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Beslutsärenden 
 

§ 60 

Stöd till föreningslivet med anledning av Coronavirus 
COVID-19 
Dnr KFN 2020/0088 

Handlingar 
Henrik Nilssons skrivelse den 30 april 2020 samt bilaga ”Stöd till föreningslivet 
med anledning av Coronavirus COVID-19. 

Bakgrund 
En av de sektorer som drabbas hårt av Coronaviruset är Kalmars föreningsliv. 
För att underlätta för våra lokala konstnärer har vi tidigarelagt de årliga 
konstinköpen. Vi har också undersökt möjligheten att skapa en digital 
konstutställning och detta kommer Kalmar konstmuseum att genomföra. Vi 
har sedan tidigare gjort en inventering över renoveringsbehoven av våra 
konstverk. Det har konstaterats att flera konstverk behöver renoveras. Vi 
tidigarelägger därför renoveringen av utvalda konstverk, där vi kan använda oss 
av lokala konstnärer.  
  
Idrotten drabbas också med inställda matcher och slutspel. I samband med att 
kommunfullmäktiges gruppledare möttes 2020-03-24 enades man om att utöka 
kultur- och fritidsnämndens budgetram med fem miljoner. Detta för att 
nämnden ska kunna mildra effekterna för Kalmars föreningsliv. Det är upp till 
nämnden och förvaltningen att hantera dessa extra medel och ha dialogen med 
föreningslivet.  
  
I budgettillskottet har en miljon avsatts till extra elitstöd. Utgångspunkten var 
årets ordinarie elitstöd med fokus på de stora lagidrotterna som sitter med en 
kostnadsbild och avlönad personal i helt annan utsträckning än övriga 
föreningslivet. Så här ser fördelningen ut:  
  
• Kalmar FF 330 000 kronor 
• FBC Herr 250 000 kronor  
• IFK Kalmar 250 000 kronor 
• FBC Dam 170 000 kronor 

  
För att kunna fördela de återstående fyra miljonerna har förvaltningen valt att 
skicka ut en enkät där föreningslivet har fått redogöra för ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser som Coronasituationen har fört med sig. 
Enkätsvaren har analyserat och ett förslag till fördelning för beslut har tagits 
fram.  
  
Ett viktigt stöd till föreningslivet är det så kallade LOK-stödet. 
Riksidrottsförbundet har meddelat att den totala summan för det statliga LOK-
stödet kommer att vara densamma för 2020 som 2019 och vi föreslår 
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detsamma för det kommunala LOK-stödet. Detta finns redan i budget och vi 
föreslår att stödet kvarstår och baseras på 2019 års nivåer.  
  
För att ytterligare skapa förutsättningar för föreningslivet att överleva den 
pågående krisen vill förvaltningen se över taxorna. Både stora och små 
föreningar känner redan av ett betydligt kärvare ekonomiskt läge när intäkterna 
från matcharrangemang uteblir men kostnaderna för träningar kvarstår. 
Förslaget är därför att halvera taxorna för seniorverksamhet under perioden 1 
maj till 31 juli 2020. 
  
Nämnden tog 2018-12-13 beslut om barn- och ungdomsbidrag om 50 000 
kronor till samtliga folkets hus, bygdegårdar och hembygdsföreningar för att 
utveckla barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Bidraget sattes till 50 
000 kronor. Vissa föreningar har fått anstånd med att genomföra aktiviteterna 
till i år. Med tanke på rådande omständighet föreslås nämnden besluta att 
omfördela pengarna för att möjliggöra för dessa föreningar att genomföra sina 
planerade aktiviteter år 2021. 
 

Beslutsgång 
Micael Foghagen (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
• Anta förvaltningens förslag till fördelning av det extra föreningsstödet 

samt uppdra åt kultur- och fritidsnämndens ordförande att på delegation 
besluta om fördelning av den återstående summan. 

• Lokala aktivitetsstödet kvarstår och baseras på 2019 års nivåer i de fall 
aktiviteterna inte har ökat under 2020. 

• Givna barn- och ungdomsbidrag till Folkets hus, bygdegårdar och 
hembygdsföreningar förlängs till att gälla även 2021. 

• Beviljade investeringsbidrag får skjutas till 2021. 
• Halvera nämndens seniortaxor under perioden 1 maj-31 juli 2020. 
• Paragrafen justeras omedelbart. 

 



 

 
 

 

 

 
      
 

 

 
Handläggare Datum  

Henrik Nilsson 20 2020-05-07  
 

Bakgrund till fördelning av Coronamedel 
En av de sektorer som drabbas hårt av Coronaviruset är Kalmars föreningsliv med 
inställda matcher och slutspel. I samband med att kommunfullmäktiges gruppledare 
möttes 2020-03-24 enades man om att utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram 
med fem miljoner. Detta för att nämnden ska kunna mildra effekterna för Kalmars 
föreningsliv. Det är upp till nämnden och förvaltningen att hantera dessa extra medel 
och ha dialogen med föreningslivet. 
 
För att kunna fördela de återstående fyra miljonerna har förvaltningen valt att skicka 
ut en enkät där föreningslivet har fått redogöra för ekonomiska och verksamhetsmäss-
iga konsekvenser som Coronasituationen har fört med sig. Enkätsvaren har analyserat 
och ett förslag till fördelning för beslut har tagits fram.  

Idrottsföreningar 
Eftersom idrottsföreningarna har drabbats olika hårt föreslås att denna kategori delas 
in i ytterligare underkategorier I analysen utifrån inkommande enkätsvar framkommer 
det väldigt olika konsekvenser av rådande situation där vissa idrotter under perioden 
håller på att starta upp sina säsonger, andra idrotter inte helt hann avsluta sina sä-
songer och vissa idrotter hann avsluta sina säsonger. I förslaget har därför idrottsför-
eningarna delats upp i följande underkategorier. 

Utgångspunkter för stöd 

Stöd kan lämnas för 

• Inställda tävlingar, cuper, läger, shower, serie- och kvalmatcher eller andra 
liknande föreningsarrangemang 

• Inställda kurser och utbildningar för egna medlemmar eller andra liknande 
föreningsarrangemang  

• Uthyrning av verksamhetslokaler för 
föreningsaktiviteter/föreningsarrangemang 

• Inställda arrangemang som är av vikt för samhället, exempelvis 
valborgsmässofirande och midsommarfirande 

Stöd lämnas inte för 

• Minskade eller uteblivna reklam- och sponsorintäkter. 

• Aktiviteter och arrangemang för sponsorer 

• Affärs- och näringslivsrelaterad verksamhet 

• Försäljningsintäkter (Lotterier, Majblommeförsäljning, kak- och 
kryddförsäljning, Bingolotter, Newbody, kiosk- och fikaförsäljning) 

• Minskade medlemsavgifter och medlemsbortfall 

• Minskade LOK-stödsintäkter 

• Löner till spelare, tränare, instruktörer eller administrativ personal 

• Minskad försäljning av träningskort i en förening, ersättning för ”frysta”, 
avslutade eller återbetalade träningskort samt personlig/individuella 
träningsintäkter. 

