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Kultur- och fritidsnämnden 

Stöd till föreningslivet med anledning av Coro-
navirus COVID-19 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till fördel-
ning av extra föreningsstöd. Ordförande medges rätt att ta beslut om återstå-
ende medel.  

Bakgrund 
En av de sektorer som drabbas hårdast av coronaviruset är föreningslivet med 
inställda matcher, slutspel och avbokade evenemang. För att stötta har vi bland 
annat tidigarelagt de årliga konstinköpen och tidigarelagt renoveringen av ut-
valda konstverk där vi kan använda oss av lokala konstnärer.  

I våras utökades kultur- och fritidsnämndens budgetram med fem miljoner 
kronor för att nämnden ska kunna mildra effekterna för Kalmars föreningsliv. 
Under hösten tilldelades nämnden ytterligare fem miljoner kronor att fördela.  

För att fördela pengarna har förvaltningen valt att skicka ut en enkät där före-
ningslivet har fått redogöra för ekonomiska och verksamhetsmässiga konse-
kvenser 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 kate-
gori delas in i ytterligare underkategorier. I analysen utifrån inkommande en-
kätsvar framkommer det väldigt olika konsekvenser av rådande situation där 
vissa idrotter under perioden håller på att starta upp sina säsonger, andra idrot-
ter inte helt hann avsluta sina säsonger och vissa idrotter hann avsluta sina sä-
songer. 

En förändring sedan i våras är att vi har förändrat beräkningsmodell för fot-
bollsföreningarna. I vårens fördelning av kommunens Corona-stöd till fotbolls-
föreningarna så baserades det ”fasta stödet” sig på vilken nivå A-lagen i respek-
tive förening spelade på. Ju högre nivå, desto mer stöd.  
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Efter att vi fått in ansökningarna i höst, konstaterade vi snabbt att om vi skulle 
använda samma modell som i våras, så skulle föreningar med högst godkända 
intäktsbortfall inte kompenseras i lika hög utsträckning. Det är många fotbolls-
föreningar som under det andra halvåret påverkats av att evenemang ställts in. 
Exempelvis kan nämnas att flera fotbollsföreningar har stora intäkter i sam-
band med Ironman. Föreningar med en omfattande barn- och ungdomsverk-
samhet skulle inte heller kompenseras och stödjas, vilket är kultur- och fritids-
nämndens prioriterade målgrupp inom idrottsföreningarna.  

Vårens valda modell har därför arbetats om så att fotbollsföreningarna hante-
ras på samma sätt som övriga idrottsföreningar.  

Elitstöd 
En miljon har, precis som i våras, avsatts till ett elitstöd. Utgångspunkten är 
ordinarie elitstöd men med fokus på de stora lagidrotterna som sitter med en 
kostnadsbild och avlönad personal i helt annan utsträckning än övriga före-
ningslivet. 

Sedan i våras har dessutom KFUM Kalmar Saints basket tillkommit som elit-
förening enligt Riksidrottsförbundets klassificering vilket gör att vi lägger till 
ovan nämnd förening till elitpotten och höjer beloppet för kategorin som hel-
het.  

Semiprofessionellt stöd 
I Kalmar kommun finns det idag tre idrottsföreningar i de större lagidrotterna 
som av sina respektive specialidrottsförbund anses vara elitföreningar. Dessa är 
IFK Berga, Kalmar HC och FC Kalmar. Föreningar är inte enligt Riksidrotts-
förbundets definition elitföreningar. Dessa tre föreningar har under hösten 
genomfört tävlingsmatcher med särskilda så kallade medicinska protokoll, som 
kostat föreningarna pengar och varit krav från respektive specialidrottsför-
bund. Det har exempelvis handlat om att föreningarna fått hyra in medicinsk 
kompetens till sina matcher eller att utöver kommunens egen utförda städning, 
fått anlita företag som fått städa precis innan match. Dessa krav har för de tre 
föreningarna medfört extrakostnader som kompenseras. 

Kulturföreningar 
I grundförslaget har vi delat in föreningarna i olika föreningskategorier; kultur-
föreningar, 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.  

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 kronor som inte är fördelade. Detta för att i efterhand kunna korri-
gera eventuella händelser och aktiviteter som i materialet inte kunnat utläsas 
eller bedömas eller som föreningar inte rapporterat in eller känt till vid tid-
punkten för när uppgifter lämnades till kultur- och fritidsförvaltningen. Nämn-
dens ordförande ges delegation att besluta om dessa medel. 
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Bilagor: Förslag - Stöd till föreningslivet med anledning av Coronavirus 
COVID-19. 



FÖRSLAG - Fördelning av kontanta medel till föreningar 
inom Fritidsområdet (Ansvar Idrott och förening) med 
anledning av Corona/Covid-19 – Hösten 2020 
Ärenden att ta hänsyn till i FÖRSLAGET 

Ärende KFN 2020/0044 
Kalmar HC – kompenserades för intäktsbortfall för sitt A-lag, enligt nämndens beslut vid mötet 
den 22 oktober 2020. Utifrån nämndens beslut har föreningens ansökan till detta Coronastöd 
justerats, då kompensation i tidigare nämndbeslut redan tagits. Föreningen gjorde sin Corona-
stödsansökan till förvaltningen innan beslut enligt ovan tagits.  
 

