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Krisstöd till civilsamhällesaktörer med kulturstöd- och sam-
arbetsavtal 

 
Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett krisstöd ges civilsamhällesaktö-

rer med kulturstöds- och samarbetsavtal som befinner sig i stor ekonomisk kris 

på grund av coronavirusets spridning. Stödet fördelas för att säkerställa över-

levnaden av verksamheten till och med 31 maj 2020. Det betalas ut via ett till-

äggsavtal som tecknas mellan båda parter. 

 

Det totala beloppet för krisstödet uppgår till 1 712 000 kronor och fördelas en-

ligt nedan: 

• 850 000 kronor till Cirkus Cirkör 

• 756 000 kronor till Folkets hus Hallunda 

• 106 000 kronor till Tumba bruksmuseum 
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Bakgrund 

Den 20 mars 2020 gjorde kultur- och fritidsnämndens ordförande ett utskick av 

enkäten ”Kartläggning av konsekvenser för Botkyrkas föreningsliv” till samt-

liga föreningar som är registrerade i Botkyrka kommuns föreningsregister. Ut-

skicket gick även till samtliga föreningar och civilsamhällesaktörer som har ett 

pågående kulturstöds- och samarbetsavtal med förvaltningen. Totalt handlar 

det om ca 360 föreningar. I enkäten ombads aktörerna att uppge hur deras 

verksamheter påverkas ekonomiskt av coronavirusets spridning under våren 

2020.  

 

Den 25 mars 2020 presenterades ett stödpaket med avsikt att lindra de ekono-

miska konsekvenserna av viruset.1 Paketet svarade på de behov som förenings-

livet hade formulerat i sina svar på enkäten. Samtidigt kunde vi urskilja ytterli-

gare behov av stöd hos föreningar och aktörer med kulturstöds- och samarbets-

avtal. Dessa civilsamhällesaktörer uppgav stora intäktsbortfall, merkostnader 

för evenemang som inte kunnat genomföras och risk för varsel av personal i 

sina verksamheter. Det fanns även en oro för att bli återbetalningsskyldiga till 

sina finansiärer på grund av utebliven verksamhet.2 Vi har därför fortsatt med 

följande insatser:  

• För att få en översyn av andra stödåtgärder som planeras eller genom-

förts av statliga, nationella och regionala aktörer gjordes en omvärlds-

bevakning för urskilja var det kommunala stödet kan var till störst 

hjälp.  

• Vi har sett över kulturstöd- och samarbetsavtalen samt tillhörande verk-

samhetsplaner för 2020 för att fastställa kostnader som bekostas av oss 

och få en förståelse för vilka utmaningar verksamheterna står inför där-

efter.3  

• Den 16 april fattades delegationsbeslut (Kof/2020:2 Särskilda bestäm-

melser för kulturstödsavtalens aktörer med anledning av Corona-pande-

min) om att aktörerna inte blir återbetalningsskyldiga för verksamhet 

som uteblir på grund av coronavirusets spridning.4 

  

 
11 https://botkyrka.se/idrott-fritid--natur/foreningar-och-studieforbund/stodpaket-till-fore-

ningar.html  
2 Se dokument ”Enkätsvar_Föreningar med kulturstödsavtal” 
3 Se dokument ”Analys_Åtgärder till kulturlivets aktörer” 
4 Föreningarna har även blivit ombedda att inkomma med en reviderad verksamhetsplan som 

precisera vilka av deras aktiviteter som ställs in alternativt skjuts upp till senare tillfälle senast 

den 8 maj 2020. 

https://botkyrka.se/idrott-fritid--natur/foreningar-och-studieforbund/stodpaket-till-foreningar.html
https://botkyrka.se/idrott-fritid--natur/foreningar-och-studieforbund/stodpaket-till-foreningar.html
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Befintligt behov av stöd från civilsamhällesaktörerna 

För att slutföra beredningen av ett förslag till ytterligare stöd har vi varit i be-

hov av vidare information om kostnader och behov av stöd från aktörerna. I 

enlighet med likställighetsprincipen gjordes därför ett utskick från verksam-

hetschefen för kultur och ung fritid den 24 april till samtliga föreningar och ak-

törer med kulturstöds- eller samarbetsavtal5 med följande frågor: 

 

1. Utöver kulturstödsavtalen, vilka andra intäkter (finansiärer) har era 

verksamheter?  

2. Vilka av de statliga och regionala stödåtgärderna planerar ni att ta del 

av? För vilka kostnader? 