• Uthyrning av klubblokal för privata fester, barnkalas, bröllop eller liknande 
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Stöd föreslås att ges till barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt som övriga 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen 
under 2019. 

Elitföreningars ungdomsverksamhet 

Föreningarna har för sin senior- och elitverksamhet redan erhållit stöd. Stöd föreslås 
att ges till elitföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt som övriga 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

Fotbollen 

För fotbollsföreningarna har ett schablonstöd tagits fram för föreningar som ett fast 
stöd. För att jämförelsen ska bli jämställdhetssäkrad tillämpas därför Smålands Fot-
bollsförbunds och Kommunförbundets klassificering gällande hur olika serienivåer 
inom dam- och herrfotbollen ska klassificeras i förhållande till varandra. Schablon-
summan utgår från vilken division som föreningens seniorlag spelar i. 

Kulturföreningar 
I grundförslaget har vi deltat in föreningarna i olika föreningskategorier. De kategorier 
vi utgått från är följande: 

• Kulturföreningar 

• Hembygdsföreningar 

• Folkets hus och Bygdegårdsföreningar 
 

Det noteras att det endast är ett fåtal av föreningarna inom kulturområdet som har 
valt att söka stöd. Förvaltningen har varit i kontakt med i stort sett samtliga aktiva 
föreningar inom området. Många har låtit meddela att man inte lidit några, eller väldigt 
små, konsekvenser av covid-19.  

Utgångspunkter för stöd 

Stöd kan lämnas för 

• Uteblivna hyresintäkter 

• Extra informationskostnader i samband med Corona åtgärder. 

• Inkomstbortfall för arrangemang av större betydelse 

Stöd lämnas inte för 

• Uppskattat medlemsbortfall 

• Regionala intuitioner/konsulenter 

• Beviljar ej stöd för inkomstbringande aktiviteter som inte är bundna till aktu-
ell period, pantinsamling, toa/hushållspappersförsäljning eller liknande. 

Reservation av medel och delegationsrätt 

Analysen och framtaget förslag till fördelning är genomförd till övervägande del uti-
från de uppgifter som föreningarna angivit via de enkätsvar som kommit till förvalt-
ningen. Av den anledningen reserveras det resterande belopp av de 5 miljoner kr som 
inte är fördelade. Detta för att i efterhand kunna korrigera eventuella händelser och 
aktiviteter som i materialet inte kunnat utläsas eller bedömas eller som föreningar inte 
rapporterat in eller känt till vid tidpunkten för när uppgifter lämnades till kultur- och 
fritidsförvaltningen. Nämndens ordförande ges delegation att besluta om dessa medel.  
 

 



Fördelning av kontanta medel till föreningar inom 
Fritidsområdet (Ansvar Idrott och förening) med anledning 
av Corona/Covid-19 

Ärenden att ta hänsyn till  

Redan beslutat extra elitidrottsstöd 

Kalmar FF - 330 000 kronor. 
IFK Kalmar - 250 000 kronor. 
FBC Kalmarsund herr - 250 000 kronor. 
FBC Kalmarsund dam, 170 000 kronor. 
SUMMA = 1 000 000 kronor 

Andra ärenden att ta hänsyn till – KFN 2020/0044 

Kalmar HC – Kompenserades med 200 000 kr för att ungdomsturneringen Kalmarpucken inte 
kunde genomföras denna vår enligt planering. 
Kalmar Konståkningsklubb – kompenserades med 110 000 kr för uteblivna intäkter för 
Vårshowen och Allmänhetens åkning, som inte kunde genomföras enligt planering. 

Om fördelning - Allmänt 

Vi har delat in föreningarna i olika föreningskategorier. De kategorier vi utgått från är följande: 

• Elitföreningar (deras barn- och ungdomsverksamhet) 

• Idrottsföreningar 

• Hobby- och ungdomsföreningar 

• Scoutföreningar 

• Föreningar för funktionsnedsatta 

• Seniorföreningar 

• Övriga föreningar (Sociala föreningar) 
 
Eftersom idrottsföreningarna har drabbats olika hårt har att denna kategori delas in i ytterligare 
underkategorier I analysen utifrån inkommande enkätsvar framkommer det väldigt olika 
konsekvenser av rådande situation där vissa idrotter under perioden håller på att starta upp sina 
säsonger, andra idrotter inte helt hann avsluta sina säsonger och vissa idrotter hann avsluta sina 
säsonger. Därför har idrottsföreningarna delats upp i följande underkategorier: 
 

- Elitföreningars barn- och ungdomsverksamhet (Kalmar FF, IFK Kalmar och FBC 
Kalmarsund) 

- Fotbolls-, rugby- och cricketföreningar  
- Ridsportföreningar 
- Kampsportföreningar (här ingår boxning och brottning) 
- Skytteföreningar 
- Bowling-, badminton- och bordtennisföreningar 
- Livsstilsidrotter (skate-, parkour- och klätterföreningar) 
- Is-sportföreningar (ishockey och konståkning) 
- Gymnastik- och dansföreningar 
- Sporthallsföreningar (innebandy, handboll, basket, futsal och volleyboll) 
- Friidrottsföreningar 
- Föreningar inom friskvård, gym, styrkelyft/tyngdlyftning och golf 



- Sim- och dyksportföreningar  
- Föreningar inom kanot, rodd, orientering och segling 
- Motorsportföreningar 
- Tennisföreningar 
- Övriga idrottsföreningar (Korpen, Nickebo IK, Kalmar Fäktklubb och Sydöstra Sveriges 

Travsällskap) 

Utgångspunkter för stöd 

Stöd lämnas för 

• Inställda tävlingar, cuper, läger, shower, serie- och kvalmatcher eller andra liknande 
föreningsarrangemang 

• Inställda kurser och utbildningar för egna medlemmar eller andra liknande 
föreningsarrangemang  

• Uthyrning av verksamhetslokaler för föreningsaktiviteter/föreningsarrangemang 

• Inställda arrangemang som är av vikt för samhället, exempelvis valborgsmässofirande och 
midsommarfirande 

Stöd lämnas inte för 

• Minskade eller uteblivna reklam- och sponsorintäkter. 

• Aktiviteter och arrangemang för sponsorer 

• Affärs- och näringslivsrelaterad verksamhet 

• Försäljningsintäkter (Lotterier, Majblommeförsäljning, kak- och kryddförsäljning, 
Bingolotter, Newbody, kiosk- och fikaförsäljning) 

• Minskade medlemsavgifter och medlemsbortfall 

• Minskade LOK-stödsintäkter 

• Löner till spelare, tränare, instruktörer eller administrativ personal 

• Minskad försäljning av träningskort i en förening, ersättning för ”frysta”, avslutade eller 
återbetalade träningskort samt personlig/individuella träningsintäkter. 