Förslaget om fördelning - Allmänt 
I grundförslaget har vi delat in föreningarna i olika föreningskategorier. De kategorier vi utgått 
från är följande: 

• Elitföreningar 
• Idrottsföreningar 
• Hobby- och ungdomsföreningar 
• Scoutföreningar 
• Föreningar för funktionsnedsatta 
• Seniorföreningar 
• Övriga föreningar 

 
Eftersom idrottsföreningarna har drabbats olika hårt föreslås att denna kategori delas in i 
ytterligare underkategorier precis som i vårens fördelning av kommunens Corona-stöd. I analysen 
utifrån inkommande enkätsvar och ansökningar framkommer det väldigt olika konsekvenser av 
rådande situation där vissa idrotter nu startat upp sin tävlingsverksamhet igen, andra idrotter har 
eller håller på att avsluta sina säsonger. I förslaget utgår vi från samma underkategorier som i 
vårens beslutade fördelning. Idrottsföreningarna har därför delats upp i följande underkategorier: 
 

- Elitstöd och semiprofessionellt stöd 
- Elitföreningars barn- och ungdomsstöd (Kalmar FF, IFK Kalmar, FBC Kalmarsund och 

KFUM Kalmar Saints) 
- Fotbolls-, rugby- och cricketföreningar  
- Rid- och hästsportföreningar 
- 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 Calmar Petanque) 

Utgångspunkter för stöd 

Stöd kan lämnas för 
• Inställda tävlingar, cuper, läger, shower, serie- och kvalmatcher eller andra liknande 

föreningsarrangemang samt om nämnda aktiviteter har genomförts med begränsningar 
och restriktioner som inneburit betydande intäktsbortfall för föreningen 

• Inställda kurser och utbildningar för egna medlemmar eller andra liknande 
föreningsarrangemang samt om nämnda aktiviteter har genomförts med begränsningar 
och restriktioner som inneburit betydande intäktsbortfall för föreningen  

• Inställda arrangemang som är av vikt för samhället, exempelvis Luciafirande och liknande 

Stöd lämnas inte för 
• Minskade eller uteblivna reklam- och sponsorintäkter. 
• Aktiviteter och arrangemang för sponsorer 
• Affärs- och näringslivsrelaterad verksamhet 
• Försäljningsintäkter (Lotterier, julkalenderförsäljning, 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 fester, barnkalas, bröllop, till företag eller liknande 

 
OBS:  
Kalmar kommun kommer inte att minska på LOK-stödet. Samma summa som föregående år 
(2019) kommer att betalas ut, oavsett om antalet deltagaraktiviteter minskar under hösten 2020. 
Har deltagaraktiviteterna däremot ökat under perioden, så utbetalas det högre beloppet. 
 

Elitidrottsstöd och semiprofessionellt stöd – idrottsföreningar 

Elitstöd – De föreningar som av RF betraktas som elitföreningar i de större 
lagidrotterna 
Vi föreslår följande fördelning i höst: 
 
Kalmar FF - 350 000 kronor. 
IFK Kalmar - 265 000 kronor. 
FBC Kalmarsund herr - 265 000 kronor. 
FBC Kalmarsund dam - 180 000 kronor. 
KFUM Kalmar Saints basket - 180 000 kronor. 
SUMMA = 1 240 000 kronor 
 
Utöver elitstödet, får dessa föreningar också ett barn- och ungdomsstöd, som baseras på antalet 
unika aktiva deltagare i åldern 7 - 20 år. De kompenseras på exakt samma sätt som alla andra 
idrottsföreningar i det avseendet.  



Semiprofessionellt stöd 
I Kalmar kommun finns det idag tre idrottsföreningar i de större lagidrotterna som av sina 
respektive specialidrottsförbund anses vara elitföreningar. Dessa föreningar är inte enligt 
Riksidrottsförbundets definition elitföreningar. Dessa tre föreningar har under hösten genomfört 
tävlingsmatcher med särskilda så kallade medicinska protokoll, som varit krav från respektive 
specialidrottsförbund och som inneburit extra kostnader för föreningarna. Det har exempelvis 
handlat om att föreningarna fått hyra in medicinsk kompetens till sina matcher eller att utöver 
kommunens egen utförda städning, fått anlita företag som fått städa precis innan match. 
Dessa krav har för de tre föreningarna medfört extrakostnader som vi föreslår att de ska 
kompenseras för enligt nedan: 
 
IFK Berga – 60 000 kronor 
Kalmar HC – 60 000 kronor 
FC Kalmar – 30 000 kronor 
SUMMA = 150 000 kronor 
 
Ovan nämnda föreningar kompenseras i övrigt på samma sätt som övriga idrottsföreningar, enligt 
nedanstående förslag till fördelning. 

Idrottsföreningar 

Elitföreningars ungdomsverksamhet 
Föreningarna har för sin senior- och elitverksamhet redan erhållit stöd. Barn- och ungdomsstöd 
föreslås att ges till elitföreningarna 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. Varje aktivt barn genererar 175 kr. 
 
 
Elitföreningar Fast stöd BoU stöd – 175 kr 

per barn/ungdom 
Summa 

IFK Kalmar U-fotboll 0 48 475 48 475 

Kalmar FF U-fotboll 0 55 125 55 125 

FBC Kalmarsund U-verksamhet 0 14 700 14 700 

KFUM Kalmar Saints basket 0 20 300 20 300 

SUMMA 0 138 600 kr 138 600 kr 
 

Fotbolls-, rugby och cricketföreningar 
Dessa tre idrotter utförs utomhus på gräsplaner och tävlingssäsongerna har under perioden 
pågått och haft tävlingssäsong. Idrotten fotboll är Kalmar kommuns överlägset största idrott, sett 
till både antal föreningar, utövare och barn- och ungdomsaktiviteter. Efter att ha analyserat de 
enkäter och ansökningar som inkommit, är just fotbollsföreningarna en kategori som påverkats 
ekonomiskt i mycket stor omfattning även under hösten. 
  
 
 
Fotbollsföreningarna 



I vårens fördelning av kommunens Corona-stöd till fotbollsföreningarna så baserades det ”fasta 
stödet” sig på vilken nivå A-lagen i respektive förening spelade på. Ju högre nivå, desto mer stöd. 
Stöd lämnades också till föreningars B-/Utvecklingslag, U17-, U19- och juniorlag. Ju fler lag en 
förening hade inom dessa kategorier, desto mer stöd. 
 
