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§ 44 Dnr 2022/48 048 KS 
 
Extra föreningsbidrag 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  avsätta 100 000 kronor från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag 

(1010 1300) för föreningsbidrag till ideella föreningar med barn- och ung-
domsverksamhet som idag erhåller aktivitetsstöd. 

att  avsätta 100 000 kronor från kommunstyrelsens budget för projekt och bidrag 
(1010 1300) för föreningsbidrag till ideella föreningar i kommunen med kul-
turverksamhet. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att fördela bidragen. 

Ärendebeskrivning 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har enats om att det finns ett be-
hov av ytterligare stöd till kommunens ideella föreningar som erbjuder medborgare 
(sär-skilt barn och unga) kultur- och fritidsaktiviteter. Detta mot bakgrund av de 
ovanligt höga elpriserna och att pågående pandemi (COVID-19) har inneburit re-
striktioner, rekommendationer och beteenden som gjort det svårare än vanligt för 
kommunens ideella föreningar att klara ekonomin. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om extra bidrag för att stödja föreningarnas 
verksamheter, utöver driftbidrag, aktivitetsstöd och de ordinarie föreningsbidragen. 
Kommunstyrelsen har även beslutat att inte ta ut hyra för idrottsplaner- och hallar 
hösten 2021 och våren 2022. År 2021 avsattes 100 000 kronor för extra bidrag till 
bygdegårdsföreningar som kompensation för uteblivna hyresintäkter och ökade 
driftskostnader. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-16. 

Bedömning 
Det finns ett fortsatt behov av att ekonomiskt stötta ideella föreningar som bedriver 
kultur-, barn- och ungdomsverksamhet beroende på höga elpriser och restriktioner 
med anledning av Covid-19.  

Behovet av stöd varierar mellan berörda föreningar och bidragets fördelning bör 
spegla detta. 

Bidragen föreslås utgå till ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverk-
samhet samt lokala föreningar som bedriver kulturverksamhet. 
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Ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet omfattar i huvudsak 
idrottsföreningar, men också exempelvis friluftsföreningar och scoutkårer. 

Konsekvensanalys 
Beslutet medför en kostnad om 200 000 kronor och belastar kommunstyrelsens 
budget för projekt och bidrag (1010 1300). Budgetposten har 500 000 kronor som 
inte är specificerad för något särskilt bidrag eller projekt. Trafiknämnden har föresla-
git kommunstyrelsen att avsätta 40 000 kronor från denna budgetpost för anlägga 
farthinder på Såningsvägen. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens för avgörande 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikatörerna 
______________
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