• Uthyrning av klubblokal för privata fester, barnkalas, bröllop eller liknande 
 
OBS: Kalmar kommun kommer inte att minska på LOK-stödet. Samma summa som föregående 
år kommer att betalas ut, oavsett om antalet deltagaraktiviteter minskar under våren 2020. 

Idrottsföreningar 

Elitföreningars ungdomsverksamhet 

Föreningarna har för sin senior- och elitverksamhet redan erhållit stöd. Stöd ges till 
elitföreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt som övriga föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 
år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 

Elitföreningar Fast stöd BoU stöd Summa 

IFK Kalmar U-fotboll 25 000 27 700 52 700 

Kalmar FF U-fotboll 40 000 31 500 71 500 

FBC Kalmarsund U-verksamhet 2 500 8 400 10 900 

SUMMA 67 500 kr 67 600 kr 135 100 kr 



 

Kommentarer: 
- IFK Kalmars och Kalmar FF:s barn- och ungdomsverksamhet hanteras i enlighet med avsnittet som berör 

övriga fotbollsföreningar. IFK Kalmar ersätts således för sitt U-19-lag och Kalmar FF ersätts för sitt U-19- 
och U-17-lag, enligt det schablonstöd som tagits fram för fotbollsföreningar. 

- FBC Kalmarsund ersätts med 50 % av uteblivna intäkter från Parasport-arrangemang. 
- Samtliga elitföreningar erhåller också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 

som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet erhåller. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under hela 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 

Fotbolls-, rugby och cricketföreningar 

Dessa tre idrotter utförs utomhus på gräsplaner och tävlingssäsongerna var på väg att startas upp 
när Corona-pandemin bröt ut. Idrotten fotboll är Kalmar kommuns överlägset största idrott, sett 
till både antal föreningar, utövare och barn- och ungdomsaktiviteter. Efter att ha analyserat de 
enkäter som inkommit, är just fotbollsföreningarna en kategori som påverkats ekonomiskt i 
mycket stor omfattning. 
  
Fotbollsföreningarna 
För fotbollsföreningarna har ett schablonstöd tagits fram för föreningar som ett fast stöd. För att 
jämförelsen ska bli jämställdhetssäkrad tillämpas därför Smålands Fotbollsförbunds och 
Kommunförbundets klassificering gällande hur olika serienivåer inom dam- och herrfotbollen ska 
klassificeras i förhållande till varandra. Schablonsumman utgår från vilken division som 
föreningens seniorlag spelar i. Stöd lämnas också för föreningarnas B-lag/utvecklingslag, U19-, 
U-17- och juniorlag. 
   

1. Damallsvenskan jämställs med Allsvenskan Herrar 

2. Superettan jämställs med Elitettan 

3. Div. 1 Herrar 

4. Div. 1 Damer jämställs med Div. 2 Herrar 

5. Div. 3 Herrar jämställs med Folksam U21 Herr 

6. Div. 2 Damer jämställs med Div. 4 Herrar, U19 Allsvenskan/U19 Div. 1 

7. Div. 3 Damer jämställs med Div. 5 Herrar, U17 Allsvenskan/U17 Div. 1 samt U21 Elit/Utv. A 

8. Div. 4 Damer jämställs med Div. 6 Herrar, Juniorserier och Utv. B. 

  

För de olika klassificeringarna har en schablonsumma tagits fram enligt nedan: 

KLASSIFICERINGSGRUPP SUMMA (i kr) 

1. Ingen ersättning - elitstöd har redan bifallits 

2. Ingen ersättning - elitstöd har redan bifallits 

3. 100 000 kr 

4. 75 000 kr 

5. 50 000 kr 

6. 25 000 kr 

7. 15 000 kr 

8.  10 000 kr 
 

 

 
Rugbyföreningarna 
För rugbyföreningar ersätts varje seniorlag med 10 000 kr/lag. Analysen visar att det är färre 
matcher inom rugby-sporten och att påverkan ännu inte varit särskilt stor. 
 
Cricketföreningarna 



Cricketföreningarna ersätts i detta läge inte alls, då ingen av föreningarna svarat på enkäten och 
någon analys därför inte kunnat göras i detta läge.  
 
För samtliga idrotter inom denna underkategori tillkommer det, utöver schablonstödet, ett stöd 
också till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt som övriga föreningar med 
barn- och ungdomsverksamhet erhåller. Det stödet utgår från antalet unika deltagare under hela 
2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 

Fotboll-, rugby- och 

cricketföreningar 

Fast stöd - 

Divisionsstöd 

BoU stöd Summa 

Hossmo BK  52 500 31 000 83 500 

IFK Berga  125 000 28 200 153 200 

IFK Påryd 40 000 700 40 700 

Kalmar AIK FK  15 000 800 15 800 

Kalmar City BK  15 000 0 15 000 

Kalmar Södra IF 42 500 23 500 66 000 

Kalmar Södra IF Rugby 20 000 0 20 000 

Lindsdals IF 105 000 41 600 146 600 

Ljungbyholms GoIF 10 000 22 800 32 800 

Team Södermöre 40 000 0 40 000 

Läckeby GoIF 25 000 7 800 32 800 

Möre BK 25 000 14 100 39 100 

Rockneby IK  30 000 9 500 39 500 

Smedby BoiK  42 500 11 900 54 400 

Trekantens IF 42 500 14 100 56 600 

Tvärskogs IF 15 000 3 700 18 700 

Ängö BK  35 000 1 400 36 400 

Fotball PrimeTime FC  0 0 0 

Kalmar Cricket Förening  0 0 0 

Kalmar Cricket Club 0 0 0 

SUMMA 680 000 kr 211 100 kr 891 100 kr 

 
Kommentarer 



- Fotbollsföreningar får stöd för A- och B-lag som spelar i seniorserier. Stöd ges också till U-lag/Reservlag, 
U19, juniorlag och U17-lag. Stöd utgår inte för C-lag i seniorserie eller annan serie. 

- Det finns några föreningar som har damlag (A- eller B-lag) tillsammans med annan förening, t.ex. 
Trekantens IF och Smedby BoiK samt Kalmar Södra och Hossmo BK. För dessa föreningar fördelas 
hälften av summan för A- och B-lagen till respektive förening 

- Föreningar som har U-lag/Reservlag tillsammans inom herrfotbollen, exempelvis IFK Påryd och Tvärskogs 
IF, där får föreningarna hälften av summan fördelad till respektive förening.  

- Genom att göra fördelningen av stödet efter en schablonmetod kan fotbollsföreningarna söka RF-stöd för 
eventuellt inställda arrangemang och andra föreningsaktiviteter. 

- Fotball PrimeTime FC är en helt nystartad förening och är i dagsläget inte ännu en stödberättigad förening. 
Därför får de inget stöd. 