Efter att vi fått in ansökningarna i höst, konstaterade vi ganska snabbt att om vi skulle använda 
samma modell som i våras, så skulle föreningar med högst godkända intäktsbortfall inte 
kompenseras i lika hög utsträckning. Det är många fotbollsföreningar som under det andra 
halvåret påverkats av inställda evenemang. Exempelvis kan nämnas att flera fotbollsföreningar 
har stora intäkter i samband med Ironman. Föreningar med en omfattande barn- och 
ungdomsverksamhet skulle inte heller kompenseras och stödjas, vilket är kultur- och 
fritidsnämndens prioriterade målgrupp inom idrottsföreningarna. Vårens valda modell ansåg vi 
oss därför tvungna att arbeta om. Vi ansåg också i vår analys, att fotbollsföreningarna borde 
hanteras på exakt samma sätt som övriga idrottsföreningar, som under hösten också har startat 
upp sina respektive tävlingssäsonger.  
 
För fotbollsföreningarna föreslår vi således exakt samma modell som för övriga idrottsföreningar. 
Vi föreslår ett fast stöd, där 35 % av godkända intäktsbortfall kompenseras.  
 
Utöver detta föreslår vi att föreningarna också får ett barn- och ungdomsstöd, som baseras på 
antalet unika aktiva deltagare i åldern 7 - 20 år. Varje unikt barn- och/eller ungdom i 
åldersintervallet genererar 175 kr.  Stödet utgår således från antalet unika deltagare under hela 
2019 i åldern 7 - 20 år och som deltagit vid minst 5 olika tillfällen under 2019. 
 
Rugbyföreningarna 
I Kalmar finns det idag endast en förening som bedriver idrotten rugby, och den bedrivs som en 
sektion i Kalmar Södra IF. Kalmar Södra IF har i sin ansökan också angett uteblivna intäkter som 
Rugby-sektionen drabbats av. Av den anledningen får inte Kalmar Södra Rugby något eget stöd i 
höstens fördelning. Stödet finns istället i Kalmar Södra IF:s totala stöd.   
 
Cricketföreningarna 
Av de två cricketföreningarna har endast en ansökt om stöd. Uteblivna intäkter är inte särskilt 
stora och någon barn- och ungdomsverksamhet finns inte heller. Av den anledningen blir stödet 
till cricketföreningen som ansökt också med en låg kompensation, men likvärdigt i jämförelse 
med andra idrotter. 
   
För samtliga idrotter inom denna underkategori tillkommer det, utöver det fasta stödet, också ett 
stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på samma sätt som övriga föreningar med 
barn- och ungdomsverksamhet erhåller. 
 
 
Fotboll-, rugby- och 
cricketföreningar 

Fast stöd – 35 % 
Matcher, 
evenemang, 
föreningsaktiviteter 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Hossmo BK  20 300 54 250 74 550 

IFK Berga  147 000 49 350 196 350 

IFK Påryd 31 500 4375 35 875 



Kalmar AIK FK  17 850 1400 19 250 

Kalmar City BK  3 574 0 3 574 

Kalmar Södra IF 73 675 41 125 114 800 

Kalmar Södra IF Rugby 0 0 0 

Lindsdals IF 21 700 72 800 94 500 

Ljungbyholms GoIF 32 410 39 900 72 310 

Team Södermöre 0 0 0 

Läckeby GoIF 11 725 13 650 25 375 

Möre BK 68 310 24 675 92 985 

Rockneby IK  34 125 16 625 50 750 

Smedby BoiK  23 975 20 825 44 800 

Trekantens IF 43 567 24 675 68 242 

Tvärskogs IF 15 925 6 475 22 400 

Ängö BK  27 300 2 450 29 750 

Fotball PrimeTime FC  16 800 0 16 800 

Kalmar Cricket Förening  1 050 0 1 050 

Kalmar Cricket Club 0 0 0 

SUMMA 590 785 kr 372 575 kr 963 360 kr 

 
Kommentarer 

- Team Södermöre har sin ekonomi i Möre BK. De får således den vägen del av kompensationen 

Rid- och hästsportföreningar 
Rid- och hästsportsföreningarna bygger mycket av sin verksamhet på att arrangera tävlingar, 
uppvisningar och andra arrangemang. Någon förening deltar också med stora insatser under 
Ironman. Rid- och hästsportföreningarna föreslås få 35 % av uteblivna intäkter från dessa 
arrangemang, tävlingar och föreningsaktiviteter. 
 
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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Rid- och hästsportföreningar Fast stöd – 35 % 

inställda tävlingar, 
BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 



uppvisningar och 
arrangemang 

Kalmar Hästsportklubb  0 41 475 41 475 

Kalmarbygdens Fältrittklubb  21 000 37 450 58 450 

Påryd Hästsportsklubb 0 1400 1 400 

Ridklubben Udden 16 275 30 275 46 550 

Sydöstra Sveriges Travsällskap 6 563 0 6 563 

Södermöre Ryttarförening 7 000 2 800 9 800 

SUMMA 50 838 kr 113 400 kr 164 238 kr 

 
 

Kampsportföreningar (inklusive boxning och brottning) 
Kampsportföreningarna har enligt svaren från enkäten påverkats i väldigt olika omfattning. En 
del föreningar har påverkats i liten omfattning och då är det föreningar som inte har någon 
omfattande tävlingsverksamhet, medverkar i evenemang eller arrangerar läger och tävlingar. 
Några föreningar har svarat att de missat relativt stora intäkter från tävlingar och läger. Av den 
anledningen föreslås kampsportsföreningarna få 35 % 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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Kampsportföreningar Fast stöd – 35 % 

inställda tävlingar, 
evenemang och 
läger 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

APEX IF 0 10 675 10 675 

Kalmar Boxningsklubb 0 29 575 29 575 

Kalmar Brottarklubb  0 12 950 12 950 

Kalmar Budoklubb 6 475 25 375 31 850 

Kalmar Karateklubb 1 750 13 125 14 875 

Nova BK 0 5 425 5 425 

Shintai Kempo Kalmar 
Föreningen 

0 2 100 2 100 

Team East TKD Klubb Kalmar 10 150 17 675 27 825 



Yeongwon TKD 0 10 850 10 850 

Zero BJJ IF Kalmar 
 

0 3 850 3 850 

SUMMA 18 375 kr 131 600 kr 149 975 kr 

 
 

