Antagna av kommunfullmäktige 2016-05-23 § 94
med senaste ändring 2017-02-27, § 29

Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för
föreningslivet
Syfte
Föreningslivet är viktigt i vår kommun. Människors deltagande i föreningslivet ger
en bättre folkhälsa, bidrar till ett rikt kultur- och idrottsliv, ökar delaktigheten och
känslan av socialt sammanhang. Genom föreningslivets former lär man sig de
demokratiska spelreglerna.
Västerviks kommun stödjer genom bidrag och tjänster föreningar och deras
verksamhet. Under 2015 genomförde Västerviks kommun samtal med
föreningslivet för att ta fram ett dokument som tydliggör vad föreningslivet kan
förvänta sig av kommunen. Ursprunget i dokumentet är de riktlinjer för
föreningsstöd som funnits sedan 2013.
I och med framtagandet av detta dokument vill Västerviks kommun
 tydliggöra bestämmelserna för kultur- och föreningsstöd
 förstärka dialogen mellan föreningarna och kommunen
Önskan om ömsesidig vilja att utveckla

Västerviks kommun kan endast styra över det egna förhållningssättet och
inställningen till samarbete med föreningslivet. Men om arbetet ska bli
framgångsrikt så behöver det finnas ett ömsesidigt intresse. Det är först när
kommun och föreningsliv samverkar som vi kan nå framgång.

Övergripande målsättning
Föreningslivet skall utgå från och stimulera invånarnas engagemang. I kommunen
finns livskraftiga föreningar och kultur- och föreningsaktiviteter genomförs med
hög tillgänglighet för alla invånare. I kommunen erbjuds träffpunkter och
verksamheter med god geografisk spridning och det finns en bredd i utbudet.
Västerviks kommun samverkar med kultur- och föreningsliv i arbetet att öka
människors fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Förhållningssätt
Samverkan mellan Västerviks kommun och föreningslivet ska bygga på följande:
 Långsiktighet
 Dialog
 Föreningslivets självständighet och oberoende
 Mångfald
 Tydlighet och öppenhet
 Samhällsutveckling
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Långsiktighet

Beslut som påverkar föreningslivet ska fattas utifrån en vilja att de ska gälla
långsiktigt.
Dialog

Inför beslut som berör föreningslivet ska föreningslivet erbjudas möjlighet att
uttrycka sin vilja. Dialogmöten i olika former ska vara en bärande del i kommunens
samverkan med föreningslivet.
Föreningslivets självständighet och oberoende

Föreningslivet står fritt från kommunen, och kommunen strävar efter att underlätta
föreningarnas självständighet. Föreningar ska kunna vara både samarbetspartner
och kritiskt granskande. För att säkerställa oberoendet är det avgörande att skapa
långsiktighet när det gäller beslut, finansiering, avtal och andra förutsättningar som
påverkar föreningarna.
Mångfald och integration

Föreningslivet representerar den mångfald av invånare som finns i Västerviks
kommun. Föreningslivet tar tillvara människors vilja till engagemang och kan möta
behov och önskemål från medborgare oavsett bakgrund. Föreningslivet ger också
förutsättningar för ökad inkludering och integration och därför ska dessa syften
uppmuntras och stöttas särskilt från kommunen.
Tydlighet och öppenhet

Kommunen ska arbeta för att vara tydlig i kommunikationen med föreningslivet.
Arbetet och prioriteringar ska vara transparenta.
Samhällsutveckling

En god samhällsutveckling förutsätter den enskilda medborgarens engagemang.
Människors aktiva deltagande i föreningsliv är en förutsättning för en levande
demokrati och ska därför underlättas och uppmuntras. Västerviks kommun vet att
den ideella sektorn spelar en viktig roll i kommunens utveckling och ska underlätta
dess deltagande.