- IFK Kalmars U19, Kalmar FF:s U19 och U17 redovisas under fast stöd under kategorin 
Elitidrottsföreningars ungdomsverksamhet 

- Kalmar Södra IF Rugbys och Teams Södermöres barn- och ungdomsstöd är medräknat i Kalmar Södra IF:s 
respektive Möre BK:s summa  

Ridsportföreningar 

Ridsportföreningarna bygger väldigt mycket av sin verksamhet på att arrangera tävlingar, 
uppvisningar och andra arrangemang. Av denna anledning får ridsportföreningarna 50 % av 
uteblivna intäkter från dessa arrangemang. 
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 

Ridsportföreningar Fast stöd – 

inställda tävlingar, 

uppvisningar och 

arrangemang 

BoU stöd Summa 

Kalmar Hästsportklubb  127 000 23 700 150 700 

Kalmarbygdens Fältrittklubb     8 250 21 400 29 650 

Ridklubben Udden  38 450 17 300 55 750 

Södermöre RF    7 000 1 600 8 600 

SUMMA 180 700 kr 64 000 kr 244 700 kr 

 

Kampsportföreningar (inklusive boxning och brottning) 

Kampsportföreningarna har enligt svaren från enkäten påverkats i relativt liten omfattning om 
man bortser från medlems- och träningsavgifter och förväntad minskning av LOK-stödsintäkter. 
Några föreningar har svarat att de missat relativt stora intäkter från tävlingar och läger. Av den 
anledningen får kampsportsföreningarna 50 % av uteblivna intäkter från tävlingar och läger. 
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 
 



Kampsportföreningar Fast stöd – 

inställda tävlingar 

och läger 

BoU stöd Summa 

APEX IF 0 6 100 6 100 

Kalmar Boxningsklubb 0 16 900 16 900 

Kalmar Brottarklubb  0 7 400 7 400 

Kalmar Budoklubb 6 500 14 500 21 000 

Kalmar Karateklubb 0 7 500 7 500 

Nova BK 0 3 100 3 100 

Shintai Kempo Kalmar 

Föreningen 

0 1 200 1 200 

Team East TKD Klubb Kalmar 21 250 10 100 31 350 

Yeongwon TKD 0 6 200 6 200 

Zero BJJ IF Kalmar 

 

0 2 200 2 200 

SUMMA 27 750 kr 75 200 kr 102 950 kr 

 

Skytteföreningar 

Skytteföreningarna har enligt svaren från enkäten påverkats i relativt liten omfattning, om man 
bortser från avgifter som varje aktiv betalar i samband med varje träningstillfälle. Någon förening 
har svarat att de missat relativt stora intäkter från tävlingar och läger. Av den anledningen får 
skytteföreningarna 50 % av uteblivna intäkter från träningar, tävlingar och läger.  
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 
 

Skytteföreningar Fast stöd – 

inställda tävlingar, 

träningar och 

läger 

BoU stöd Summa 

Hagby skytteförening  4 200 1 800 6 000 

Karlslunda Skytteförening 1 800 2 200 4 000 

Kalmar Bågskytteklubb 0 1 600 1 600 

Kalmar/Läckebyskytteklubb 3 550 2 400 5 950 

Kalmar Pistolklubb  9 000 0 9 000 



Kalmarbygdens Jägare 0 0 0 

SUMMA 18 550 kr 8 000 kr 26 550 kr 

 

Bowling-, badminton- och bordtennisföreningar 

Alla dessa idrotter har normalt säsong från augusti/september till april/maj. Det är i grunden 
individuella idrotter, men det tävlas ändå i lagsammanhang. Säsongerna var inte avslutade och där 
skulle dessa föreningar arrangerat olika seriesammandrag eller tävlingar. Av den anledningen får 
föreningarna inom bowling, badminton och bordtennis 50 % av uteblivna intäkter från 
seriesammandrag och tävlingar. 
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 

Bowling-, badminton- och 

bordtennisföreningar 

Fast stöd – 

inställda tävlingar 

och 

seriesammandrag 

BoU stöd Summa 

BK Cahoot 18 850 1 800 20 650 

BMK Kvasten  11 500 9 000 20 500 

BTK Enig 10 000 1 900 11 900 

Kalmar Bordtennisklubb  2 700 7 600 10 300 

SUMMA 43 050 kr 20 300 kr 63 350 kr 

 
Kommentar: 

- Som en del i BK Cahoots och BTK Enigs Fasta stöd utfaller 10 000 kr till respektive förening för dess 
elitverksamhet inom respektive idrott, då seriespel pågick när nuvarande situation inträffade.  

Livsstilsidrotter (skate-, parkour- och klättringsföreningar) 

Samtliga tre s.k. livsstilsidrottsföreningar hyr en del av Spelefanten för sin verksamhet. Både 
skate- och klätterföreningen bygger sin verksamhet kring att ta ut avgift för de tillfällena som 
medlemmarna i föreningen och andra besöker anläggningen. Här har dessa två föreningar tappat 
omfattande intäkter utifrån sin förenings totala intäkter. Parkour-föreningen är mer organiserad 
som andra barn- och ungdomsföreningar, såsom att bedriva träningar på regelbundna tider för 
sina medlemmar samt att genomföra föreningsläger och utbildningar. Av den anledningen får 
föreningarna inom denna kategori 50 % av uteblivna intäkter vid besök i anläggningarna i 
Spelefanten och dels för föreningsläger och utbildningar.  
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 

Livsstilsidrottsföreningar Fast stöd – 

minskade besök i 

BoU stöd Summa 



Spelefanten och 

föreningsläger och 

utbildningar 

Kalmar klätterklubb 39 000 4 000 43 000 

Actice0480 6 130 2 100 8 230 

Freemotion idrottsklubb  9 000 7 500 16 500 

SUMMA 54 130 kr 13 600 kr 67 730 kr 

 

Is-sportföreningar (ishockey och konståkning) 

Is-föreningarna har sedan tidigare fått kompensation av kultur- och fritidsnämnden. 
Konståkningsföreningen fick 110 000 kr för inställd vårshow och minskade intäkter för inställda 
Allmänhetens åkning. Hockeyföreningen har sedan tidigare kompenserats med 200 000 kr för 
inställd ungdomscup. Båda föreningarna befann sig i slutet av sina respektive säsonger. 
Ishockeyföreningen hade dock några ungdomsmatcher kvar samt en planerad avslutning som inte 
kunde genomföras. För konståkningsföreningen har nuvarande situation inneburit rejält 
minskade intäkter till sitt påskläger. Även test och en uppvisning med anmälningsavgifter har 
också fått ställas in. Av den anledningen får föreningarna inom denna kategori 50 % av uteblivna 
intäkter för avslutningen av ungdomsserierna, tester och avslutningar samt uteblivna intäkter för 
föreningsläger.  
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 