Skytteföreningar 
Skytteföreningarna har enligt svaren från enkäten och deras ansökningar 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. Nämnas i detta sammanhang är att Kalmarbygdens Jägare skulle arrangerat SM-tävlingar i 
Compak Sporting. Skytteföreningarna föreslås få 35 % 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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Skytteföreningar Fast stöd – 35 % 

inställda 
träningar, 
tävlingar, 
evenemang och 
läger 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Arby Hagby Ljungbyholm 
skytteförening  

3 150 3 150 6 300 

Karlslunda Skytteförening 2 100 3 850 5 950 

Kalmar Bågskytteklubb 0 2 800 2 800 

Kalmar/Läckebyskytteklubb 6 650 4 200 10 850 

Kalmar Pistolklubb  0 0 0 

Kalmarbygdens Jägare 21 000 0 21 000 

SUMMA 32 900 kr 14 000 kr 46 900 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 har nu under hösten 
startat upp igen och här skulle dessa föreningar arrangerat olika seriesammandrag eller tävlingar. 
Av den anledningen föreslås föreningarna inom bowling, badminton och bordtennis få 35 % 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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
 
Bowling-, badminton- och 
bordtennisföreningar 

Fast stöd – 35 % 
inställda tävlingar, 
cuper och 
seriesammandrag 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

BK Cahoot 12 275* 3 150 15 425 

BMK Kvasten  0 15 750 15 750 

BTK Enig 38 000* 3 325 41 325 

Kalmar Bordtennisklubb  700 13 300 14 000 

SUMMA 50 975 kr 35 525 kr 86 500 kr 
 
Kommentar: 
* Som en del i BK Cahoots och BTK Enigs Fasta stöd utfaller 10 000 kr extra till respektive förening för dess 
elitverksamhet inom respektive idrott, då seriespel även under hösten 2020 har påverkats.   
 

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 tillfällen som 
medlemmarna i föreningen och andra besöker anläggningen. Här har framför allt 
klätterföreningen, även under hösten, 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. Föreningarna inom denna kategori föreslås få 35 % av uteblivna intäkter vid 
besök i anläggningarna i Spelefanten och dels för föreningsläger, evenemang 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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Livsstilsidrottsföreningar Fast stöd – 35 % 

minskade besök i 
Spelefanten, 
evenemang, 
föreningsläger och 
utbildningar 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Kalmar klätterklubb 16 135 7 000 23 135 

Active0480 0 3 675 3 675 

Freemotion idrottsklubb  2 520 13 125 15 645 



SUMMA 18 655 kr 23 800 kr 42 455 kr  
 
 

Is-sportföreningar (ishockey och konståkning) 
Is-föreningarna fick i våras kompensation av kultur- och fritidsnämnden, utöver vårens Corona-
stöd. I höst har Kalmar HC kompenserats ytterligare i samma nämndsärende (Se KFN 
2020/0044).  
Båda föreningarna har sedan 1 juli startat upp sina ordinarie säsonger, med uteblivna tävlingar 
och matcher med restriktioner som följd. För konståkningsföreningen har nuvarande situation 
inneburit rejält minskade intäkter för sin lägerverksamhet under sommar, höst och jul. Även test 
och en jul-uppvisning påverkas, då dessa fått ställas in. Föreningarna inom denna kategori 
föreslås få 35 % av uteblivna intäkter för begränsad tävlingsverksamhet för sin barn- och 
ungdomsverksamhet, tester, juluppvisningar 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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Is-sportföreningar Fast stöd – 35 % 

tävlingar test, 
julshow och 
föreningsläger 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Kalmar Konståkningsklubb 85 711 32 900 118 611 

Kalmar HC  59 500 42 525 102 025 

SUMMA 145 211 kr 75 425 kr 220 636 kr 

 

Gymnastik- och dansföreningar 
Gymnastik- och dansföreningar har under hösten fått ställa in en del tävlingar, uppvisningar och 
kurser. Den förening som drabbats hårt av inställda evenemang såsom Ironman och Stadsfesten 
är Dansklubben Spinnrockarna. Vi föreslår därför att föreningarna inom denna kategori få 35 % 
av uteblivna intäkter för tävlingar, uppvisningar, evenemang, 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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Gymnastik- och 
dansföreningar 

Fast stöd – 35 % 
inställda tävlingar, 
evenemang, 
uppvisningar, 
läger och kurser 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Dansklubben Spinnrockarna 55 547 7 700 63 247 

Kalmar Gymnastikförening 11 489 72 100 83 589 



Förlösa GoIF 0 4 550 4550 

Rockneby Gymnastikförening 0 3 850 3 850 

GF Kalmarflickorna  3 500 13 475 16 975 

SUMMA 70 536 kr 101 675 kr 172 211 kr 

 
 

Sporthallsföreningar (innebandy, handboll, basket, futsal och volleyboll) 
Samtliga föreningar inom dessa idrotter har nu under hösten startat upp sina respektive 
tävlingssäsonger med kraftiga begränsningar, både avseende möjligheter att ta in publik på sina 
matcher och tävlingar, samt i genomförande av egna evenemang, läger, cuper, lovaktiviteter och 
övriga föreningsaktiviteter. Av dessa anledningar föreslås föreningarna inom denna kategori få 35 
% av uteblivna intäkter för sina godkända intäktsbortfall.    
 
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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Sporthallsföreningar Fast stöd – 35 % 

begränsningar i 
seriematcher, 
inställda 
lovaktiviteter, 
läger, cuper etc. 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

CL98  91 700 74 550 166 250 

FBC-Drag 0 11 375 11 375 

KFUM Kalmar HK  10 500 46 550 57 050 

KFUM Kalmar Saints basket 0 0 0 

FC Kalmar  50 607 0 50 607 

Kalmar Volleybollklubb 5 250 11 200 16 450 

SUMMA 158 057 kr 143 675 kr 301 732 kr 
 
Kommentar: 
* I och med att KFUM Kalmar Saints Basket från i höst är en elitförening, erhåller de enbart det generella barn- och 
ungdomsstödet. Det stödet redovisas under elitföreningarnas barn- och ungdomsstöd. Av den anledningen redovisas 
de med 0 kr här. Vi ville visa att de i våras var en del i denna kategori.   