Kommunens åtaganden gentemot föreningslivet
I samverkan mellan föreningslivet och kommunen åtar sig kommunen:
 att det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Det är tydligt vilka
förvaltningar och kontaktpersoner som är ansvariga för olika frågor och
områden som rör de idéburna organisationernas verksamheter och aktörer.
 att i möjligaste mån fånga upp, förvalta idéer och kompetens från
föreningslivet.
 att inbjuda till informations- och dialogmöte, där föreningslivet kan vara
delaktiga i framtagande av riktlinjer eller program som berör dem.
 att stötta och stimulera kompetensutvecklingen i föreningslivet.
 att säkerställa att det finns ett föreningsregister via kommunens hemsida
samt att säkerställa en plattform där föreningars aktiviteter och evenemang
kan annonseras.
 att riktlinjer för stöd utformas i dialog med föreningslivet samt att
fördelning av stöd kommuniceras.
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Kommunens förväntan på föreningslivet
Ett samarbete kräver två parter för att det ska fungera. Därför förväntar sig
Västerviks kommun följande:
 att föreningarna uppmuntrar medlemmar att delta vid informations- och
dialogmöten som kommunen inbjuder till och att bidra med idéer,
kompetens och intresse för att utveckla föreningslivet i kommunen.
 att föreningarna söker vägar för samarbete och utbyte med andra föreningar
när det är lämpligt.
 att föreningarna arbetar med frågor kring demokrati, jämställdhet, respekt
för allas lika värde, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
samt med integration.
 att föreningarna svarar inom angivna tider på kommunens frågor samt att
på eget initiativ förmedla förändringar till föreningsregister.

Allmänna riktlinjer och krav för ekonomiska stöd till föreningar
Kommunstyrelsen betalar årligen ut ekonomiskt stöd till föreningar, som har sitt
säte i Västerviks kommun och bedriver verksamhet inom fritids- och kulturområdet
och som uppfyller de allmänna riktlinjerna samt bestämmelserna för respektive
stödform.
Föreningsstödens storlek är beroende av den budget som kommunfullmäktige
årligen anvisar kommunstyrelsen.
Allmänna riktlinjer

Västerviks kommuns föreningsstöd skall främst användas till:
 att särskilt främja barn- och ungdomsverksamhet och deras medverkan i det
demokratiska föreningsarbetet.
 att stödja föreningar som har en demokratisk värdegrund.
 att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen.
 att säkerställa positiva fritidsmiljöer för alla åldersgrupper.
 att stimulera föreningar som har idéer om nya verksamhetsformer med
avsikt att öka medlemsaktiviteten och antalet medlemmar.
 att främja jämställdhet mellan könen.
 att främja integrationsarbete.
 att stödja verksamheter som särskilt beaktar behov hos människor med
funktionsnedsättning.
 att stödja ideell verksamhet som särskilt arbetar drog- och
alkoholpreventivt.
 att stödja ideell verksamhet som särskilt arbetar hälsofrämjande.
Allmänna krav för att erhålla föreningsstöd

För att en förening ska kunna erhålla stöd ska normalt följande grundvillkor
uppfyllas:
 föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av
Västerviks kommun
 föreningen ska ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i
föreningens verksamhet
 föreningen ska i huvudsak bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av
sina medlemmar i Västerviks kommun
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föreningen ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla.

Vem kan inte få föreningsstöd?

Föreningar kan normalt inte räkna med föreningsstöd om de tillhör någon av
kategorierna:
 ekonomiska föreningar
 elevföreningar
 länsföreningar
 politiska föreningar
 riksföreningar
 stiftelser
 stödföreningar (supporterklubbar m.fl.)
Om Västerviks kommun bedömer att en förenings verksamhet är särskilt angelägen
kan dock föreningen få stöd även om den inte helt uppfyller de allmänna riktlinjer
och regler för att erhålla föreningsstöd. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för
denna bedömning.