Is-sportföreningar Fast stöd – 

inställda matcher, 

test, avslutning 

och föreningsläger 

BoU stöd Summa 

Kalmar Konståkningsklubb 28 250 18 800 47 050 

Kalmar HC  7 500 24 300 31 800 

SUMMA 35 750 kr 43 100 kr 78 850 kr 

 

Gymnastik- och dansföreningar 

Gymnastik- och dansföreningar har under våren fått ställa in tävlingar, uppvisningar och kurser. 
Under denna period fortgår verksamheten normalt sett ända fram till juni. Av den anledningen 
får föreningarna inom denna kategori 50 % av uteblivna intäkter för tävlingar, uppvisningar, 
föreningsläger och kurser.   
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 



Gymnastik- och 

dansföreningar 

Fast stöd – 

inställda tävlingar, 

uppvisningar, 

läger och kurser 

BoU stöd Summa 

Dansklubben Spinnrockarna 28 750 4 400 33 150 

Kalmar Gymnastikförening 75 000 41 200 116 200 

Förlösa GoIF 0 0 0 

Rockneby Gymnastikförening 0 2 200 2 200 

GF Kalmarflickorna  6 000 7 700 13 700 

SUMMA 109 750 kr 55 500 kr 165 250 kr 

 

Sporthallsföreningar (innebandy, handboll, basket, futsal och volleyboll) 

Samtliga föreningar inom dessa idrotter var i slutet av sin seriesäsong och i någon idrott var 
säsongen helt avslutad (Futsal). Några föreningar har uppgett att de stod inför avgörande 
seriematcher och kvalmatcher, och därigenom tappat intäkter. Några av föreningarna hade också 
långt gångna planerade lovaktiviteter såsom läger och cuper, och som dessutom genomförts 
tidigare år. Av den anledningen får föreningarna inom denna kategori 50 % av uteblivna intäkter 
för avslutande serie- och kvalspel samt planerade lovaktiviteter.    
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 

Sporthallsföreningar Fast stöd – 

inställda serie- och 

kvalmatcher, 

lovaktiviteter 

BoU stöd Summa 

CL98  53 000 42 600 95 600 

FBC-Drag 0 6 500 6500 

KFUM Kalmar HK  5 000 26 600 31 600 

KFUM Basketklubb Kalmar 25 000 11 600 36 600 

FC Kalmar  0 0 0 

Kalmar Volleybollklubb 0 6 400 6 400 

SUMMA 83 000 kr 93 700 kr 176 700 kr 

 

Friidrottsföreningar 

Friidrott var svår att gruppera tillsammans med andra idrotter. Av den anledningen är friidrotten 
en egen underkategori. Under våren har relativt små intäkter uteblivit. Det handlar om 



samarrangemang med andra föreningar, som skulle genererat intäkter.  Av den anledningen får 
föreningen inom denna kategori 50 % av uteblivna intäkter för ej genomförda samarrangemang.   
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningens barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019  
 

Friidrottsföreningar Fast stöd – 

inställda 

arrangemang 

BoU stöd Summa 

Kalmar SK 3 000 14 500 17 500 

SUMMA 3 000 kr 14 500 kr 17 500 kr 

 
Föreningar inom friskvård, gym, styrkelyft/tyngdlyftning och golf  

Denna underkategori är särskilt svår att hantera och bedöma, då delar av föreningsverksamheten 
befinner sig på en konkurrensutsatt marknad och drivs affärsmässigt. Det handlar om verksamhet 
i form av friskvård, personlig träning och gym. Beslut för denna underkategori handlar om att 
stödja föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet i huvudsak. 
 
Av ovanstående anledning ges stöd endast till föreningens barn- och ungdomsverksamhet på 
samma sätt som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från 
antalet unika deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen 
under 2019 
 

Föreningar inom friskvård, 

gym, styrkelyft/tyngdlyftning 

och golf 

Fast stöd –  BoU stöd Summa 

IF Friskis & Svettis  0 18 300 18 300 

Kalmar Atletklubb  0 2 900 2 900 

Kalmar Golfklubb  0 9 200 9 200 

SUMMA 0 kr 30 400 kr 30 400 kr 

 

Sim- och dyksportföreningar  

För Kalmar Simsällskap har våren inneburit inställda tävlingar och minskade intäkter i samband 
med föreningens olika kurser. Ett förväntat intäktsbortfall på lovaktiviteten sommarsimskolan är 
också av stor ekonomisk påverkan. Här ges stöd med 50 % av inställda tävlingar och 
lovaktiviteter. 
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningens barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019 
 



Sim- och dyksportföreningar Fast stöd – 

inställda tävlingar 

och lovaktiviteter 

BoU stöd Summa 

Kalmar Simsällskap 38 500 58 300 96 800 

Dykarklubben Kalmarsund 0  1 400  1 400 

SUMMA 38 500 kr 59 700 kr 98 200 kr 

 

Föreningar inom kanot, rodd, orientering och segling 

Anledningen till att dessa föreningar bildar en underkategori är att de använder naturen i form av 
vatten eller mark och skog i sin verksamhet. Vid analysen har dock föreningarna drabbats olika 
hårt ekonomiskt av den nuvarande situationen. Föreningarnas ekonomier är i stor omfattning 
väldigt olika varandra. Kanotklubben bedriver under sommarhalvåret en omfattande uthyrning av 
canadensare. Seglarsällskapet Vikingarna har under våren inte kunnat genomföra kurser och 
utbildningar. Här ges stöd med 50 % av ovanstående föreningsaktiviteter. 
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningens barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019 
 

Föreningar inom kanot, rodd, 

orientering och segling 

Fast stöd – 

uthyrning av 

utrustning/båtar, 

kurser, och 

utbildningar  

BoU stöd Summa 

Kalmar kanotklubb 15 000 400 15 400 

Kalmar Roddklubb 0 0 0 

Kalmar OK 2 500 4 600 7 100 

Seglarsällskapet Vikingarna 22 500 2 700 25 200 

SUMMA 40 000 kr 7 700 kr 47 700 kr 

Kommentar: 
Kalmar Roddklubb har inte svarat på enkäten, varför underlag saknas. Har 2019 inte heller haft någon barn- och 
ungdomsverksamhet 

Motorsportföreningar 

Motorsportföreningarna har under våren drabbats hårt på grund av den uppkomna situationen. 
Inställda tävlingar med omfattande uteblivna startavgifter. Här ges stöd med 50 % av 
ovanstående föreningsaktiviteter. 
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningens barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019 
 



Motorsportföreningar Fast stöd – 

inställda tävlingar 

och startavgifter 

BoU stöd Summa 

Kalmar Motorklubb 100 000 0 100 000 

Kalmar motorklubb, Motorcross-

sektionen  

17 500 3 000 20 500 

SUMMA 117 500 kr 3 000 kr 120 500 kr 

 

