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Kultur- och fritidsförvaltningen  Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum  2020-08-10 

Dnr  KFN 2020/0096 

 

 

Tillfälligt bidrag till kultur-, hembygds- och bygdegårdsföreningar med 

anledning av Covid-19  
 

Sammanfattning 
Föreningslivet i Österåkers kommun har drabbats på olika sätt av Covid-19. Kultur- och 
fritidsnämnden har tidigare vidtagit åtgärder för att stötta idrotts- och friluftsföreningar. Ett tillfälligt 
bidrag kan nu sökas för verksamheter inom kulturområdet. Syftet är att förhindra att föreningar och 
stiftelser i kommunen går i konkurs på grund av ekonomiska konsekvenser av Covid-19.  
 

Beslutsförslag 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
1. Införa ett sökbart tillfälligt bidrag till kultur-, hembygds-,  och bygdegårdsföreningar i Österåker 

med anledning av covid-19. 

2. Godkänna riktlinjer för fördelning och prioritering för det tillfälliga bidraget. 

3. Finansiering av det tillfälliga bidraget sker inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens budget 

för offentliga kulturevenemang.  

4. Beslutet justeras omedelbart 

 

Bakgrund 

 
I april genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen enkätundersökningar till kommunens föreningar, 

inklusive stiftelsen Wira-spelen, för att undersöka konsekvenser av pandemin. I enkätsvaren 

framkom att flera lokalhållande föreningar, såsom hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och 

konstföreningar, drabbats hårt av uteblivna intäkter. Stiftelsen Wira-spelen har genom kontrakt varit 

bundna till omfattande lönekostnader med skådespelare och musiker.   

 

Förvaltningens slutsatser 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i juni 2020 vidtagit åtgärder riktade mot idrotts- och 

friluftsföreningar i form av ändrade riktlinjer för utbetalning av aktivitetsstöd. Kommunens idrotts- 

och friluftsföreningar har också kunnat söka statliga medel, ”krisstöd”, fördelade av 

Riksidrottsförbundet. Motsvarande statliga medel för kulturfältet har inte kommit det lokala 

kulturföreningslivet till del. Därför behövs ett temporärt stöd i form av ett sökbart bidrag. Sökande 

skall vara bidragsberättigad förening eller stiftelse i Österåkers kommun. Syftet med bidraget är att 
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förhindra att en förening eller stiftelse går i konkurs. Principer för fördelning av bidraget redovisas i 

särskilt framtagna riktlinjer.  

 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KFN15 2020/0070. Tillfälligt beslut angående utbetalning av aktivitetsstödet med anledning av 
Covid19/Corona 
 

Bilagor 

1. Riktlinjer för tillfälligt bidrag kultur-, hembygds-,  och bygdegårdsföreningar i Österåker med 

anledning av covid-19. 

 
 
 

Katarina Freme  Birgit Lindholm 

tf Förvaltningschef  Kultursekreterare 


