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Fritidsnämndens presidiebeslut avseende Covid-19 - november
FRI-2020-2695
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober att av årets prognostiserade överskott fördela 20
Mkr till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till funktionsstödsnämnden samt
7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att stärka Malmös föreningar och
civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin, bryta isoleringen samt stärka
tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden. Fritidsförvaltningen föreslår att
bidragsberättigad förening ska få ta del av stödet och att stödet utgår från befintligt
bidragssystem samt att stödet i huvudsak ska ges för personalkostnader samt lokal- och
anläggningskostnader. Därutöver ska stödet stimulera till föreningslivets omställning för att
fortsätta erbjuda aktivitet för barn och unga. Fritidsnämndens bidragspresidium har beslutat
enligt detaljerna i ärendet.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 201210

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-12-03
Fritidsnämnden 2020-12-10
Ärendet

Fritidsnämnden tog i mars beslut om stöd till föreningar för att minska oro för föreningens
ekonomi till följd av Coronapandemin. För föreningar som påverkades negativt av inställda
aktiviteter under våren 2020 beslutades att föreningsbidrag (grund-, aktivitets-,
lokalkostnadsbidrag) skulle kunna baseras på aktiviteter genomförda 2019. Vidare beslutades att
inga avbokningsavgifter skulle tas ut av föreningar som ställde in evenemang eller aktiviteter.
Föreningar erbjöds också anstånd upp till 90 dagar eller en avbetalningsplan för
bokningar/hyror/tjänster till och med juli 2020.

SIGNERAD

Restriktioner till följd av pandemin har fortsatt under hösten och mycket talar för att även

2 (3)
verksamhetsåret 2021 kommer att påverkas.
Fritidsnämnden föreslås därför besluta att 2021 års bidrag kommer att baseras på 2019 års
statistik för föreningar som minskat aktiviteter och förutsatt att föreningar inlämnat
årshandlingar och föreningsrapport 2020.
Den 29 oktober beslutade också kommunfullmäktige att av årets prognostiserade överskott
fördela 20 Mkr till fritidsnämnden, 15 mkr till kulturnämnden, 7,5 Mkr till
funktionsstödsnämnden samt 7,5 Mkr till arbetsmarknads- och socialnämnden, med syfte att
stärka Malmös föreningar och civilsamhälle för att möta de negativa effekterna av pandemin,
bryta isoleringen samt stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i staden.
Fritidsnämnden har därutöver avsatt 1 mkr ur egen budget och erhöll dessutom 2 mkr av
kommunstyrelsen i juni som kompletterar detta stöd till föreningslivet. Totalt har fritidsnämnden
23 mkr att ge som extra stöd till föreningslivet till följd av coronapandemin.
Under året har föreningslivet visat prov på kreativitet och funnit olika lösningar för att aktivera
sina medlemmar trots restriktionerna. Men i dialog med samorganisationerna kan konstateras en
ökad oro hos föreningslivet för att inte klara kostnader för personal och lokal samt förlorade
intäkter på grund av minskad aktivitet och minskade möjligheter för medlemmar att betala
medlems- och träningsavgifter.
Fritidsförvaltningen föreslår att bidragsberättigad förening ska få ta del av stödet och att stödet
utgår från befintligt bidragssystem samt att stödet i huvudsak ska ges för personalkostnader samt
lokal- och anläggningskostnader. Därutöver ska stödet stimulera till föreningslivets omställning
för att fortsätta erbjuda aktivitet för barn och unga.
Förvaltningen föreslår följande inriktning för fördelning av det extra stödet.
Utgångspunkt för detta extra stöd
-

Stödet utgår till bidragsberättigad förening hos fritidsnämnden.
Stödet utgår från befintligt bidragssystem.
Stödet gäller för perioden mars 2020 – december 2020.
Stödet utgår endast till föreningar som inlämnat årshandlingar och föreningsrapport
2020.

Fokus för detta extra stöd är att det ges för
-

personalkostnader
lokal/anläggningskostnader
aktivitet

Modell för fördelning
Konsulentbidrag
50% av budget 2020 (17,4 miljoner) => 8,7mkr
Lokalkostnadsbidrag
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50% av budget 2020 (3,4 miljoner) => 1,7 mkr
Aktivitetsbidrag
50% av bidrag baserat på hösten 2019 och våren 2020 (ca 9,5 miljoner) => 4,7 mkr
Lokal- och anläggningshyra hos fritidsförvaltningen
50% subvention mot fakturerande kostnader 2019 (ca 15 mkr) => 7,5 mkr
Elitidrottsstöd för individuella idrotter
Extra bidrag till elitaktiva för kompetensstöd och tillkommande kostnader => 0,5mkr
Övrigt
Extra bidrag till mötesplatser och till lokalanpassningar och särskilt stöd till föreningar för
tillkommande kostnader på grund av restriktioner och som inte ryms inom ovan bidragsstruktur.
=> 2 mkr
Totalt: 15 mkr + 8 mkr (10 mkr x 0,80 dvs mars-dec 2020) = 23 mkr
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