Friidrottsföreningar 
Friidrott var svår att gruppera tillsammans med andra idrotter. Av den anledningen är friidrotten 
en egen underkategori, precis som i vårens fördelning. Under perioden har Kalmar SK tvingats 
ställa in sin största och viktigaste tävling samt även haft intäktsbortfall på grund av att Ironman 



ställdes in. Föreningen inom denna kategori föreslås få 35 % av uteblivna intäkter för ej 
genomförda 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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Friidrottsföreningar Fast stöd – 35 % 

inställda 
arrangemang 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Kalmar SK 23 800 25 375 49 175 

SUMMA 23 800 kr 25 375 kr 49 175 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. Förslaget för denna underkategori handlar om att 
stödja föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet i huvudsak. För kategorin görs således 
samma bedömning som fördelningen av stöd för våren 2020. 
 
Av ovanstående anledning föreslås stöd endast att ges 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 och är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
 
Föreningar inom friskvård, 
gym, styrkelyft/tyngdlyftning 
och golf 

Fast stöd –  BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

IF Friskis & Svettis  0 32 025 32 025 

Kalmar Atletklubb  0 5 075 5 075 

Kalmar Golfklubb  0 16 100 16 100 

SUMMA 0 kr 53 200 kr 53 200 kr 

 
 

Sim- och dyksportföreningar  
För Kalmar Simsällskap har hösten inneburit en del inställda tävlingar och minskade intäkter i 
samband med föreningens olika kurser. Den stora intäktförlusten är dock den inställda Ironman 
och Mini-Tri. Även intäktsbortfall på lovaktiviteter och andra föreningsaktiviteter har haft stor 
ekonomisk påverkan. Här föreslås stöd på 35 % av inställda tävlingar, evenemang och 
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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Sim- och dyksportföreningar Fast stöd – 35 % 

inställda tävlingar, 
evenemang och 
lovaktiviteter 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Kalmar Simsällskap 249 900 102 025 351 925 

Dykarklubben Kalmarsund 0 2 450 2 450 

SUMMA 249 900 kr 104 475 kr 354 375 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, vilken inte påverkats. Seglarsällskapet Vikingarna har däremot under perioden inte 
kunnat genomföra kurser och utbildningar. Föreningen skulle också arrangerat en SM-tävling i 
Laser-segling. Den förening inom denna kategori som drabbats hårdast är Kalmar OK och 
orsaken till detta är de inställda evenemangen Ironman och Mini-Tri, där föreningen har stora 
intäkter årligen. Här föreslås stöd på 35 % av ovanstående föreningsaktiviteter. 
 
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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Föreningar inom kanot, rodd, 
orientering och segling 

Fast stöd – 35 % 
kurser, 
utbildningar och 
inställda 
evenemang 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Kalmar kanotklubb 0 700 700 

Kalmar Roddklubb 0 0 0 

Kalmar OK 147 875 8 050 155 925 

Seglarsällskapet Vikingarna 33 250 4 725 37 975 

SUMMA 181 125 kr 13 475 kr 194 600 kr 



 

Motorsportföreningar 
Motorsportföreningarna har under hösten drabbats mindre än under våren. Färre tävlingar har 
ställts in på grund av den uppkomna situationen. Här föreslås stöd på 35 % av ovanstående 
föreningsaktiviteter. 
 
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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Motorsportföreningar Fast stöd – 35 % 

inställda tävlingar 
och startavgifter 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Kalmar Motorklubb 15 750 0 15 750 

Kalmar motorklubb, Motorcross-
sektionen  

0 5 250 5 250 

SUMMA 15 750 kr 5 250 kr 21 000 kr 

 
 

Tennisföreningar 
Framför allt är det ett antal tävlingar, läger och andra föreningsaktiviteter under perioden som 
Kalmar Tennisklubb fått ställa in eller begränsats av på grund av Corona-pandemin och med 
uteblivna intäkter som följd. Här föreslås stöd på 35 % av godkända intäktsbortfall. 
 
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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom 
 
Tennisföreningar Fast stöd – 35 % 

inställda och 
begränsade 
tävlingar och läger 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Kalmar Tennisklubb 10 150 36 225 46 375 

Smedby Tennisklubb 0 2 625 2 625 

SUMMA 10 150 kr 38 850 kr 49 000 kr 

 
 

Övriga idrottsföreningar (Korpen, Nickebo IK, Kalmar Fäktklubb och Calmar 
Petanque) 
I underkategorin ”Övriga idrottsföreningar” har vi kategoriserat Korpen, Nickebo IK, Kalmar 
Fäktklubb och Calmar Petanque. I våras ingick också Sydöstra Sveriges travsällskap i denna 
kategori, men den föreningen är i höstens fördelning flyttad till kategorin Rid- och 



hästsportsföreningar. Från fördelningen av stöd i våras har föreningen Calmar Petanque 
tillkommit i denna kategori.  
 
Vi anser att var och en av dessa föreningar kanske bäst skulle hanterats separat, då 
förutsättningarna är väldigt olika varandra. Korpen bedriver en omfattande verksamhet, där 
inställda aktiviteter inneburit ett större intäktsbortfall även i höst. Korpen är också den enda 
förening som redovisar någon form av barn- och ungdomsverksamhet. Nickebo IK bedriver inte 
längre någon idrottslig verksamhet, utan fungerar numera som en bygdegård på platsen de har sin 
verksamhetslokal. I höstens ansökan har dock inte Nickebo IK kunna uppvisa något 
intäktsbortfall som vi definierat som godkända, enligt definitionen i början av detta dokument. 
Trots att verksamheterna ser olika ut, föreslås ett stöd på 35 % av godkända intäktsbortfall 
kopplat till evenemang, tävlingar, läger och andra godkända föreningsaktiviteter. 
 
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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom. 
 
