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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-11-16

§ 377
Svar på mot ion om säkerst ällande av
föreningslivet s ekonomiska förutsätt ningar
från Lovisa Johansson (FI) med flera
KSN-2020-02122
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Sammanfattning
Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj 2020
att uppdra idrotts- och fritidsnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till
föreningar så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal
deltagare, medlemmar eller aktiviteter under 2020 kopplat till
Coronapandemin,
att uppdra kulturnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till föreningar
så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare,
medlemmar eller aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin, samt
att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast
i samband med bokslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2021
Bilaga 1, Motion om säkerställande av föreningslivets ekonomiska
förutsättningar från Lovisa Johansson (FI) med flera
Bilaga 2, Protokollsutdrag från kulturnämnden 27 september 2021
Bilaga 3, Protokollsutdrag från idrotts- och fritidsnämnden 27 september 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-11-16

Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-10-18

Diarienummer:
KSN-2020-02122

Handläggare:
Runa Krehla, Ewa Wennmark

Svar på motion om säkerställande av
föreningslivets ekonomiska förutsättningar
från Lovisa Johansson (FI) med flera
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj 2020
•

•

•

att uppdra idrotts- och fritidsnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till
föreningar så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal
deltagare, medlemmar eller aktiviteter under 2020 kopplat till
Coronapandemin,
att uppdra kulturnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till föreningar
så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare,
medlemmar eller aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin, samt
att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast
i samband med bokslutet.

Beredning
Ärendet har beretts av kulturförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningskontoret. Barnrättsperspektivet har beaktats i ärendet genom att
verksamhetsbidragen endast berör barn och unga i åldern 5–25 år. Jämställdhet- och
näringslivsperspektiven är inte relevant i detta ärende.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
Clickortapheretoentertext.
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Kulturnämnden har behandlat ärendet 27 september 2021 och föreslagit att motionen
besvaras med föredragningen i ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 27 september 2021 och föreslagit
att motionen besvaras med föredragningen i ärendet.
Föredragning
Idrotts- och fritidsnämnden stödjer barns och ungdomars fritid genom att ge
subventioner till föreningar som organiserar och genomför fritidsaktiviteter, med fokus
på åldersgruppen 5–25 år. Det största stödet går till idrottsföreningar, som också
engagerar flest barn och unga.
Nämndens subvention ges dels i form av kontanta föreningsbidrag och genom att
lokaler till föreningars aktiviteter tillhandahålls genom den så kallade
markeringsavgiften.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutade 24 april 2020 §34 att utbetalningen av
verksamhetsstödet till barn- och ungdomsföreningar, genom aktivitetspoäng och
sammankomster för våren 2020, ska baseras på planerad verksamhet, oavsett om
verksamheten genomförts eller ej. Vid bidragsgivningen för vårens aktiviteter
kompenserades de föreningar som hade minskade aktiviteter i enlighet med beslutet.
Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2020 §132 att under perioden 1 april till och med
30 juni 2020 ändra markeringsavgiften för alla föreningar som bokar kommunala
anläggningar till noll kronor. Det är något som positivt påverkar föreningarnas
ekonomiska förutsättningar i förhållande till aktivitetspoäng och
sammankomstbidrag.
Under våren 2021 har stadsbyggnadsförvaltningen på uppdrag från idrotts- och
fritidsnämnden utrett pandemins effekter på föreningslivet. Utredningen är gjord
främst utifrån de 180 föreningar som söker bidrag från nämnden. Underlag till
utredningen har tagits från det kommunala bokning- och bidragssystemet,
föreningarnas kostnader för markeringsavgifter, Riksidrottsförbundets fördelning av
LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstödet) samt den totala summan av utbetalt
kompensationsstöd, det har också genomförts djupintervjuer med ett 40-tal
föreningar.
Utredningen visar att föreningarnas ekonomi 2020 inte nämnvärt påverkats negativt.
Aktivitetspoäng och sammankomstbidrag avseende vår- och hösttermin 2020 är redan
fördelade. Enligt utredningens resultat går det inte att motivera ytterligare
aktivitetsbidrag för 2020 års aktiviteter än de som redan är utbetalda.
Kulturnämnden stödjer öppen fritidsverksamhet och kulturpedagogisk verksamhet i
föreningsregi genom stöd till barn och ungas fria tid samt stöd till barns och ungas
kulturutövande. Dessa stöd är inte baserade på antal deltagare eller sammankomster,
utan det är ett fast stöd baserat på de kostnader föreningen har uppgett för sin
verksamhet i ansökan om verksamhetsstöd eller projektstöd. Exakt hur många som
deltar eller hur mycket verksamhet föreningen har påverkar alltså inte direkt nivån på
stödet, men kan naturligtvis göra det på sikt om föreningens ordinarie verksamhet
ändras i grunden.
Innehållet i föreningarnas verksamhet har till viss del påverkats under 2020/2021, men
föreningarna har förtjänstfullt ställt om och mycket har kunnat genomföras men på ett
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coronaanpassat sätt. Verksamhet har bedrivits i mindre grupper, om möjligt utomhus
och en del föreningar har övergått helt till digitala aktiviteter. Undantaget var perioden
22 december och en bit in i januari då all icke-nödvändig verksamhet skulle pausas,
även kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga. Kulturförvaltningen har
regelbundet informerat föreningarna om rådande restriktioner och förändringar och
meddelat dem om man tillfälligt pausar verksamhet så innebär det inte ett indraget
stöd. Föreningarnas ekonomi har därmed inte påverkats på ett negativt sätt och ingen
förening har förlorat något stöd. Kulturnämnden har heller inte några särskilda
kostnader kopplade till dessa stöd att särredovisa.
När det gäller stöd till det fria kulturlivet där mycket verksamhet har pausats helt under
pandemin har det hanterats i en särskild ordning, där kulturaktörer har haft möjlighet
att söka ett särskilt riktat coronastöd från kulturnämnden under hösten 2020 samt
ytterligare stöd våren 2021. Detta redogörs för närmare i svaret på en annan motion
ställd av (FI) kopplad till stöd till det fria kulturlivet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2021
Bilaga 1, Motion om säkerställande av föreningslivets ekonomiska
förutsättningar från Lovisa Johansson (FI) med flera
Bilaga 2, Protokollsutdrag från kulturnämnden 27 september 2021
Bilaga 3, Protokollsutdrag från idrotts- och fritidsnämnden 27 september 2021