De stödformer som finns och under vilken enhet de olika stöden
handläggs
Samhällsbyggnadsenheten










Lokalt aktivitetsstöd
Särskilt lokalstöd för fritidsföreningar
Subventionerade lokaler
Driftstöd för samlingslokaler
Skötselbidrag för fritidsanläggningar
Medlemsbidrag till pensionärsorganisationer och sociala föreningar
Extra ordinära bidrag och landsbygdsstöd
Bidrag till SISU Idrottsutbildarna

Kulturenheten






Årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar
Program- och produktionsstöd
Särskilt lokalstöd för kulturföreningar
Bidrag till studieorganisationer

Lokalt aktivitetsstöd
Det lokala aktivitetsstödet avser att stödja alla föreningars arbete med barn- och
ungdomsverksamhet, utveckla och stimulera till nya verksamheter, ökat antal
gruppaktiviteter, ökat ledar- och deltagarstöd.
Idrottsföreningar

Idrottsföreningar verksamma i Västerviks kommun som bedriver verksamhet för
barn- och unga mellan 7-25 år med minst 3 deltagare kan erhålla lokalt
aktivitetsstöd.
Föreningar som söker bidrag ska vara registrerade hos kommunen samt vara
anslutna till Riksidrottsförbundet (RF). Övriga regler i sin helhet finns på RF:s
hemsida (www.rf.se).
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Idrottsföreningarna får ett årligt kommunalt aktivitetsstöd ut efter hur många
sammankomster/gruppaktiviteter, antal ledare och deltagare respektive förening
redovisat till RF via IdrottOnline, det så kallade LOK-stödet.
Idrottsföreningarnas pengar fördelas procentuellt i förhållande till hur mycket
respektive förening får utifrån RF:s anvisningar för lokalt aktivitetsstöd = (antalet
godkända sammankomster, antalet ledare och deltagare) och bidragsbelopp under
den aktuella perioden.
Ansökan
Ansökan för våren (avser perioden 1 januari-30 juni) ska redovisas till RF/LOKstödsgruppen via Idrott Online senast 25 augusti. Underlag för hösten (avser
perioden 1 juli-31 december) redovisas senast 25 februari året därpå.
För idrottsföreningar med aktiviteter för barn mellan 3 och 6 år

Riksidrottsförbundet ger endast stöd för aktiviteter för barn och unga mellan 7-25
år. Västerviks kommun vill även stötta aktiviteter som riktar sig till yngre barn. För
detta stöd gäller samma kriterier som vid övrigt stöd till idrottsföreningar.
Stödet fördelas procentuellt tillsammans med övriga lokala aktivitetsstöd i
förhållande till respektive förenings verksamhetsvolym. Det vill säga redovisning av
antalet godkända sammankomster och deltagare under den aktuella perioden.
Ansökan
Ansökan för våren (avser perioden 1 januari-30 juni) ska redovisas på särskild
blankett till samhällsbyggnadsenheten senast 25 augusti. Underlag för hösten (avser
perioden 1 juli-31 december) redovisas senast 25 februari året därpå.
Föreningar som inte tillhör kategorin idrottsföreningar

