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Tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 
med anledning av covid-19  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1.   att införa en tillfällig stödform till allmänna samlingslokaler för bortfall av 
hyresintäkter i samband med covid-19, 

2. att i 2020 års budget omfördela medel från upprustningsstöd till allmänna 
samlingslokaler till den tillfälliga stödformen samt 

3. att fördelning av stöd inom stödformen beslutas enligt samma ordning som 
ordinarie stöd till allmänna samlingslokaler i kulturnämndens delegations- och 
arbetsordning.  

 

Sammanfattning 
Lokalhållande föreningar med allmänna samlingslokaler drabbas hårt av effekterna av 
covid-19, då de är beroende av hyresintäkter från ideella föreningar och andra 
arrangörer av gruppaktiviteter och då dessa aktiviteter avstannat. Kulturförvaltningen 
föreslår att en tillfällig stödform införs för att snabbt kunna kompensera för 
föreningarnas bortfall av hyresintäkter och därmed värna ett fortsatt levande 
föreningsliv i kommunen. Stödformen föreslås finansieras genom medel avsatta för 
upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler. 

Ärendet 

Beredning 

Ärendet har beretts av kulturförvaltningens stab. 

 

Kulturförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2020-04-30 KTN-2020-00331 
  
Handläggare:  
Karin Sundequist 
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Föredragning 

Spridningen av covid-19 påverkar verksamheter med stöd av kulturnämnden och flera 
av dessa har genom ordförandebeslut (KTN-2020-00253) erbjudits åtgärder för att ta 
verksamheten genom krisen. Några verksamheter som inte berördes av beslutet var de 
organisationer som uppbär verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler. 

Under 2020 har 29 lokalhållande organisationer beviljats verksamhetsstöd till 
allmänna samlingslokaler, varav 27 lokaler är belägna på landsbygden. Landsbygdens 
allmänna samlingslokaler nyttjas av flera olika aktörer i närområdet för en bred 
verksamhet riktad till alla åldrar. Exempel på aktiviteter är pensionärsgymnastik, 
körsång, linedance, scoutverksamhet och föreningsmöten. 

Lokalhållande föreningars riks- och distriktsorganisationer rapporterar att effekterna 
av covid-19 drabbar medlemsorganisationerna hårt. I synnerhet påverkas 
organisationer som hyr ut allmänna samlingslokaler till andra ideella föreningars 
aktiviteter och till publika arrangemang. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut om restriktioner 
för allmänna folksamlingar har lett till att stora delar av aktiviteterna har avstannat. 
Avbokningarna är omfattande och inga nya bokningar tillkommer. Lokalintäkter 
uteblir samtidigt som driftskostnader för vatten, värme och el kvarstår.  

Med förlorade hyresintäkter tappar de lokalhållande organisationerna snabbt sin 
likviditet. Om krisen blir långvarig är risken stor att verksamheter som funnits länge 
kan tvingas att upphöra, och att lokalsamhället förlorar viktiga mötesplatser. 

För att snabbt möta de lokalhållande organisationers akuta behov med anledning av 
effekterna av covid-19 samt mildra negativa effekter för landsbygdens föreningsliv 
föreslår kulturförvaltningen att nämnden beslutar om ett tillfälligt stöd. 

Förvaltningens förslag 

Kulturförvaltningen föreslår en tillfällig stödform under 2020 med utlysning från 28 maj 
2020. Stödet syftar till att underlätta för verksamheter genom kompensation för 
bortfall av hyresintäkter i samband med covid-19. Stödformen föreslås finansieras 
genom en omfördelning av medel från upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler. 

Det tillfälliga stödet kan sökas av lokalhållande organisation som har beviljats Uppsala 
kommuns verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler under 2019 eller 2020. Stödet 
bygger på en uppskattning av intäktsbortfall jämfört med tidigare års hyresbeläggning. 
Organisationen behöver verifiera sitt intäktsbortfall genom jämförande statistik och 
resultatrapport för våren 2019 och 2020, samt en förteckning över inställda aktiviteter. 

Stödformen föreslås beslutas enligt samma rutin som ordinarie stöd till allmänna 
samlingslokaler i kulturnämndens delegations- och arbetsordning 2019-03-27 §39 
7.3.7. Handläggning och beslut sker löpande allt eftersom ansökningar kommer in, 
med redovisning av delegationsbeslut till nästkommande nämndmöte. Utlysningen 
stängs när avsatta medel är fördelade, dock senast den 31 december 2020. Ingen 
återredovisning av stödet krävs. 

Kulturnämnden har i 2020 års budget avsatt 475 000 kronor för upprustningsstöd till 
allmänna samlingslokaler. Det är i nuläget svårt att avgöra i vilken grad medlen möter 
de behov som finns avseende faktiska intäktsbortfall. De omfördelade medlen bör ses 
som ett tak för vad som i nuläget är möjligt att bevilja inom den tillfälliga stödformen.  
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Om behoven av kompensation för intäktsbortfall överstiger tillgängliga medel föreslås 
en prioritering av betydande verksamheter för landsbygdens infrastruktur i form av 
mötesplatser. Om behoven visar sig vara mindre omfattande föreslås att medel som 
inte fördelas återgår som upprustningsstöd med målet att fördelas under 2020. 

Konsekvenser för sökande av upprustningsstöd 

Det totala belopp som årligen söks inom upprustningsstödet har alltid varit högre än 
given budgetram. Sökande är därmed medvetna om att avslag kan ges om 
förvaltningen bedömer att ansökan inte kan prioriteras, och merparten av sökande 
avvaktar beslut om fördelning innan något upprustningsarbete påbörjas. 

Tolv lokalhållande organisationer har sökt upprustningsstöd 2020, varav elva är 
bygdegårdsföreningar och uppbär verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler. 
Uppsala bygdegårdsdistrikt har fått ta del av inkomna ansökningar om 
upprustningsstöd och har givits möjlighet att yttra sig om en eventuell omfördelning av 
medel. Distriktet bifaller förslaget att omvandla kommunens upprustningsstöd under 
2020 till ett tillfälligt stöd för intäktsbortfall. 

Den tolfte föreningen som sökt upprustningsstöd är en IOGT-NTO-förening inom 
Uppsala stad vilken söker upprustningsstöd för bland annat tak- och skorstensbyte. 
Föreningen hyr inte ut lokalen till andra ideella föreningar och uppbär därmed inget 
verksamhetsstöd till allmänna samlingslokaler. Föreningen har enligt samtal med 
sökande kontaktperson ännu inte upplevt någon märkbar negativ effekt i 
verksamhetens ekonomi med anledning av covid-19.  

Förvaltningen bedömer att kompensation för intäktsbortfall hos kommunens 
allmänna samlingslokaler i nuläget är mer angeläget för ett levande föreningsliv än 
enstaka investeringar i lokalanpassningar. Sådana investeringar kan skjutas på 
framtiden och stöd kan sökas inför 2021.  

Ekonomiska konsekvenser 

Den tillfälliga stödformen föreslås finansieras av medel avsatta för upprustningsstöd 
till allmänna samlingslokaler och ryms därmed inom ramen för kulturnämndens 
budget 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör 
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