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 Närvarande ersättare 

 Anders Nilsson-Sköld (S) 

Elvira Sitkevica (S) 

Patrik Kalander (M) 

Maria Wiksten (M) 

Sofia Bendix (SD) 

  

 Övriga närvarande 

 Mikaela Johansson, nämndsekreterare 

Malin Rask, controller 

Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef fritid och förebyggande 

Karin Sällberg, enhetschef fritid och förebyggande 

Marie Sanderson Bergwall, strateg idrott 

Karin Spets, strateg friluftsliv 

Linda Öhlén Sandborg, HR-chef 

Anette Carlsson, samordnare fritid och förebyggande 

 Lenny Hallgren, direktör 

 Magnus Jansson, idrottschef 

Torbjörn Berggren, strateg fritid och förebyggande 

Stefan Tielinen, strateg idrott 

Tomas Gahm, enhetschef idrott 

Frederick Cederborg, biträdande direktör Teknik- och 

fastighetsförvaltningen 
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§ 120 Dnr NIF 2021/00126-7.5.2 

Beslut - Fördelning av extra föreningsbidrag med anledning av 
covid-19 

Beslut 

1. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande godkänner förvaltningens 

förslag till beslut gällande fördelning och utbetalning av extra stöd till 

idrotten med anledning av Covid- 19 pandemin enligt bilagor 1–4 daterad 

2021-05-18. De 14 föreningar som inte kommer upp i 1000 kr ska justeras 

upp till 1000 kr och detta tas från det individuella elitstödet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 

Anna Hård af Segerstad, Håkan Lindberg (M), Samuel Stengård (KD), Erik 

Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har getts i uppdrag av 

kommunstyrelsen att ta fram en fördelning av den summa som tilldelats 

nämnden som ett extra stöd till idrotten.  

Modellen som använt skall vara jämställt, enkelt att förstå, vara 

granskningsbart, lätt att förklara och för oss att administrera. Vårt förslag 

säkerställer att föreningar inte riskerar att få avdrag från andra stöd, 

exempelvis statliga stöd via RF. Framtagna förslag sak också säkerställa att 

inte föreningar inte ges ersättning för samma sak vid flera stödtillfällen. 

Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut: 

1. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande godkänner förvaltningens 

förslag till beslut gällande fördelning och utbetalning av extra stöd till 

idrotten med anledning av Covid- 19 pandemin. Enligt bilagor 1–4 daterad 

2021-05-18. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar att punkt 1 ska formuleras ”Nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande godkänner förvaltningens förslag till beslut 

gällande fördelning och utbetalning av extra stöd till idrotten med anledning 

av Covid- 19 pandemin enligt bilagor 1–4 daterad 2021-05-18. De 14 

föreningar som inte kommer upp i 1000 kr ska justeras upp till 1000 kr och 

detta tas från det individuella elitstödet.” 

Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S), Håkan Lindberg (M) 

yrkar bifall till Vicki Skure Eriksson (C) förslag till formulering av 

beslutspunkt 1. 
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Anna Hård af Segerstad, Håkan Lindberg (M), Samuel Stengård (KD), Erik 

Johansson (SD) yrkar att de som får större bidrag borde ha högre 

motprestation till exempel i förekommande fall text om att de får stöd av 

Västerås stad i matchprogram. 

Jenny Boström (L) yrkar avslag till Anna Hård af Segerstad (M) m.fl. 

tilläggsyrkande. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

bifaller detta. 

 

Ordföranden finner att det finns ett tilläggsyrkande från Anna Hård af 

Segerstad (M) m.fl. och att nämnden avslår desamma.   

 