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Motion: Säkerställande av föreningslivets ekonomiska förutsättningar
Uppsala kommuns föreningar står inför en mycket stor utmaning tillsammans med det övriga
samhället. Många föreningar ställer in sina verksamheter och flera föreningar vittnar om en
stor frånvaro på olika aktiviteter. Samhället är helt beroende av ett fungerande föreningsliv
som ger meningsfull fritid.
Ett fungerande föreningsliv är viktigt för folkhälsan och för social sammanhållning, och
motverkar utanförskap. Därför krävs det tydliga besked redan nu för föreningarna att de,
trots svårigheter till följd av Coronapandemin, inte kommer att drabbas ekonomiskt, utan får
goda möjligheter att fortsätta verka i framtiden. De föreningar som har möjlighet till det
behöver få möjlighet att ställa om till utomhusaktiviteter eller vidta andra åtgärder i ljuset av
de nya smittskyddsrekommendationerna under 2020. För att säkerställa föreningslivets
behov och Idrotts- och fritidsnämndens samt Kulturnämndens eventuellt ökade kostnader
eller minskade intäkter måste resurser avsättas.

Med anledning av detta yrkar vi att:
-

Uppdra Idrotts- och fritidsnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till föreningar
så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare,
medlemmar eller aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin.

-

Uppdra Kulturnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till föreningar så att de
inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare, medlemmar eller
aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin.

-

Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i
samband med bokslutet.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)
Charlie Strängberg (F!)
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Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2021-09-27

§ 98
Svar på mot ion om säkerst ällande av
föreningslivet s ekonomiska förutsätt ningar
från Lovisa Johansson (FI) med flera
KTN-2021-00530
Beslut
Kulturnämnden beslutar
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i en
motion väckt 25 maj 2020
att uppdra idrotts- och fritidsnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till
föreningar så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal
deltagare, medlemmar eller aktiviteter under 2020 kopplat till
Coronapandemin,
att uppdra kulturnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till föreningar
så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare,
medlemmar eller aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin, samt
att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast
i samband med bokslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2021-09-27

Bilaga, Motion om säkerställande av föreningslivets ekonomiska
förutsättningar från Lovisa Johansson (FI) med flera
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