Tennisföreningar 

Framför allt är det ett antal tävlingar under våren som Kalmar Tennisklubb fått ställa in, med 
intäkter i form av startavgifter etc. Även ett föreningsläger har fått ställas in. Här ges stöd med 50 
% av ovanstående föreningsaktiviteter. 
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningens barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019 
 

Tennisföreningar Fast stöd – 

inställda tävlingar 

och läger 

BoU stöd Summa 

Kalmar Tennisklubb 59 000 20 700 79 700 

Smedby Tennisklubb 0  1 500 1 500 

SUMMA 59 000 kr 22 200 kr 81 200 kr 

 
Kommentar: Smedby Tennisklubb har inte svarat på enkäten, så därför har analys av inställda föreningsarrangemang 
såsom tävlingar etc. inte kunnat göras 

Övriga idrottsföreningar (Korpen, Nickebo IK, Kalmar Fäktklubb och Sydöstra 
Sveriges Travsällskap) 

I underkategorin ”Övriga idrottsföreningar” har vi kategoriserat Korpen, Nickebo IK, Kalmar 
Fäktklubb och Sydöstra Sveriges Travsällskap. Vi anser att var och en av dessa föreningar bör 
hanteras separat, då förutsättningarna är väldigt olika varandra. Korpen bedriver en omfattande 
verksamhet, där inställda aktiviteter inneburit ett större intäktsbortfall. Nickebo IK bedriver inte 
längre någon idrottslig verksamhet, utan fungerar numera som en bygdegård på platsen de har sitt 
hus/byggnad. Ett arrangemang som kommer att ställas in är valborgsmässofirandet. Sydöstra 
Sveriges travsällskap bedriver affärsverksamhet med travarrangemang som V75, V5 m.m. som en 
del av sin verksamhet. Föreningen bedriver också en ponnyverksamhet för barn- och ungdomar 
och det är för den delen som förslaget avser att stödja och de evenemang som är kopplade till 
den verksamheten. Här ges stöd med 50 % av ovanstående föreningsaktiviteter. 
 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningens barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019 
 



Övriga idrottsföreningar Fast stöd – 

föreningsaktiviteter 

BoU stöd Summa 

Korpen Kalmar 26 250 4 500 30 750 

Nickebo IK 4 425 0 4 425 

Kalmar Fäktklubb 0 0 0 

Sydöstra Sveriges Travsällskap 32 500 0 32 500 

SUMMA 63 175 kr 4 500 kr 67 675 kr 

 
Kommentar: 

- Nickebo IK är inte längre att betrakta som en idrottsförening. De har inte längre någon idrottslig 
verksamhet och redovisar ingen barn- och ungdomsverksamhet.  

- Kalmar Fäktklubb har inte besvarat enkäten. Föreningen har inte heller de senaste åren till kommunen 
redovisat någon barn- och ungdomsverksamhet. Ingen analys kan därför göras. 

Sammanställning alla idrottsföreningar – utifrån kategoriindelning 

 

Idrottsföreningskategori Fast stöd - BoU stöd Summa 

Elitföreningar (Kalmar FF, IFK 

Kalmar och FBC Kalmarsund) 

67 500 67 600 135 100 

Fotbolls-, rugby- och 

cricketföreningar 

680 000 211 100 891 100 

Ridsportföreningar 180 700 64 000 244 700 

Kampsportföreningar (här ingår 

boxning och brottning) 

27 750 75 200 102 950 

Skytteföreningar 18 550 8 000 26 550 

Bowling-, badminton- och 

bordtennisföreningar 

43 050 20 300 63 350 

Livsstilsidrotter (skate-, parkour- 

och klätterföreningar) 

54 130 13 600 67 730 

Is-sportföreningar (ishockey och 

konståkning) 

35 750 43 100 78 850 

Gymnastik- och dansföreningar 109 750 55 500 165 250 

Sporthallsföreningar (innebandy, 

handboll, basket, futsal och 

volleyboll) 

83 000 93 700 176 700 

Friidrottsföreningar 3 000 14 500 17 500 

Föreningar inom friskvård, gym, 

styrkelyft/tyngdlyftning och golf 

0 30 400 30 400 

Sim- och dyksportföreningar 38 500 59 700 98 200 



Föreningar inom kanot, rodd, 

orientering och segling 

40 000 7 700  47 700 

Motorsportföreningar 117 500 3 000 120 500 

Tennisföreningar 59 000 22 200 81 200 

Övriga idrottsföreningar (Korpen, 

Nickebo IK, Kalmar Fäktklubb 

och Sydöstra Sveriges 

Travsällskap) 

63 175 4 500 67 675 

SUMMA 1 621 355 kr 794 100 kr 2 415 455 

 

Hobby- och ungdomsföreningar 

I föreningsregistret finns det idag åtta föreningar i denna kategori. Endast tre av föreningarna har 
besvarat enkäten, vilket är de föreningar som troligen haft en större påverkan av Corona/Covid 
19. De föreningar som inte besvarat enkäten har troligen inte haft någon eller ringa påverkan. 
De föreningar som besvarat enkäten är: 

- Friluftsfrämjandet Kalmar 
- Kalmar Brukshundklubb 
- Skälby 4H-gård  

 
De föreningar som inte besvarat enkäten är: 

- Ekenäs Båtklubb 
- Kalmarsunds Sjövärnskår 
- KRIK Rockneby 
- Schacksällskapet Kalmarunionen 
- Team Equus for hope, Vi unga 
- EFS ungdomsverksamhet 
- Pingstkyrkans barn- och ungdomsverksamhet 

 
I analysen för denna föreningskategori har framför allt två av föreningarna påverkats i stor 
omfattning ekonomiskt. Det handlar framför allt om Skälby 4H och Kalmar brukshundsklubb, 
som fått ställa in tävlingar, kurser, utbildningar och läger samt andra föreningsaktiviteter. Här ges 
stöd med 50 % av ovanstående aktiviteter och föreningsarrangemang. 
Utöver detta stöd ges också stöd till föreningens barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt 
som övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Det stödet utgår från antalet unika 
deltagare under 2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019 
 

Hobby- och 

ungdomsföreningar 

Fast stöd – 

inställda tävlingar, 

läger, kurser och 

utbildningar 

BoU stöd Summa 

Friluftsfrämjandet Kalmar 5 000 5 500 10 500 

Kalmar Brukshundklubb 27 650 0 27 650 

Skälby 4H-gård 92 150 8 900 101 050 



Ekenäs Båtklubb 0 0  0 

Kalmarsunds Sjövärnskår 0 1 200 1 200 

KRIK Rockneby 0  800  800 

Schacksällskapet Kalmarunionen 0 0  0 

Team Equus for hope, Vi unga 

 

0 3 300 3 300 

EFS ungdomsverksamhet 0 2 100 2 100 

Pingstförsamlingen barn- och 

ungdomsverksamhet 

0   700  700 

SUMMA 124 800 kr 22 500 kr 147 300 kr 

 
Kommentarer: 
Föreningarna Ekenäs Båtklubb och Schacksällskapet Kalmarunionen har inte svarat på enkäten eller redovisat någon 
barn- och ungdomsverksamhet till kommunen.  