Övriga idrottsföreningar Fast stöd – 35 % 

föreningsaktiviteter 
BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Korpen Kalmar 37 940 7 875 45 815 

Nickebo IK 0 0 0 

Kalmar Fäktklubb 1 225 0 1 225 

Calmar Petanque 3 500 0 3 500 

SUMMA 42 665 kr 7 875 kr 50 540 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 de senaste åren till kommunen redovisat någon barn- och ungdomsverksamhet.  
 

Sammanställning alla idrottsföreningar – utifrån kategoriindelning  
 
Idrottsföreningskategori Fast stöd – 35 % BoU stöd – 175 kr 

per barn/ungdom 
Summa 

Elitföreningar (Kalmar FF, IFK 
Kalmar, FBC Kalmarsund och 
KFUM Kalmar Saints basket) 

0 138 600 138 600 

Fotbolls-, rugby- och 
cricketföreningar 

590 785 372 575 963 360 

Ridsportföreningar 50 838 113 400 164 238 

Kampsportföreningar (här ingår 
boxning och brottning) 

18 375 131 600 149 975 

Skytteföreningar 32 900 14 000 46 900 



Bowling-, badminton- och 
bordtennisföreningar 

50 975 35 525 86 500 

Livsstilsidrotter (skate-, parkour- 
och klätterföreningar) 

18 655 23 800 42 455 

Is-sportföreningar (ishockey och 
konståkning) 

145 211 75 425 220 636 

Gymnastik- och dansföreningar 70 536 101 675 172 211 

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

158 057 143 675 301 732 

Friidrottsföreningar 23 800 25 375 49 175 

Föreningar inom friskvård, gym, 
styrkelyft/tyngdlyftning och golf 

0 53 200 53 200 

Sim- och dyksportföreningar 249 900 104 475 354 375 

Föreningar inom kanot, rodd, 
orientering och segling 

181 125 13 475 194 600 

Motorsportföreningar 15 750 5 250 21 000 

Tennisföreningar 10 150 38 850 49 000 

Övriga idrottsföreningar (Korpen, 
Nickebo IK, Kalmar Fäktklubb 
och Calmar Petanque) 

42 665 7 875 50 540 

SUMMA 1 659 720 kr 1 398 775 kr 3 058 495 kr 

 
 

Hobby- och ungdomsföreningar 
 
I föreningsregistret finns det idag tio föreningar i denna kategori. Konsekvenserna av Corona-
pandemin ser väldigt olika ut. Friluftsfrämjandet Kalmar och Skälby 4H-gård är de två 
föreningarna som drabbats allra hårdast på grund av inställda egna evenemang, läger och egna 
föreningsaktiviteter eller påverkan av exempelvis ett inställt Ironman.  
 
I analysen för denna föreningskategori har framför allt tre av föreningarna påverkats i större 
omfattning ekonomiskt. Det handlar som tidigare nämnt om Friluftsfrämjandet Kalmar och 
Skälby 4H, men också i viss mån Kalmar brukshundsklubb, som fått ställa in en del tävlingar, 
kurser, utbildningar och läger samt andra föreningsaktiviteter.  
 
Här föreslår vi därför att 50 % av ovanstående aktiviteter och föreningsarrangemang ska 
kompenseras föreningarna. Då denna föreningskategori inte likt idrotten också kan söka statliga 
medel för sina intäktsförluster, så motiverar det att nivån för denna kategori är 50 % och inte 
som för idrottsföreningar 35 %. 
 
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 och 
är nu 175 kr per barn/ungdom. 



 
Hobby- och 
ungdomsföreningar 

Fast stöd – 50 % 
evenemang, läger 
och 
föreningsaktiviteter 

BoU stöd – 175 kr 
per barn/ungdom 

Summa 

Friluftsfrämjandet Kalmar 16 000 9 625 25 625 

Kalmar Brukshundklubb 9 500 1 750 11 250 

Skälby 4H-gård 119 750 15 575 135 325 

Ekenäs Båtklubb 0 0 0 

Kalmarsunds Sjövärnskår 0 2 100 2 100 

KRIK Rockneby 0 1 400 1 400 

Schacksällskapet Kalmarunionen 0 0 0 

Team Equus for hope, Vi unga 
 

0 5 775 5 775 

EFS ungdomsverksamhet 
 

0 0 0 

Pingstförsamlingen barn- och 
ungdomsverksamhet 
 

0 3 675 3 675 

SUMMA 145 250 kr 39 900 kr 185 150 kr 

 

Scoutföreningarna 
I Kalmar kommuns föreningsregister finns det åtta stödberättigade scoutföreningar. I våras 
fördelades ett stöd som var lika stort till alla scoutföreningar. Alla föreningar fick då 8 000 kr 
vardera. Vid analysen av höstens enkätsvar och ansökningar, kan vi konstatera att skillnaden på 
föreningarnas intäktsbortfall skiljer sig åt i större utsträckning denna gång. Några föreningar tar 
upp intäktsförluster från inställda evenemang och aktiviteter som vi betraktar som godkända 
intäktsförluster, men de flesta uppger inte någon större eller minimal ekonomisk påverkan. För 
att stötta scoutföreningarna föreslås därför ett 50 % fast stöd för inställda evenemang och 
föreningsaktiviteter samt ett fast stöd på 6 000 kronor till varje enskild förening utöver nämnda 
stöd. Även denna föreningskategori kan inte söka eller erhålla kompensation från annat håll än 
från kommunen. Då blir föreslagen fördelning enligt nedan:    
 
Scoutföreningarna Fast stöd – 50 % 

inställda 
evenemang och 
aktiviteter 

Fast stöd - alla 
föreningar 

Summa 

Falkens Scoutkår 0 6 000 6 000 
Lindsdals Scoutkår 0 6 000 6 000 
Rinkabyholms Scoutkår 2 500 6 000 8 500 
Rockneby Scoutkår 500 6 000 6 500 
Smedby Scoutkår 9 600 6 000 15 600 



Södermöre 
Scoutkår/Arbygården 

2 000 6 000 8 000 

Tallhagens Scoutkår 0 6 000 6 000 
Trekantens Scoutkår 1 341 6 000 7 341 
SUMMA 15 941 kr 48 000 kr 63 941 kr 

 
 

