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Bakgrund
Ett aktivt och vitalt föreningsliv som håller ihop samhället är betydelsefullt för
samhällsutvecklingen i Östra Göinge. Det är av stor vikt att föreningslivet står starkt när
effekterna av coronaviruset avtar och samhället återgår till normaltillstånd. För att hjälpa
föreningar och eldsjälar genom det svåra läget vidtar kommunen åtgärder för att stötta
föreningslivet. Några av de åtgärder som vidtas är långtgående och kräver att gällande
styrdokument under 2020 kompletteras med tillfälliga bestämmelser. Under 2020 kommer
ordinarie styrdokument frångås enligt tillfällig bestämmelse nedanför.
Tillfällig bestämmelse under 2020
 De ungdomsföreningar som är berättigade till aktivitetsstöd kommer ges utökat stöd.
I september 2020 ska kommunen göra en extrautbetalning till varje aktiv
ungdomsförening. Utbetalningens storlek utgörs av det totala föreningsbidraget som
föreningen har rätt till för hela år 2019. Utöver det så har ungdomsföreningarna
möjlighet att göra en sedvanlig ansökan i februari 2021 för de aktiviteter som
genomförs under perioden 2020-07-01 – 2020-12-31.
 De föreningar med egna samlingslokaler där man måste ha haft minst 60 aktiviteter
eller sammankomster för att få fullt driftbidrag kommer att få fullt driftbidrag även
om man haft färre än 60 aktiviteter eller sammankomster under 2020 på grund av
coronasituationen.
 Kommunen frångår tidsregler för föreningar att skicka in handlingar som till exempel
årsmöteshandlingar, om detta inte kan göras på grund av coronasituationen.
 Den extraordinära situationen kan innebära att avgifter eller taxor inte tas ut i enlighet
med beslut i kommunfullmäktige. Om en sådan situation uppstår ska
kommunstyrelsen meddela kommunfullmäktige detta.
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