Extra stöd att utbetala 

Förening Ökat antal sammankomster Ökat stöd mot 2019 Extra stöd 

Angarns ryttare -1 34 0

Bällsta FF 109 20424 0

Huvudstadens golfklubb 5 3724 0

Lilla Rörby Ryttarklubb 36 1714 0

Vallentuna Basket 126 16182 0

Vallentuna BK Damfotboll -12 1956 0

Vallentuna Bollklubb 96 33720 0

Vallentuna Friidrottsklubb 24 3244 0

Vallentuna Futsal Club 1 236 0

Vallentuna Hockey 0 4100 0

Vallentuna Konståkningsklubb 37 3732 0

Vallentuna Rangers HF -6 636 0

Vallentuna Scoutkår (df SSF) 59 6314 0

Vallentuna Scoutkår av NSF 42 2926 0

Vallentuna Taekwondo IF 25 1120 0

Vallentuna volleyboll -23 1162 0

Vallentuna Wadoruu Karate IF -1 98 0

Vallentuna Korpen 39 3742 0

Bidragsberättigade föreningar som inte är med i sammanställningen har inte sökt aktivitetsstöd för vår 2021. 

Föreningar med minskad aktivitet vår 2021 mot vår 2019. 

Föreningar med ökad aktivitet vår 2021 mot vår 2019. (Erhåller inte extra stöd) 
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