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KFN

Dnr KFN

5:6

bidrag

Tillfälligt

med

5

2020/0096

hembygds- och bygdegårdsföreningar

kultur-,

till

I

anledning av Covid- 9
I

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1.

Införa ett sökbart

Österåker

med

tillfälligt

bidrag

till

kultur-,

hembygds-, och bygdegårdsföreningar

i

anledning av covid-19.

2.

Godkänna

3.

Finansiering av det

fördelning och prioritering för det

riktlinjer för

bidraget sker

tillfälliga

inom ramen

tillfälliga

bidraget.

och fritidsnämndens

för Kultur-

budget för offentliga kulturevenemang.
4.

Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
i Österåkers kommun har drabbats på olika sätt av C0vid-19. Kulturoch
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

Föreningslivet

föreningar och

stiftelser

i

kommunen

går

i

konkurs på grund av ekonomiska konsekvenser av

C0vid-19.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-08-10.

Förslag

beslut

till

Arne Ekstrand (KD) yrkar

bifall

till

Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande
1.

Införa

ett

Österåker

sökbart

med

tillfälligt

bidrag

till

kultur-,

hembygds-, och bygdegårdsföreningar

i

anledning av covid-19.

2.

Godkänna

3.

Finansiering av det

riktlinjer för

fördelning och prioritering för det

tillfälliga

bidraget sker

inom ramen

tillfälliga

för Kultur-

bidraget.

och fritidsnämndens

budget för offentliga kulturevenemang.
4.

i

Beslutet justeras omedelbart

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar
yrkande och finner att så är fallet.

enligt

Arne Ekstrands (KD)

Expedieras
Kommunfullmäktige
Akten

“M,

em

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

