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NÄMNDEN FÖR KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSAS
ARBETSUTSKOTT

Dnr NKAF 2021/94

§ 39 Ansökan om ekonomisk stöd, Friskis &
Svettis
Beslut
Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott beslutar:
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Friskis & Svettis Höör/Hörby har i skrivelse till nämnden äskat extra ekonomiskt stöd från
kommunen pga pandemin för att överleva fram till september då föreningen hoppas
kunna öppna upp som vanligt igen.
Friskis & Svettis är en ideell förening med uppdrag att främja folkhälsan. 2020 klarade
föreningen ekonomin tack vara sålda träningskort och medlemskap i januari och februari
samt har föreningen korttidspermitterat personal och fått ta del av stöd från
Riksidrottsförbundet.
Enligt uppgift från föreningen har de många ungdomar som tränar i gymmet men
redovisar få gemensamma aktiviteter, vilka genererar LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd).
Höörs kommun har samma grundregler för LOK-stöd som Riksidrottsförbundet:
”Bidrag beviljas för en gruppaktivitet som pågår i minst 60 minuter inklusive samling och
avslutning som leds av minst en ledare. Ledaren måste vara minst 15 år och utsedd av
föreningen och aktiviteten ska bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare.”
Frågan om anläggningsbidrag har tidigare diskuterats i Kultur- och fritidsnämnden men
avslagits med hänvisning till få redovisade sammankomster för bidragsberättigade
medlemmar.
Föreningen sökte anläggningsbidrag för 2018. Ansökan avslogs med hänvisning till få
redovisade sammankomster för bidragsberättigade medlemmar.
Enligt antagna bidragsbestämmelser för Höörs kommun ska bidrag till ideella föreningar
ge föreningar möjligheter att genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och
förebyggande verksamhet av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar 5 – 20 år.
Sektorn har 2021-04-30 begärt in kompletterande uppgifter gällande ansökan:
Bokslut/ekonomisk redovisning för 2020
Precisering av belopp som äskas.
Yrkanden
Hanna Ershytt (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.

Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande
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