Föreningar för funktionsnedsatta 
I Kalmar kommuns föreningsregister finns det 14 stödberättigade föreningar för 
funktionsnedsatta. I vårens fördelning av stöd fick samtliga föreningar för funktionsnedsatta 
samma kompensation. Då ersattes varje förening med 2 000 kr. I höstens analys framgår det att 
de flesta föreningarna haft viss men ganska ringa ekonomisk påverkan av nuvarande situation. 
Några föreningar tar upp intäktsförluster från inställda evenemang och aktiviteter som vi 
betraktar som godkända intäktsförluster, men de flesta uppger inte någon större eller minimal 
ekonomisk påverkan. För att stötta föreningarna för funktionsnedsatta föreslås därför ett 50 % 
fast stöd för inställda evenemang och föreningsaktiviteter samt ett fast stöd på 1 000 kronor till 
varje enskild förening utöver nämnda stöd. Även denna föreningskategori kan inte söka eller 
erhålla kompensation från annat håll än från kommunen. Då blir föreslagen fördelning enligt 
nedan 
 
 
Förening för funktionsnedsatta Fast stöd – 50 % 

inställda evenemang 
och aktiviteter 

Fast stöd 
- alla 
föreningar 

Summa 

Attention i Kalmar  0 1 000 1 000 
Demensföreningen i Kalmar 7 500 1 000 8 500 
DHR 500 1 000 1 500 
Diabetesföreningen Kalmar-Öland 0 1 000 1 000 
Epilepsiföreningen 0 1 000 1 000 
Hjärt- och Lungsjuka i Kalmar 0 1 000 1 000 
Reumatikerföreningen i Kalmar 1 762 1 000 2 762 
Kalmarbygdens FUB 1 500 1 000 2 500 
NHR 0 1 000 1 000 
Parkinsonför. i Kalmar, lokalför. 0 1 000 1 000 
Pro Club Möre 0 1 000 1 000 
RTP 0 1 000 1 000 
Strokeföreningen 0 1 000 1 000 
Synskadades Riksförbund 0 1 000 1 000 
SUMMA 11 262 kr 14 000 kr 25 262 kr 

 

Seniorföreningar (f.d. pensionärsföreningar) 
I Kalmar kommuns föreningsregister finns det 16 stödberättigade seniorföreningar. I analysen 
framgår det att föreningarna haft större ekonomisk påverkan under hösten än under våren och att 



vissa föreningar har i helt annan omfattning ansökt om kompensation för minskade eller 
uteblivna intäkter.  
 
I vårens fördelning fick alla seniorföreningar 2 000 kr per förening. För att stötta 
seniorföreningarna föreslår vi nu i höst att de erhåller 50 % i fast stöd för inställda evenemang 
och föreningsaktiviteter samt ett fast stöd på 1 000 kronor till varje enskild förening utöver 
nämnda stöd. Även denna föreningskategori kan inte söka eller erhålla kompensation från annat 
håll än från kommunen. Då blir föreslagen fördelning enligt nedan: 
 
Seniorföreningar Fast stöd – 50 % 

inställda 
evenemang och 
aktiviteter 

Fast stöd alla 
föreningar 

Summa 

Aktiva Seniorer 0 1 000 1 000 
PRO Graniten 6 250 1 000 7 250 
PRO Kalmar  0 1 000  1 000 
PRO Karlslunda  7 250 1 000 8 250 
PRO Lindsdal   8 750 1 000 9 750 
PRO Ljungbyholm  6 000 1 000 7 000 
PRO Rockneby-Läckeby 1 500 1 000 2 500 
PRO Södermöre  0 1 000 1 000 
PRO Trekanten   5 950 1 000 6 950 
RPG i Kalmar 3 000 1 000 4 000 
SPF Seniorerna Kalmar 9 500 1 000 10 500 
SPF Seniorerna Ljungby-
Mortorp  

4 750 1 000 5 750 

SPF Seniorerna Rockneby 3 250 1 000 4 250 
SPF Seniorerna Södermöre    0 1 000 1 000 
SPF Seniorerna, Lindsdal 7 250 1 000 8 250 
SKPF Kommunalpensionärerna 
avd 48 

6 750 1 000 7 750 

SUMMA 70 200 kr 16 000 kr 86 200 kr 
 

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 

 
Lions Club Skälby har under perioden juli – december förlorat hyresintäkter för Skälby Loge på 
över 100 000 kr. Föreningen hyr lokalen av kultur- och fritidsnämnden för 7 278 kr/månad. 
Förslaget för Lions Club Kalmar Skälby är att ge föreningen hyresfritt under 6 månader. Kan 
denna åtgärd inte tillämpas föreslås stöd som motsvarar sex månadshyror, dvs. 6 x 7 278 = 



43 558 kr. Detta motiveras av att kultur- och fritidsnämnden har ett politiskt uppdrag att utveckla 
Skälby-området. 
 
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. 
 
 
 
 

SAMMANSTÄLLNING ALLA FÖRENINGSKATEGORIER – FRITIDSSIDAN  
 
Kategori - övergripande Fast stöd - BoU stöd eller 

andra fasta stöd 
Summa 

Elitstöd och semiprofessionellt 
stöd 

1 390 000 0 1 390 000 

Idrottsföreningar (inklusive 
elitföreningarnas BoU-stöd) 

1 659 720 1 398 775 3 058 495 

Hobby- och ungdomsföreningar 145 250 39 900 185 150 

Scoutföreningarna 15 941 48 000 63 941 

Föreningar för funktionsnedsatta 11 262 14 000 25 262 

Seniorföreningar 70 200 16 000 86 200 

Övriga föreningar *föreslås lösas genom 
hyresfritt. Lions Skälby 

0 0 0 

SUMMA 3 292 372 kr 1 516 675 kr 4 809 047 kr 

 
Kommentar: Det finns i formlerna en avrundningsavvikelse, då vissa uppgifter endast är angivna i hela krontal. 
Avvikelsen är 1 kr. 
 
 

Koppling till Kulturföreningarnas bidrag och stöd och utgångspunkter inför 
fördelningen.    
 

