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Fortsatt stöd till föreningslivet med anledning av covid-19 

Sammanfattning 

Covid-19 har fått effekter på Täbys föreningsliv. Föreningarna är i behov av varierade former 
av stöd då de har olika förutsättningar och befinner sig i olika situationer. Kultur och fritid har 
kommunicerat externt vilket arbete som pågår i kommunen när det gäller att stödja föreningar 
under pandemin. Åtgärderna omfattar bland annat generös avbokningspolicy gällande hyrda 
lokaltider, möjligheter till uppskov gällande betalning av hyror och att aktivitetsbidrag 
kommer att beräknas utifrån tidigare års verksamhetsstatistik. 

Utifrån beslut vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2020, § 43 inrättade 
nämnden utöver detta två temporära stödformer till föreningslivet under 2020. Inom ramen 
för den första stödformen inkom fyra föreningar med ansökningar, varav en beviljades stöd. 
Sjutton föreningar inkom med ansökningar från den andra stödformen, varav sexton 
beviljades stöd.  

Kultur och fritid bedömer att det kan bli aktuellt med ytterligare en temporär stödform, som 
finansieras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2021. 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att vid behov 
inrätta en temporär stödform till föreningslivet med anledning av covid-19, enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att fastställa 

principer för fördelning och prioritering för den temporära stödformen, enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 

 
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna finansiering av den temporära 

stödformen, enligt tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 
 
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att fatta beslut 

om fördelning av stöd till föreningar utifrån den tillfälliga stödformen, givet att 
verksamhetschefen beslutar att inrätta sådan. 
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Ärendet 

Täbys föreningsliv utgör en viktig del av samhället och bidrar bland annat till fysisk aktivitet 
och skapar sociala mötesplatser. Det är viktigt att föreningslivet förblir starkt även genom den 
pågående pandemin.  

Covid-19 har fått effekter på föreningslivet. Föreningarna har varit och kommer fortsätta att 
vara i behov av varierade former av stöd då de har olika förutsättningar och befinner sig i olika 
situationer. Det är vidare svårt att förutsäga vilka insatser som kan vara lämpliga till 
sommaren eller senare, då detta beror på virusets utveckling och beslut som fattas på nationell 
nivå. Det är därför viktigt med ett flexibelt stödgivande som också ger ett visst handlings-
utrymme. 

Kultur och fritid har, liksom våren 2020, kommunicerat externt vilket arbete som pågår i 
kommunen när det gäller att stödja föreningar med anledning av covid-19. Åtgärder omfattar 
bland annat generös avbokningspolicy gällande hyrda lokaltider, möjligheter till uppskov 
gällande betalning av hyror och att aktivitetsbidrag kommer att beräknas utifrån tidigare års 
verksamhetsstatistik. 

Kultur och fritid för kontinuerligt dialog med föreningslivet och en enkät till nästan 120 
föreningar med anledning av covid-19 kommer att skickas ut under april. Detta som en 
uppföljning av de två enkäter som skickades ut under år 2020.  

Temporära stödformer hittills 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 8 juni 2020, § 43 att inrätta en temporär stödform 
till föreningar i en kritisk ekonomisk situation med anledning av covid-19. Fyra föreningar 
inkom med ansökningar, varav en beviljades stöd. 

Vid sammanträdet den 8 juni 2020 beslutade kultur- och fritidsnämnden vidare att ge 
verksamhetschefen i uppdrag att vid behov inrätta ytterligare en temporär stödform. 
Verksamhetschefen beslutade i november 2020 att inrätta en sådan enligt denna delegation. 
Sjutton föreningar inkom med ansökningar, varav sexton beviljades stöd.  

Ytterligare temporär stödform vid behov 
Kultur och fritid bedömer att det kan bli aktuellt med ytterligare en temporär stödform samt 
ser i denna situation ett värde i att kunna agera snabbt och flexibelt för att stödja föreningar på 
ett lämpligt och effektivt sätt.  

Därför föreslås att nämnden ger verksamhetschefen i uppdrag att, vid behov, upprätta en 
temporär stödform till föreningslivet med anledning av covid-19. Inriktning och kriterier 
bestäms av verksamhetschefen utifrån det behov som bedöms föreligga vid tidpunkten. 
Finansiering av den temporära stödformen ska ske inom kultur- och fritidsnämndens 
budgetram för 2021.  
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I det fall verksamhetschefen bedömer att det finns skäl att upprätta en ytterligare stödform ska 
detta anmälas till nämnd vid nästkommande sammanträde. Verksamhetschefens beslut ska 
föregås av dialog med nämndens ordförande. Anmälan till nämnd ska omfatta:  

 Stödformens syfte och omfattning 
 Kriterier för fördelning och prioritering 

Beslut om fördelning ska anmälas till nämnd vid nästföljande sammanträde.  

Ekonomiska aspekter 

Finansiering av det temporära stödet till föreningar ska ske inom kultur- och fritidsnämndens 
beslutade budgetram för 2021. 

 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter  
Kultur- och fritidschef 

 

 

Lina Browall   Jenny Holmberg 
Re-chef kulturenheten  Re-chef sport och förening
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