Scoutföreningarna 

I Kalmar kommuns föreningsregister finns det åtta stödberättigade scoutföreningar. Det var 
endast en av scoutföreningarna som inte besvarade enkäten. Analysen visar att intäktsbortfallet 
under perioden mars – juni i huvudsak består av två olika slag. Det handlar om intäkter kopplade 
till valborgsmässofirande och/eller uthyrning av scoutlokalerna. Då analysen visar att 
föreningarna har liknande situation så ges samtliga föreningar 8 000 kr vardera. 
 

Scoutförening Fast stöd 

Falkens Scoutkår 8 000 

Lindsdals Scoutkår 8 000 

Rinkabyholms Scoutkår 8 000 

Rockneby Scoutkår 8 000 

Smedby Scoutkår  8 000 

Södermöre Scoutkår/Arbygården  8 000 

Tallhagens Scoutkår  8 000 

Trekantens Scoutkår  8 000 

SUMMA 64 000 

 

Föreningar för funktionsnedsatta 

I Kalmar kommuns föreningsregister finns det 14 stödberättigade föreningar för 
funktionsnedsatta. Det var endast fem av dessa föreningar som besvarade enkäten. I analysen 
framgår det att föreningarna haft viss men ganska ringa ekonomisk påverkan av nuvarande 
situation. Analysen visar att föreningarna har liknande situation därför ges föreningarna 2 000 kr 
vardera. 
 
 

Förening för funktionsnedsatta Fast stöd 

Attention i Kalmar Ansökan 2 000 



Demensföreningen i Kalmar 2 000 

DHR 2 000 

Diabetesföreningen Kalmar-Öland 2 000 

Epilepsiföreningen 2 000 

Hjärt- och Lungsjuka i Kalmar 2 000 

Reumatikerföreningen i Kalmar 2 000 

Kalmarbygdens FUB 2 000 

NHR 2 000 

Parkinsonför. i Kalmar, lokalför. 2 000 

Pro Club Möre 2 000 

RTP 2 000 

Strokeföreningen 2 000 

Synskadades Riksförbund 2 000 

SUMMA 28 000 

 

Seniorföreningar (f.d. pensionärsföreningar) 

I Kalmar kommuns föreningsregister finns det 16 stödberättigade seniorföreningar. Det var nio 
av dessa föreningar som besvarade enkäten. I analysen framgår det att föreningarna haft viss men 
ändå i sammanhanget ganska ringa ekonomisk påverkan av nuvarande situation. Framför allt lyfts 
förlorade intäkter vid månadsmötena fram av föreningarna. Då analysen visar att föreningarna 
har liknande situation så ges samtliga föreningar 2 000 kr vardera. 
 

Seniorföreningar Fast stöd 

Aktiva Seniorer 2 000 

PRO Graniten 2 000 

PRO Kalmar  2 000 

PRO Karlslunda  2 000 

PRO Lindsdal   2 000 

PRO Ljungbyholm  2 000 

PRO Rockneby-Läckeby 2 000 

PRO Södermöre  2 000 

PRO Trekanten   2 000 

RPG i Kalmar 2 000 

SPF Seniorerna Kalmar 2 000 

SPF Seniorerna Ljungby-Mortorp  2 000 

SPF Seniorerna Rockneby 2 000 

SPF Seniorerna Södermöre    2 000 

SPF Seniorerna, Lindsdal 2 000 

SKPF Kommunalpensionärerna avd 

48 2 000 

SUMMA 32 000 

Övriga föreningar 

I denna kategori finns följande föreningar: 



- Lions Club Kalmar Skälby 
- Väntjänsten i Lindsdal 
- Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar 
- Djurskyddet Kalmar 
- Kalmar FBU-Förening 
- Norrlidens Bastuförening 
- Förvaltningsföreningen Norra Möre 
- LIONS Club Kalmar 

 
Av dessa föreningar är det endast de två översta som besvarat enkäten, dvs. Lions Club Kalmar 
Skälby och Väntjänsten i Lindsdal. Lions Club Skälby har under perioden mars – juni förlorat 
hyresintäkter för Skälby Loge på cirka 75 000 kr. Föreningen hyr lokalen av kultur- och 
fritidsnämnden för 7 278 kr/månad. Föreningen ges hyresfritt under 4 månader då kultur- och 
fritidsnämnden har ett politiskt uppdrag att utveckla Skälby-området. 
 
Väntjänsten i Lindsdal redovisar ett intäktsbortfall på 3 000 kr under perioden. Det handlar om 
sponsring av SPF och PRO. Kultur- och fritidsförvaltningen har beviljat projektbidrag som inte 
kommer att påverkas av händelsen, varför inget extra stöd ges. 
 
Då övriga föreningar inte besvarat enkäten eller hört av sig till tjänstepersoner efter utskickad 
enkät, utgår vi i analysen från att övriga föreningar inom denna kategori inte haft någon större 
ekonomisk påverkan av nuvarande situation. 

  



Fördelning av medel till föreningar inom Kulturområdet 
med anledning av Corona/Covid-19 

Fördelning - Allmänt 

I grundförslaget har vi deltat in föreningarna i olika föreningskategorier. De kategorier vi utgått 

från är följande: 

• Kulturföreningar

• Hembygdsföreningar

• Folkets hus och Bygdegårdsföreningar

Det noteras att det endast är ett fåtal av föreningarna inom kulturområdet som har valt att söka 
stöd. Förvaltningen har varit i kontakt med i stort sett samtliga aktiva föreningar inom området. 
Många har låtit meddela att man inte lidit några, eller väldigt små, konsekvenser av covid-19.  

Utgångspunkter för stöd 

Stöd kan lämnas för 

• Uteblivna hyresintäkter

• Extra informationskostnader i samband med Corona åtgärder.

• Inkomstbortfall för arrangemang av större betydelse

Stöd lämnas inte för 

• Uppskattat medlemsbortfall
• Regionala intuitioner/konsulenter
• Beviljar ej stöd för inkomstbringande aktiviteter som inte är bundna till aktuell period,

pantinsamling, toa/hushållspappersförsäljning eller liknande.

Kulturföreningar 

Ordinarie stöd finns för att främja kulturföreningar som möjliggör eget skapande/deltagande eller 
evenemang inom kulturområdet. Kulturföreningar utgör en viktig del av kulturlivet i Kalmar 
kommun och är en förutsättning för ett brett utbud av kulturprogram för allmänheten, både på 
professionell och amatörkulturell nivå.  Då arrangemang ofta är själva huvudsyftet med 
föreningen, drabbas de huvudsakligen av inkomstbortfall då arrangemang måste ställas in.  