Utgångspunkterna  
Förvaltningen hade 393 000 kr kvar från vårens Corona-medel att fördela. Detta innebar att 
förvaltningen hade 5 393 000 kr att fördela. 
 
 

Samlad bild av fördelningen 
Kulturföreningarna föreslås i särskilt upprättat dokument att erhålla stöd enligt nedan:  
 



SAMMANSTÄLLNING Uteblivna 
hyresintäkter 

inkomst-
bortfall arr 

Summa 

Folkets-hus och BG förening 320 270 26 500 346 770 
Hembygdsföreningar 0 66 224 66 224 
Kulturföreningar 0 74 000 74 000 
SUMMA 320 270 kr 166 724 kr 486 994 kr 

 
 
Med Fritidssidans föreslagna stöd 4 809 047 kr och Kultursidans föreslagna stöd på 486 994 kr, 
så blir det totalt = 5 296 041 kr. Kvar kommer det således att finnas = 96 959 kr, som kan 
användas för att i efterhand rätta till skevheter i föreslagen fördelning. 



FÖRSLAG - Fördelning av medel till föreningar inom 
Kulturområdet med anledning av Corona/Covid-19 
Förslag om fördelning - Allmänt 
I grundförslaget har vi deltat in föreningarna i olika föreningskategorier. De kategorier vi utgått 
från är följande: 

• Kulturföreningar 
• Hembygdsföreningar 
• Folkets hus & Bygdegårds föreningar 

 

Utgångspunkter för stöd 

Stöd kan lämnas för 
• Uteblivna hyresintäkter 
• Inkomstbortfall för arrangemang av större betydelse 

 

Stöd lämnas inte för 
• Uppskattat medlemsbortfall 
• Planering och digitalisering av verksamhet 
• Beviljar ej stöd för inkomstbringande aktiviteter som inte är bundna till aktuell period, 

pantinsamling, toa/hushållspapperförsäljning eller liknande. 
• Uteblivet stöd från annan part 

 

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 huvudskligen av inkomstbortfall då arrangemang måste ställas in. 
Kulturföreningarna föreslås få 50% av beräknat inkomstbortfall. 
 
 
Kulturföreningar Inkomstbortfall  

arrangemang   
Övrigt Summa 

Calmar renässansgille   
            21.000 

  
21.000 

 Kalmar 
sjöfartsmuseum              12.500           12.500         
Kalmar Makerspace   

17 000 
17.500 ej godkänd  

17 000 
Kalmar humanistiska 
förbund 

500 
                   

2.300 ej Godkänt     500 
     

Kammarmusik 
förening Kalmar 

 
                10.000 

  
  10.000 



KLGF  4.000 ej godkänt            0 

Bosna     13.500 ej godkänt      0 

Kärlek & fred                 7.500    7.500* 

Gemenskap Kalmar   
2.500 

  
2.500 

Triangelteatern 3.000  3.000 

SUMMA 74.000 kr 0  74 000 kr 

 
Kommentarer 

- Ej beviljat stöd för uppskattat medlemsbortfall till 2 stycken föreningar på sammanlagt 6.300 kr. 
- Ej beviljat stöd för uteblivet stöd från annan part 13 500 kr. 
- Ej beviljat stöd för planering och digitalisering av verksamhet 17500 kr. 
- Ett stort antal föreningar har bedömt att de inte skall ansöka om bidrag då de anser att det finns andra som 

behöver stödet bättre än dem 
- * Beviljas under förutsättning att föreningen inkommer med godkända årsmöteshandlingar 

 

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 betydels. 
Hembygdsföreningarna föreslås få 50% av beräknat inkomstbortfall. 
 
 
Hembygdsföreningar Stöd uteblivna 

hyres intäkter  
Inkomstbortfall  
arrangemang  

Summa 

Dörby-Kläckeberga Hbf  500 2.250   2.750 

Hossmo Hbf  4.300 4.300 

Ryssby Hbf  600   600 

Åby Hbf   12.500 12.500 

Karlslunda Hbf   5.800  5.800 

Förlösa-Lindsdal Hbf   1.449 1.449 

Ljungby Hbf        15.625   15.625 

Södermöre Hbf      22. 200   22.200 

Mortorps Hbf     1.000    1.000 

SUMMA    500 kr  65.724 kr  66.224 kr 
 



 
Kommentarer 

- 1 förening har bedömt att de inte skall ansöka om bidrag då de anser att det finns andra som behöver stödet 
bättre. 
 

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. Då 
föreningskategorin har som huvuduppgift att säkerställa utbudt av kulturlokaler i hela 
kommunen, föreslås 100% ersättning för uteblivna hyresintäkter och 50% ersättning för beräknat 
inkomstbortfall av arrangemang. 
 
Folketshus & 
Bygdegårdsföreningar 

Uteblivna hyres 
intäkter 

Inkomstbortfall 
arrangemang 

Summa 

Bjursnäs Bgf 89.000 1.750 90.750 

Tvärskogs Bgf  3.000 3.000 

Folkets hus Lindsdal  74.770 500 75.270 

Kåremo Bgf 3.000 6.500 9.500 

Skäggenäs Bgf 4.000 13.750 17.750 

IOGT-NTO 117.500  117.500 

Södermöre Scout/Arbygården 17.000  17.000 

Läckeby Bgf 15.000 1.000 16.000 

SUMMA  320.270 kr 
 

26.500 kr 346.770kr 

 
 
Kommentarer 

- 6 föreningar har bedömt att de inte skall ansöka om bidrag då de anser att det finns andra som behöver 
stödet bättre än dem. 

 

SAMMANSTÄLLNING ALLA FÖRENINGSKATEGORIER – Kulturenhet 
 
 
 Uteblivna 

hyres intäkter 
Inkomstbortfall 
arrangemang 

  Övrigt             
Summa 

Kulturföreningar                74.000      0 74.000 



Hembygdsföreningar 500 65.724   66.224 

Folkets hus & 
Bygdegårdsföreningar 

 
320.270 

 
26.500 

    
346.770  

SUMMA 320.770 kr 166.224 kr  0 486.994 
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