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Dnr FRN 2020/54

Fritidsnämnden

Ytterligare förlängning av åtgärder i
aktivitetsbidraget för att kompensera föreningars
ekonomiska förlust till följd av COVID-19
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att förlänga tidigare beslut §40 och §85. Förlängningen innebär
att aktivitetsbidraget avseende perioden 2021-01-01 till 2021-06-30 baseras på
redovisningen för genomförda aktiviteter under samma period 2019.
Sammanfattning av ärendet
De ekonomiska konsekvenserna av Coronavirusets utbredning slår fortsatt hårt mot
föreningslivet. För att minska de ekonomiska effekterna av inställda aktiviteter för
föreningarna föreslås därför utbetalningarna av aktivitetsbidragen även denna period
baseras på redovisningen för samma period 2019. Om nämnden beslutar enligt enhetens
förslag blir det den tredje bidragsperioden som baseras på närvarostatistiken för
motsvarande period 2019.
Ärendet
De ekonomiska konsekvenserna av Coronavirusets utbredning slår hårt mot
föreningslivet. Föreningar tvingas ställa in planerad verksamhet såsom cuper och
arrangemang och förlorar därmed intäkter. Vissa föreningar har haft möjlighet att ställa
om sin verksamhet genom att till exempel förlägga aktiviteter utomhus medan vissa
föreningar har varit tvungna att ställa in stora delar av sin verksamhet. En möjlig
konsekvens av uteblivna intäkter för föreningar är begränsade möjligheter till en aktiv
fritid för boende i Nacka.
För att minska de ekonomiska effekterna av inställda aktiviteter för föreningarna
baserades utbetalningarna av 2020 års aktivitetsbidrag på redovisningen för samma
period 2019. Då effekterna av pandemin kvarstår för föreningslivet föreslås därför att
även utbetalningarna av aktivitetsbidraget som betalas ut för aktiveter som sker under
våren 2021 baseras på redovisningen för samma period 2019.
Aktivitetsbidrag för våren 2021 söks under perioden 1 juli - 25 augusti 2021.
Föreningarna ska fortsätta registrera närvaro och aktiviteter som vanligt för våren 2021.
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Mer information angående ansökningsproceduren kommuniceras till föreningarna när
ansökningsperioden närmar sig.
Om en förening inte ansökte om bidrag för våren 2019 hanteras bidragen som vanligt för
genomförda aktiviteter våren 2021. De föreningar som har haft fler aktiviteter trots
pandemin kommer inte att förlora något av sitt aktivitetsbidrag. Om en förening har haft
fler sammankomster under våren 2021 än våren 2019 ska bidraget baseras på statistiken
för 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Budget för aktivitetsbidraget år 2021 är delvis baserad på utbetalda aktivitetsbidrag för
2019. Beslutet att basera utbetalningarna för 2021 på 2019 års underlag ryms därför
inom befintlig budget. En eventuell konsekvens skulle kunna bli att utbetalat belopp kan
stiga marginellt till följd av att ett flertal föreningar har haft fler sammankomster men
även det bedöms rymmas inom befintlig budget.
Konsekvenser för barn
Föreningarna som årligen erhåller aktivitetsbidraget bedriver en omfattande barn- och
ungdomsverksamhet. Om ett flertal av dessa föreningar går i konkurs skulle det få stora
negativa konsekvenser för föreningslivet och därmed också för många barn och unga
runtom i Nacka. Enheten anser att föreslagen åtgärd bidrar till att begränsa de negativa
konsekvenserna för barns och ungas fritid.
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