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Åtgärdspaket för civilsamhället i Enköpings kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Upplevelsenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att frysa hyran för
ideella föreningar i Enköpings kommun under april, maj och juni för de som har
bokade anläggningar och/eller lokaler i Enköpings kommuns regi.
Förslag till nämnden
Upplevelsenämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på åtgärdspaket för
civilsamhället i Enköpings kommun. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över
möjligheten att omdisponera de medel som behövs, inom given budgetram. Vidare
ska förvaltningschefen löpande informera nämnden om vidtagna åtgärder samt
effekter av dessa.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av pandemin covid-19 föreslår förvaltningen ett åtgärdspaket som
grundar sig dels i de frågor som inkommit hittills gällande utmaningar och
svårigheter inom det ideella föreningslivet. Likaså dess förmåga att med hänsyn
taget till generella riktlinjer från folkhälsomyndigheten, ändå kunna upprätthålla viss
verksamhet, då det är tydligt att det i flera sammanhang skapar mer nytta än
skada.
Upplevelseförvaltningens bedömning
Upplevelseförvaltningens bedömning är att förslaget mycket väl speglar de
utmaningar och svårigheter som har uppstått för civilsamhället. Civilsamhället
spelar en viktig roll för folkhälsan och samhällsutvecklingen. Det är angeläget att vi
i möjligaste mån kan hjälpa föreningslivet och andra aktörer att upprätthålla
verksamhet. Förvaltningen vill särskilt poängtera de ekonomiska utmaningar som
följer med detta. I dagsläget prognostiserar vi en kostnad med cirka 1 500 000
kronor för att genomföra åtgärdspaketet. Vi bedömer också att den kostnaden är
rimlig i relation till andra kostnader som uppstår på lång sikt om inte civilsamhället
ges möjlighet att vara fortsatt viktig funktion i att utveckla och attrahera människor
som bor, verkar och besöker Enköping.
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Åtgärdspaket för civilsamhället i Enköpings kommun
Med anledning av pandemin covid -19 föreslår förvaltningen ett åtgärdspaket som
grundar sig i dels de frågor som inkommit hittills gällande utmaningar och
svårigheter inom det ideella föreningslivet. Likaså dess förmåga att med hänsyn
taget till generella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, ändå kunna upprätthålla
viss verksamhet, då det är tydligt att det i flera sammanhang skapar mer nytta än
skada.
De av regeringen tilldelade medlen till kulturen, 500 miljoner kronor, tilldelas
verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga
tillställningar. Även mindre evenemang påverkas av Folkhälsomyndighetens
riktlinjer och av allmänna beteendeförändringar. De som ska kunna få stöd är
både stora och små aktörer som är verksamma inom kulturområdet.
Organisationsform ska inte spela någon roll för att kunna få stöd.
De av regeringen tilldelade statliga medlen till idrotten, 500 miljoner kronor,
kommer att tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen
av offentliga tillställningar. Det kommer gå till föreningar som organiserar
idrottsevenemang, så som större cuper, motionslopp eller matcher på elitnivå.
Riksidrottsförbundet (RF) har av regeringen tilldelats 500 miljoner kronor för att
stötta det ideella föreningslivet. Principerna syftar till att fastställa vad som
övergripande ska styra bidragsfördelningen till och med den 30 juni 2020. RF har
tagit fram övergripande och avgränsade principer som syftar till att fastställa vad
som ska styra bidragsfördelningen till och med den 30 juni 2020.
Förslag på åtgärder att vidta på grund av pandemin covid -19:

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

-

Verksamhetsbidrag på samma nivå 2021 som 2020, oaktat om man har haft
aktiviteter eller inte. Detta torde minska både ekonomisk oro och
administration och gäller för ideella föreningar som drabbas negativt på grund
av covid -19.

-

Ingen avbokningsavgift på kommunala lokaler (redan beslutat).

Besöksadress

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
upplevelseforvaltningen@enkoping.se
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-

Subvention med upp till 25% på fasta hyreskostnader för icke kommunala
lokaler i upp till tre månader, där det ideella föreningslivet inte kommer ifrån
hyreskostnaden trots att de inte har verksamhet pga covid -19. Beräknad
summa cirka 0,2 miljoner kronor.

-

Pott med ett generöst regelverk där föreningar kan ansöka om kompensation
i olika former, men främst för sådant som inte kompenseras av statsbidraget
eller annan kompensation utanför Enköpings kommun. Ett exempel är att en
idrottsförening inte kan få kompensation från riksidrottsförbundet för
tappade sponsorintäkter. Då skulle det vara just det som de kan söka viss
kompensation för hos kommunen. Beräknad kostnad cirka 0,5 miljoner
kronor. Gäller de personer och/eller föreningar som kvalificerar sig för att
söka bidrag inom ramen för ”stöd till civilsamhället” i Enköpings kommun.

-

Förslag är att vi fryser hyran för ideella föreningar i Enköpings kommun under
april, maj och juni för de som har bokade anläggningar och/eller lokaler i
Enköpings kommuns regi. Beräknad summa cirka 0,6 miljoner kronor.

-

Beviljat och utbetalt stöd till föreningar som inte kan användas fullt ut under
2020 enligt planerat, får överföras till 2021 års verksamhetsår och genomföra
planerade aktiviteter då istället. Enköpings kommun kommer alltså inte kräva
återbetalning för icke genomförda aktiviteter som föreningen har fått bidrag
för.

-

Vi bjuder in till digitalt möte för rådgivning och stöd med anledning av
pandemin.

-

Förvaltningen arbetar fram en sida på webben som handlar om
”föreningslivet och corona” med tips, FAQ, länkar etc (pågår).

-

Utvecklingsbidraget inom bidragsreglerna öppnas för att också söka medel för
utvecklingsprojekt som kompenserar för konsekvenser av pandemin. Dock
kan vi konstatera att konsekvensen kan bli att alla föreningar då inte ges
möjlighet att nå sitt potentiella bidrag som vi har utlovat med anledning av
införandet av nya bidragsregler.

Kompensation från en eventuell pott bör främst gå till de föreningar som:
gått miste om intäkter främst på grund av inställda cuper, turneringar,
föreställningar och arrangemang.
drabbats av förlorade intäkter på grund av uteblivna anmälningsbiljettavgifter/intäkter.
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fått kostnader trots att arrangemanget/aktiviteten blivit inställd på grund av
restriktioner kopplade till coronaviruset.
Uteblivna intäkter från sponsorer och lotterier.
Bidraget bör inte ges för:
lön till personal och spelare.
inköp av inventarier, till exempel möbler till arrangemang.
att kompensera utebliven försäljning (av till exempel fika eller tröjor etc)
Med vänlig hälsning

Camilla Rosenberg
Stabschef
Enköpings kommun

