
 

 

(UTKAST) PRINCIPER FÖR FÖRDELNING OCH 
PRIORITERING - TEMPORÄRT STÖD TILL 
FÖRENINGSLIVET MAA COVID-19  

 

Övergripande principer 

1. Syftet med stödet är att i så stor utsträckning som möjligt undvika konkurser inom 

kommunens föreningsliv. Detta för att bidra till syftet med Täby kommuns allmänna 

bestämmer om stöd till föreningar – att stödja mångfalden och det mervärde som 

skapas genom föreningarnas verksamhet.  

2. Stödet avser föreningar som finns upptagna i kommunens föreningsregister och är 

bidragsberättigade. Föreningar vars verksamhet är inriktad mot barn och unga är 

prioriterade liksom föreningar med betydande verksamhet för kommunens kulturella 

infrastruktur.  

3. Föreningslivet är ett av många områden som drabbas av covid-19. Det är angeläget att 

kommunens föreningar känner solidaritet med varandra och inser att full 

kompensation inte alltid är möjligt. Det är viktigt att föreningar utifrån sin situation 

och förmåga bidrar till att lindra de ekonomiska konsekvenserna och gör rimliga 

äskanden i sina ansökningar.  

4. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga 

uppgifter, kan kommunen besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd. 

 

Avgränsande principer  

1. Stödet är möjligt att söka för föreningar som på ett tydligt sätt kan visa på ett kritiskt 

ekonomiskt läge, med risk för att behöva lägga ned sin verksamhet pga. covid-19.  

2. Stödet avser ekonomiska konsekvenser med anledning av covid-19 perioden 12 mars – 

30 juni 2020  

3. Föreningar som på ett tydligt kan beskriva vilka åtgärder som de för egen del har 

vidtagit, och planerar att vidta, för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av covid-

19 kan ta del av stödet. 

 

Vad som kan kompenseras  

1. En förening ska, som utgångspunkt, inte få dubbelt stöd för samma ekonomiska 

konsekvens. Föreningar ska i första hand ha sökt kompensation genom statliga stöd. 

Det kan även finnas stöd att söka från regionen. Staten och regionens stöd kommer att 

avräknas från kommunens i den mån det rör motsvarande ekonomiska konsekvenser. 

2. Det är bevisade kostnader och intäktsbortfall föreningar har haft som kan ersättas. 

Varje ansökan ska innehålla verifieringar. Ekonomisk kompensation kan utgå för:  

a. Faktiska merkostnader som uppstått för föreningen med anledning av covid-19.  

b. Uteblivna eller minskade intäkter till föreningen p.g.a. inställd, reducerad eller 

uppskjuten verksamhet. 

3. Förening som haft minskade kostnader med anledning av covid-19 ska redovisa detta i 

ansökan. På föreningsnivå kan det handla om minskade kostnader för transporter, logi 



 

 

som har avbokats eller arvoden som inte behövt utbetalas. De sparade kostnaderna 

kommer att dras ifrån eventuella intäktsbortfall eller merkostnader. 

4. Kommunen betalar inte ut ersättning för lön eller arvode. För detta hänvisas till 

ordinarie stödsystem och andra krispaket från regeringen.   

 

Principer för prioritering 

Det ekonomiska stödet är begränsat. I det fall föreningarnas ansökningar sammantaget 

överstiger avsatt medel kommer kommunen att behöva prioritera bland ansökningarna. 

Följande prioriteringsgrunder kommer att vara vägledande: 

1. Föreningar som bedrivs för och till förmån för barn och ungdomar samt föreningar 

med betydande verksamhet för kommunens kulturella infrastruktur kommer att 

prioriteras. 

2. En bärande princip med stödet är att det ska bidra till föreningarnas fortsatta 

överlevnad, varför det är angeläget att den ekonomiska förlusten under perioden ställs i 

relation till föreningens totala ekonomiska situation. Den ekonomiska skadan i relation 

till föreningens omsättning kommer därför vara en grund för prioritering. Föreningar 

med liten ekonomisk påverkan sett till omsättningen kan således komma att erhålla 

mindre eller utebliven kompensation. 

 

 

 

 

 

 

 


