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 Kommunstyrelsen 

Möjlighet till tillfälligt stöd för föreningar, med 
ungdomsverksamhet, som är ekonomiskt 
drabbade av Covid-19 restriktioner 

Bakgrund 

I samband med att Folkhälsomyndigheten anslår allmänna råd samt att regeringen 
påkallar restriktioner för att begränsa spridningen av Covid-19 kan vissa föreningar få 
svårt att upprätthålla sin verksamhet. Detta kan gälla flera typer av föreningar och de 
drabbade blir ofta föreningsmedlemmarna. I de fall barn och ungdomar är verksamma i 
föreningarna är det särskilt olyckligt om föreningens verksamhet tvingas begränsas av 
indirekta skäl så som till exempel bristande ekonomi. Detta kan leda till att barns fysiska 
och sociala aktivitet minskar, vilket i sin tur kan ge negativa konsekvenser för sömn, 
koncentrations- och inlärningsförmåga mm. 

Härav skulle en möjlighet för föreningar att kunna söka ett extra Corona-relaterat stöd, 
göra nytta för föreningsanslutna ungdomar i kommunen. 

Tillfälligt Corona-relaterat stöd för föreningar med ungdomsverksamhet 

Stödet föreslås vara sökbart och bygga på följande kriterier 

- Föreningen ska vara aktiv med sin verksamhet, samt ha sin utgångspunkt i Västerviks
kommun.

- Föreningen ska, relativt sin verksamhet i övrigt, ha en stor ungdomsverksamhet sett
till antalet medlemmar.

- Föreningen ska vara negativt påverkad av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och
/eller de av riksdag/regering beslutade restriktionerna kopplade till Covid-19.

Ekonomiskt belopp som går att ansöka föreslås inte vara begränsat, däremot kommer den 
som handlägger ansökningarna kunna föreslå annan summa som stöd än den sökta. Tiden 
som möjligheten finns att söka medel föreslås däremot vara begränsad till december 
månad 2020. 

Förslag till beslut om tilldelning av medel föreslås utarbetas av kommunens förenings- och 
fritidsstrateg. Slutligt beslut om utbetalning föreslås fattas av kommunstyrelsen. 
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Finansiering 

Inom kommunstyrelsens förvaltning finns inte budgeterade medel för beskrivet 
föreningsstöd för år 2020. Om beskrivet stöd för föreningar ska göras möjligt föreslås att 
medel tas från RUF (Resultatutjämningsfonden) för kommunstyrelsens förvaltning. RUF-
medel får användas för tillfälliga satsningar men får inte innebära utökad verksamhet på 
sikt.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna principerna redovisade i kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 
november 2020 om tillfälligt stöd för föreningar, med ungdomsverksamhet, som är 
ekonomiskt drabbade av coronarelaterade restriktioner. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta 

att tillskjuta 2 000 000 kr ur resultatutjämningsfonden för kommunstyrelsens förvaltning 
för Västerviks kommun att användas till tidsbegränsat, sökbart stöd för föreningar med 
ungdomsverksamhet som är drabbade av coronarelaterade restriktioner. 

Anders Björlin Ulf Kullin Anders Östlund 
Kommundirektör Förvaltningsledare Förenings- och fritidsstrateg 
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