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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat den 8 oktober 2020. Justeringen anmäls till kommunstyrelsen. 

 

 
 
Sekreterare §§ 1–3 Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 
 
Protokollet justeras den 8 oktober 2020. För digitala signaturer, se sista sidan.  
 
 
 
Peter Evansson (S), ordförande  
 
 
 
Lennart Lundberg (KNU).  
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
 
Tid: Måndag den 5 oktober 2020, kl. 10:00–12.00  
Plats: Distanssammanträde.  
Beslutande: Peter Evansson (S), ordförande 

Lennart Lundberg (KNU) 
Christer Johansson (V) 
Boo Östberg (C) 
 

  
Övriga 
deltagare: 

Lena Larsson, kultur- och fritidschef 
Catrine Wermelin, enhetschef fritid 
Kristina Hadziresic, enhetschef kultur 
Jon Hulander,  
Lena Malmborg,  
Magnus Kalm  

Plats och tid 
för justering: 

Protokollet justeras digitalt den 8 oktober 2020.  



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

kultur- och 
fritidsutskott 
 

PROTOKOLL 2 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 1 
 
 

Justering 
 
 
§ 2 
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§ 3   Dnr: KS-2020/730 
 

Stöd till föreningslivet med anledning av Covid 19-pandemin 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott antar förvaltningens rekommenderade 

åtgärder, tidplan och form för ett tillfälligt Coronastöd till föreningslivet i Knivsta 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Covid-19 påverkar föreningslivet i Knivsta kommun på olika vis. Allt ifrån inställda träningar, 
matcher och föreställningar till förlorade intäkter, omställningar i verksamheten och 
svårigheter att betala hyror och avgifter.  
 
Förvaltningens bedömning är att Covid-19 påverkat föreningarnas ansökningar till vissa 
bidragsformer på ett sådant sätt att bidragsmedel kommer finnas kvar när 
ansökningsperioden stänger. Från 5 oktober 2020 föreslås därför föreningslivet kunna 
ansöka om allmänt Coronastöd från kvarvarande bidragsbudget. Ramarna för detta bidrag är 
generöst formulerat och snabbt att handlägga.  
 
Beslutet påverkar endast 2020 års budget. Eventuella ytterligare behov 2021 kräver nytt 
beslut.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-21 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 


	Sammanträde med kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
	Justering
	Godkännande av dagordning
	Stöd till föreningslivet med anledning av Covid 19-pandemin
	Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till


