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Tillfälligt beslut angående utbetalning av 

aktivitetsstödet med anledning av Covid-

19/Corona – Ansökan för VT 2021 

Sammanfattning 

Med anledning av rådande situation med Covid 19 påverkas kommunens barn- 

och ungdomsföreningar möjlighet fortsatt att utföra sin verksamhet. 

Aktivitetsbidrag betalas ut för genomförda aktiviteter, kan inga aktiviteter 

genomföras får föreningen inga bidrag. Idrotts- och friluftsföreningar har 

påverkats i olika utsträckning. De som haft störst negativ påverkan gynnas av 

att fortsatt kunna få aktivitetsstöd enligt 2019 års nivåer. 

Beslutsförslag 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

1. Erbjuda idrotts- och friluftsföreningar i Österåkers kommun 

Aktivitetsstöd i enlighet med sin ansökan för höstterminen 2019.  

2. Förändringen gäller ansökan för vårterminen 2021, vilken betalas ut 

september/oktober 2021. 

3. Möjlighet till bidrag enligt 2019 års nivå prövas i varje enskilt fall för att 

totalt utfall ska hållas inom budgetramen 1,1 miljoner. 

Bakgrund 

Barn- och ungdomsföreningar får aktivitetsbidrag på grundval av hur många 

aktiviteter som genomförs och hur många individer som har deltagit. Bidraget 

betalas i efterhand – vårens aktiviteter rapporteras in och betalas till hösten, 

höstens betalas ut påföljande vår, 24 kronor per aktivitet och 4 kronor per 

deltagare. 

 

Då pandemi fortfarande råder och idrottsrörelsen på många håll bedriver sin 

verksamhet i begränsad och anpassad form bedöms fortsatt ekonomiskt stöd 

behövas för de föreningar som drabbats hårdast. 
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Förvaltningens slutsatser 

Förslag till beslut baseras på regelbunden dialog med föreningarna som är 

verksamma i kommunen samt deras förbund, i vilken vi ser behov av 

ekonomisk stöttning. 

Bibehållet aktivitetsstöd är en åtgärd som ligger inom nämndens budgetram 

och blir därav en lätt tillgänglig stödåtgärd.  

Åtgärden har slagit väl ut vid tidigare tillfälle. Förutsättningarna ser dock olika 

ut för olika idrotter och föreningar. Det finns de som till och med kunnat öka 

sin verksamhet under pandemin. Möjligheten till aktivitetsstöd enligt 2019 års 

nivåer bör, vid behov, fokuseras till de föreningar som påverkats i störst 

utsträckning.  

 

 

 

 

Katarina Freme 

Förvaltningschef Kultur- och fritid 

 

 

Johan Nordström                                                        Lottie Skarstedt 

Idrotts- och fritidschef                                                Fritidskonsulent 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 