Kulturföreningar Uteblivna hyres-
intäkter 

Inkomstbortfall  
arrangemang 

Övrigt Summa 

Calmar renässans 
gille  9 500 9 500 

Folkrörelsearkivet 4 000 4 000 

Kalmar folkdanslag 
31 000 31 000 

Kalmar Makerspace 
10 000 10 000 

Kalmar musiksällskap 
50 000 50 000 

Kalmar kurdiska 
kulturförening 2 900 2 900 



Kammarmusikförening 
Kalmar 

  
52 900 

  
52 900 

KLGF 2 000   2 000 

Lyran  30 000  30 000 

Scenkonst Kalmar en 
del av riksteatern 

  
3 000 

 
 54 500 

 
57 500 

Teater Invest  13 960  13 960 

Triangelteatern  7 500  7 500 

Teatergalleriet   23 000  23 000 

Gemenskap Kalmar   1 000  1 000 

Calmar Spelsällskap 600 5 000  5 600 

Kalmarsundsdansarna  4 000  4 000 

SUMMA 2 600 kr 243 760 kr  58 500 304 860 kr 

 
Kommentarer 

- Ej beviljat stöd för uppskattat medlemsbortfall till 4 stycken föreningar på sammanlagt 8 800 kr. 
- Ej beviljat stöd till en förening för sänkt medlemsavgift nästa år pga inställda föreställningar på 20 800kr. 

Hembygdsföreningar 

Syftet med ordinarie bidrag är att stödja föreningarnas huvudsakliga verksamhet med att 
levandegöra, utveckla och bevara det lokala kulturarvet. Verksamheten är viktig för att skapa en 
lokal identitet och förankring i hela kommunen och för att möjliggöra verksamheter och 
arrangemang av såväl traditionell som nytänkande karaktär. Föreningarna har små intäkter, och 
uteblivna hyror och intäktsbortfall vid inställda arrangemang har stor betydelse.  
 

Hembygdsföreningar Uteblivna hyres-
intäkter 

Inkomstbortfall 
arrangemang 

Summa 

Dörby-Kläckeberga Hbf  1 000 3 500 4 500 

Förlösa-Lindsdal Hbf   4 000 4 000 

Ljungby Hbf 1 500 3 200 4 700 

Södermöre Hbf    45 000 45 000 

Mortorps Hbf  11 000 11 000 

SUMMA 2 500 kr 66 700 kr 69 200 kr 

 
Kommentarer 

- Icke ännu utnyttjade B&U bidrag föreslås kunna användas även under 2021. 

Folkets hus & Bygdegårdsföreningar 

Syftet med ordinarie stöd är att tillgodose lokala mötesplatser och att dessa ska finnas tillgängliga 
för invånare i hela kommunen. Lokaler som hyrs ut till föreningar, grupper och privatpersoner är 



viktiga som mötesplatser för att säkerställa ett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i hela 
kommunen. Tillgång till allmänna mötesplatser främjar demokratin och samhällsutvecklingen. 
Hyresintäkter och arrangemang är denna kategoris viktigaste intäktsmöjlighet.  
 

Folketshus & 
Bygdegårdsföreningar 

Uteblivna hyres-
intäkter 

Inkomstbortfall 
arrangemang 

Summa 

Bjursnäs Bgf 65 000  65 000 

Böle Bgf         4 500 4 500 

Folkets hus Lindsdal  80 100 5 000 85 100 

Kåremo Bgf 2 800 11 000 13 800 

Pårydsparkförening UPA 14 000  14 000 

Skammelstorps skola intr.för. 5 000  5 000 

Södermöre Scout/Arbygården 9 600 11 340 20 940 

Läckeby Bgf 12 000  12 000 

Slakmöre Bgf 1 000 5 000 6 000 

Ölvingstorp bystugeförening 1 200 3 500 4 700 

Skäggenäs Bgf 3 000 18 500 21 500 

IOGT-NTO Kalmar 25 000  25 000 

SUMMA 218 700 kr 58 840 kr 277 540 kr 

 
Kommentarer 

- Ej beviljat stöd till en förening för missade intäkter för Valborgsfirande då de kompenseras från 
Idrottsenheten. 

- Ej beviljat stöd för inkomstbringande aktiviteter som ej är bundna till aktuell period, pantinsamling, 
toa/hushållspapperförsäljning. 

- Icke ännu utnyttjade B&U bidrag föreslås kunna användas även under 2021. 
- IOGT-NTO Kalmar har endast inkommit med underlag muntligt. Föreslagen kompensation är baserad på 

detta men utbetalning förutsätter att föreningen inkommer med skriftligt underlag. 

 

  



 

SAMMANSTÄLLNING ALLA FÖRENINGSKATEGORIER – FRITIDSSIDAN 

 

Kategori - övergripande Fast stöd - BoU stöd Summa 

Idrottsföreningar (inklusive 

elitföreningarna) 

1 621 355 kr 794 100 kr 2 415 455 kr 

Hobby- och ungdomsföreningar 124 800 kr 22 500 kr 147 300 kr 

Scoutföreningarna 64 000 kr 0 kr   64 000 kr 

Föreningar för funktionsnedsatta 28 000 kr 0 kr 28 000 kr 

Seniorföreningar 32 000 kr 0 kr 32 000 kr 

Övriga föreningar *Kan lösas genom 

hyresfritt. Lions Skälby 
29 112 kr 0 kr 29 112 kr 

SUMMA 1 899 267 kr 816 600 kr 2 715 867 kr 

 

SAMMANSTÄLLNING ALLA FÖRENINGSKATEGORIER – Kulturenheten 

 

Kategori - övergripande Uteblivna hyres-
intäkter 

Inkomstbortfall 
arrangemang 

  Övrigt             
Summa 

Kulturföreningar               2 600 kr 243 760 kr      58 500 kr 304 860 kr 

Hembygdsföreningar 2 500 kr  66 700 kr   69 200 kr 

Folkets hus & 
Bygdegårdsföreningar 

 
218 700 kr 

 
58 840 kr 

    
277 540 kr 

SUMMA 223 800 kr 369 300 kr  58 500 kr 651 600 kr 

 

Reservation av medel och delegationsrätt 

Analysen och framtaget förslag till fördelning är genomförd till övervägande del utifrån de 
uppgifter som föreningarna angivit via de enkätsvar som kommit till förvaltningen. Av den 
anledningen reserveras det resterande belopp av de 5 miljoner kr som inte är fördelade. Detta för 
att i efterhand kunna korrigera eventuella händelser och aktiviteter som i materialet inte kunnat 
utläsas eller bedömas eller som föreningar inte rapporterat in eller känt till vid tidpunkten för när 
uppgifter lämnades till kultur- och fritidsförvaltningen. Nämndens ordförande ges delegation att 
besluta om dessa medel.  
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