3. Vilka kostnader ser ni inte kommer kunna täckas av de statliga och reg-

ionala stödåtgärderna? 

 

De ombads även uppdatera tidigare prognos av intäktsbortfall till och med 31 

maj.  

 

Fem aktörer svarade att de har inga eller litet behov av ekonomiskt stöd. Två 

uteblev med svar, vilket vi har tolkat som att de har litet eller inget behov av 

stöd utifrån deras svar i tidigare enkät. Tre aktörer svarade att de har stort be-

hov av stöd. Dessa är:  

 

• Cirkus Cirkör 

• Hallunda folkets hus 

• Tumba bruksmuseum. 

 

Cirkus Cirkör 

Cirkus Cirkör har sedan Coronapandemins utbrott varit tvungna att ställa in 

alla sina föreställningar och kursverksamhet och har därmed förlorat intäkter 

för detta. Verksamheten beräknas få ett minusresultat med 3,5 miljoner kronor 

under våren.  

 

De har i nuläget skurit ner på kostnader för personal, marknadsföring och resor 

samt korttidspermitterat tillsvidareanställd personal. De har kvarstående 
 

5 Dessa är: ABF Botkyrka-Salem Scenskolan Fejm, Botkyrka riksteaterförening, Byggnadsför-

eningen Heijmdal i Tumba, Cirkus Cirkör, Fanzingo, Filmbasen, Hallunda folkets hus, Hå-

gelby 4H, Tumba bruksmuseum, X:et sällskapet. 
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utgifter på grund av upprättade kontrakt och avtal som inte kunnat brytas, och 

kostnader för pedagoger och artister under uppsägningstid. De har använt sig 

av regeringens sänkning av arbetsgivaravgifter samt fått beviljat stöd från sta-

ten för korttidsjobb.  

 

Önskat stöd 

De önskar ett stöd på 850 000 kronor från kommunen. 

 

Beloppet har tagits fram utifrån en procentuell fördelning av minusresultatet 

utifrån intäkter från olika bidragsgivare i verksamhetsbidrag. De avser även 

ansöka om 2 200 000 kronor från Region Stockholm och Stockholm stad såväl 

som hyresreduktion hos teknik- och fastighetsförvaltningen. 

 

Hallunda folkets hus 

Hallunda Folkets hus har sedan Coronapandemins utbrott ställt in all egen 

verksamhet i form av kultur, dans och filmkvällar och all extern bokning av 

deras lokaler har avbokats fram till den 30 juni. Föreningen uppger ett in-

komstbortfall på 756 000 kronor till den 31 maj för verksamheten. 

 

Hallunda Folketshus har även stängt sin restaurang, intäktsbortfallet för denna 

verksamhet är inte inräknad i kalkylen. Hallunda Folkets hus har korttidsper-

mitterat restaurangpersonal, vaktmästare och lokalvård samt fått beviljat stöd 

från staten för korttidsjobb.  

 

Önskat stöd 

De önskar ett stöd på 756 000 kronor från kommunen. 

 

Tumba bruksmuseum 

Tumba bruksmuseum uppger att intäkter från den publika verksamheten utgår 

vilket gör att de behöver säga upp sina museivärdar som arbetar på timanställ-

ningar. Föreningen uppger en förlust på 106 000 kronor under våren. 

 

Andra förluster väntas ersättas av Statens historiska museer vilket gör att de 

kan behålla tillsvidareanställd personal. Investeringar, underhåll och andra 

kostnader som inte är akuta skjuts framåt. 

 

Önskat stöd 

De önskar ett stöd på 106 000 kronor. 
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Förslag till åtgärd 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett krisstöd till civilsamhällesaktörerna 

med kulturstöds- och samarbetsavtal som befinner sig i stor ekonomisk kris på 

grund av coronavirusets spridning. Stödet fördelas för att säkerställa överlev-

naden av verksamheten till och med 31 maj 2020. Det betalas ut via ett till-

äggsavtal som tecknas mellan båda parter. 

 

Det totala beloppet för krisstödet uppgår till 1 712 000 kronor och bör fördelas 

enligt nedan: 

 

Aktör 

Stöd inom 

avtal 2020 

Förlust/bort-

fall Önskar stöd 

Förslag på 

ersättning 

Cirkus Cir-

kör 

3 257 000 3 500 000 850 000 850 000 

Folkets hus 

Hallunda 

3 050 238 756 100 756 100 756 000 

Tumba 

bruksmu-

seum 

350 000 106 000 106 000 106 000 

Totalt 6 307 238 4 362 100 1 712 100 1 712 000 

 


