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Yttrande angående – Förberedelse för ett
svårt Corona-scenario
Vi delar den oro som uttrycks i yrkandet gällande att Göteborgs föreningar drabbas hårt
av Corona-utbrottet, inte minst ekonomiskt. Alliansen och Socialdemokraterna har därför
enats om insatser för att lindra konsekvenserna.
Genom ett ordförandebeslut kommer idrotts- och föreningsnämnden att i augusti 2020
betala ut samma aktivitetsbidrag som föreningarna fick i augusti 2019. De föreningar som
skulle ha fått ett högre bidrag i augusti 2020 jämfört med augusti 2019 får i stället det
högre bidraget.
Vad gäller beslut om de aktivitetsbidrag som betalas ut för nästa halvår är det nödvändigt
att först få en mer samlad bild, eftersom situationen slår olika hårt mot olika idrotter och
föreningar. I dagsläget vet vi inte heller hur situationen kommer att se ut för föreningarna
i höst.
För att mildra konsekvenserna för föreningarna kommer ett ordförandebeslut även att
fattas om att de föreningar som har lån med kommunen som borgenär får förlängd borgen
med ett år. Det blir även amorteringsfritt i ett år.
Sedan tidigare har avbokningsavgiften för hallar och planer tagits bort. Längre fram kan
det även bli aktuellt att se över lokal- och planhyrorna. Men som nämns ovan är det
nödvändigt med en mer samlad bild av hur föreningarna drabbas och vad som faktiskt ger
bäst stöd innan ett sådant beslut.
Något som också behöver tas med i det fortsatta arbetet är det statliga stödet på 500
miljoner kronor. Riksidrottsförbundet har nyligen tagit fram förslag på principer för
fördelning som ska hanteras av Riksidrottsstyrelsen den 16 april.
Det förs även diskussioner med Kulturrådet angående fördelningen av det statliga stödet
på 500 miljoner till kulturen. När detta är klart och staden vet hur mycket som tilldelas
Göteborg kommer dessa att fördelas ut till stadens kulturliv. Hur och vilka ska få del av
stödet är ännu inte klart.
Det ska även påpekas att Kulturnämndens ambition är att betala ut de bidrag som
nämnden fattat beslut om oavsett om aktiviteterna genomförs eller ej.
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Reviderat yrkande angående – Förberedelse
för ett svårt Corona-scenario
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen hemställer till Kulturnämnden respektive Idrott- och
föreningsnämnden, Göteborg &Co och Got Event att i samverkan med Kommunstyrelsen
(Centrala krisledningsgruppen) ta fram ett förslag på åtgärdspaket för att lindra de
negativa effekterna på fristående kultur- och idrottsverksamheter i Göteborg.

Yrkandet
Göteborg behöver skyndsamt förberedas för ett svårt Corona-scenario. Kommunen vidtar
redan åtgärder men mer behöver göras och förberedas omgående.
De förslag som hittills har presenterats för att stödja idrotten är bra men otillräckliga. Vi
behöver ett bredare åtgärdspaket.
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