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Syfte med de tillfälliga riktlinjerna 
Coronapandemin och covid-19 påverkar föreningslivet då aktiviteter, matcher, 

sammankomster, festligheter, uppträdanden med mera ställs in eller avbokas 

helt utifrån myndigheters restriktioner/förbud. Det gör att föreningar tappar 

viktiga inkomstkällor som hyresintäkter, entréavgifter, bokningar, ersättningar 

för ideellt arbete med mera.  

De tillfälliga riktlinjerna för föreningsstöd gör det möjligt att omfördela 

tillgängliga medel inom befintlig budgetram i syfte att möta de mest 

prioriterade behoven. 

Villkor för stöd  
Stöd kan endast ges till föreningar som har sitt säte och sin huvudsakliga 

verksamhet i Vara kommun och som har lämnat in en komplett ansökan vid 

ansökningstillfällets slutdatum. 

Vad får stödet användas till? 
Bidraget får användas för att täcka föreningens fasta kostnader som föreningen 

har för att uppfylla föreningens syfte, exempelvis:  

• Fastighetshyra (inklusive el, vatten, värme och så vidare) 

• Fastighetsskötsel 

• Personalkostnader 

• Försäkringar 

Ansökan 
Föreningar ansöker om särskilt covid-19 stöd senast den 15 november 2020. 

Ansökan ska beskriva hur covid-19 har påverkat föreningens ekonomi 

avseende intäkter och kostnader och hur detta har påverkat föreningens 

framtida verksamhet. 

Ansökan ska även beskriva vilka andra stöd som föreningen har sökt och fått 

beviljat samt beskriva hur föreningen har arbetat för att hantera pandemins 

påverkan på föreningens ekonomi och framtida verksamhet. 

Ansökan ska även redovisa för vilka kostnader bidraget ska användas till. 

Urval och beslutsprocess  
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de tillfälliga 

riktlinjerna på sitt sammanträde den 30  november 2020 kommer urvals- och 

beslutsprocessen att påbörjas. 
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Bildningsnämnden beslutar om fördelning av tillgängliga medel inom befintligt 

anslag för föreningsstöd 2020 baserat på de inkomna ansökningarna.  

Bildningsnämnden gör en samlad bedömning utifrån kriterierna vid fördelning 

av medel. I bedömningen tas även hänsyn till om föreningen erhåller andra 

stöd. 

Beviljade belopp kan variera mellan ansökningar beroende på nämndens 

prioriteringar. Nämnden ska prioritera stöd till föreningar utifrån två kriterier: 

• Den rådande pandemin ska ha en påvisad negativ ekonomisk 

påverkan som är betydande för föreningens framtida verksamhet 

vidare). 

• Föreningen ska kunna påvisa att de själva arbetat aktivt med att 

hantera pandemins påverkan på föreningens ekonomi och 

framtida verksamhet. 

Avvisning 
Om föreningen inte uppfyller kraven ovan avvisar bildningsnämnden ansökan.  

Utbetalning 
Utbetalning av bidraget görs snarast efter att bildningsnämnden beslutat om 

tilldelning.  

Redovisning av bidrag 
Användning av erhållet bidrag ska redovisas till kommunen genom att 

föreningen skickar in en redovisning över vad bidraget har använts till. 

Redovisningen ska lämnas in senast den 31 maj 2021. 

Återbetalning av bidrag 
Föreningen ska återbetala återstående medel till bildningsnämnden om 

pengarna inte förbrukats under den period bidraget avser. Återstående pengar 

får av föreningen inte användas för annat ändamål, fonderas, kapitaliseras eller 

användas kommande år. 

Bildningsnämnden kan hålla inne, stoppa eller återkräva bidraget om:  

• Föreningen har lämnat felaktiga uppgifter i sin ansökan eller 

redovisning, eller om det har skett stora avsteg från ansökan och 

dess bilagor utan en föregående dialog med, och godkännande 

av, bildningsnämnden. 

• Föreningen inte lämnat en komplett återrapportering inom utsatt 

tid. 


