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Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på
grund av Covid 19
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
till kultur- och fritidsnämnden
1. Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 30 juni 2021 baseras på den
verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut
till föreningen under motsvarande period 2019.
2. För förening som under perioden 1 januari - 30 juni 2021 rapporterat in
fler deltagtillfällen än 2019 utgår ett bidrag motsvarande 2021 års
deltagarnivå.
3. Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt
aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för
stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1 och 2.
4. Nybildade föreningar under 2020 eller 2021 omfattas inte av besluten.
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Sammanfattning
Föreningarna i Tyresö kommun har sedan våren 2020 ställt in verksamheter
och aktiviteter för att minska smittspridningen av Covid 19. Detta innebär att
det lokala aktivitetsstödet även våren 2021 blir lägre än föregående år.
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Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden
kompenserar föreningarna genom att besluta att lokalt aktivitetsstöd för
perioden 1 januari - 30 juni 2021 ska baseras på den verksamhet som låg till
grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under
motsvarande period 2019. Endast föreningar som i övriga avseenden uppfyller
kraven för att beviljas lokalt aktivitetsstöd föreslås omfattas av besluten (dessa
krav är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar
och studieförbund). Föreningar som bildats under 2020 eller 2021 föreslås inte
omfattas av besluten.

Beskrivning av ärendet
Många föreningar påverkas av det nya coronaviruset. Föreningarna tar ansvar
och ställer in aktiviteter och verksamheter, allt för att minska smittspridningen.
Detta påverkar föreningarnas intäkter såsom bidrag från stat och kommun. Ett
bidrag som är viktigt för föreningarna och deras barn och ungdomsverksamhet
är det lokala aktivitetsstödet. Stödet betalas ut som ett fastställt belopp som
beviljas per deltagare som medverkar i sammankomster som sker i föreningens
regi. Bidragsbeloppet som beslutas av kultur- och fritidsnämnden utgår med 12
kronor per deltagare och närvarotillfälle och 22 kronor per deltagare och
tillfälle för personer med en funktionsnedsättning.
Principen om att basera lokalt aktivitetsstöd 2021 på den verksamhet som
bedrevs under motsvarande period 2019 innefattar även de föreningar som
beviljats lokalbidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden
kompenserar föreningarna genom att besluta att lokalt aktivitetsstöd för
perioden 1 januari - 30 juni 2021 ska baseras på den verksamhet som låg till
grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under
motsvarande period 2019. Endast föreningar som i övriga avseenden uppfyller
kraven för att beviljas lokalt aktivitetsstöd föreslås omfattas av besluten (dessa
krav är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar
och studieförbund). Föreningar som bildats under 2020 eller 2021 föreslås inte
omfattas av besluten.
Förvaltningen gör bedömningen att konsekvensen av ändringen kan hanteras
inom ramen för verksamhetsområde 9.
Förslaget att kompensera föreningarna påverkar föreningarnas ekonomi
positivt och därmed föreningarnas möjlighet att bedriva fortsatt barn och
ungdomsverksamhet. Detta är förslag är för barnens bästa och någon prövning
har inte gjorts.