Dessa föreningar (övriga föreningar) ska vara registrerade och verksamma i
Västerviks kommun.
Föreningen behöver inte vara ansluten till någon riksorganisation, eftersom syftet är
att utveckla och stimulera till nya verksamheter och öka den lokala aktiviteten.
Med bidragsberättigad sammankomst/gruppaktivitet menas verksamhet för barn
och unga i åldern 3-25 år med minst 3 deltagare. Föreningen redovisar närvarokort
och summeringsblankett med antal sammankomster, antal ledare och deltagare till
Västerviks kommun. Föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet riktad till
människor med funktionsnedsättning eller patientföreningar har inga åldersgränser.
Stöd till övriga föreningars fördelas procentuellt tillsammans med
idrottsföreningarna, i förhållande till respektive förenings verksamhetsvolym, det
vill säga redovisning av antalet godkända sammankomster och deltagare under den
aktuella perioden.
Ansökan
Ansökan för våren (avser perioden 1 januari-30 juni) ska redovisas på särskild
blankett till samhällsbyggnadsenheten senast 25 augusti. Underlag för hösten (avser
perioden 1 juli-31 december) redovisas senast 25 februari året därpå.
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Särskilt lokalstöd
Bidrag till lokal som av kommunen bedöms vara särskilt angelägen och av vikt för
föreningen kan utgå med maximalt 75% av totala hyresavtalet för förening som till
sin verksamhet hyr egen lokal. Lokalbidrag kan utgå med högst 200 000 kronor per
förening och år. Om sökande förening kan samverka med minst ytterligare två
föreningar eller flera i samma lokal kan ett extra stöd utgå med 15 % utöver 75 %
till maximalt 90 %.
Kopia på hyresavtal/-kontrakt ska redovisas skriftligt med ansökan.
Förening som erhåller någon form av stöd till lokaler skall se till att lokalen och
inventarier är försäkrade samt godkända ur säkerhetssynpunkt.
Separata avtal upprättas mellan Västerviks kommun och respektive förening
gällande särskilt lokalstöd.
Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett senast den 30 april till
samhällsbyggnadsenheten alternativt kulturenheten beroende på vilken kategori av
förening som söker.

Subventionerade lokaler
För sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner, friidrottsarena, ishall, bandybana,
simhall, skollokaler och andra lokaler som hyrs direkt av kommunen utgår bidrag i
form av subventionerad hyra enligt av kommunstyrelsen beslutade taxor.

Driftstöd för samlingslokaler
Västerviks kommun strävar efter en god geografisk spridning vad gäller
träffpunkter och verksamheter. Föreningar som äger, hyr eller sköter kommunala
lokaler som är strategiskt placerade, med avseende på geografisk spridning eller
anses vara av vikt för föreningen och som allmänheten alternativt övriga
föreningslivet nyttjar, kan därför få stöd avseende kostnader för drift eller hyra.
Med allmänna samlingslokaler menas lokaler för bland annat föreningsliv, studieoch kulturverksamhet.
Ambitionen är att det ska finnas en samlingslokal per ort.
Följande samlingslokaler anser Västerviks kommun kan vara berättigade till stöd:
Geografisk spridning:












Blackstads Bygdegård
Folkets Hus Ankarsrum
Folkets Hus Gunnebo
Gamleby Folkpark
Överums Folkpark / Vallonen
Getterums Bygdegård
Loftahammars Bygdegård
Mogården i Vråka
Västrum (skolan)
Bruksgården i Edsbruk
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Öndal-Skedshult Bygdegård
IOGT-NTO lokalen i Hallingeberg
Medborgarhuset i Dalhem
Totebo skola (gymnastiksalen)
Ukna skola (gymnastik/matsal)

Av vikt för föreningen:




Handikappcenter
DHR

Driftstöd till samlingslokaler baseras på den totala driftkostnaden. Med
driftkostnader avses el-, vatten-, renhållnings-, sotnings-, uppvärmnings- och ev.
fastighetsförsäkring från föregående år.
Samtliga kostnader ska styrkas genom fakturor och redovisas skriftligt med ansökan
och kunna hänvisas till den ekonomiska rapporten.
Separata avtal upprättas mellan Västerviks kommun och respektive förening
gällande driftstöd för ovanstående samlingslokaler.
Förening som äger egen lokal eller har nyttjanderättsavtal och erhåller någon form
av stöd skall se till att lokalen, inventarier eller anläggningen är försäkrad.
Underhåll, reparationer och förnyelse

Föreningen har möjlighet att ansöka hos Boverket och kommunen om
engångsbidrag för större underhållsinsatser, vilket då kommer att prioriteras mot
andra behov i kommunstyrelsens budget. Kommunstyrelsen har dock ingen
möjlighet att garantera vare sig omfattning av eller regelbundenheten i sådant stöd.
Utöver ersättningen för samlingslokalens driftkostnader ingår även del av underhåll
för de lokaler där föreningen äger fastigheten själva motsvarande 80 kr per kvm för
uppvärmd verksamhetsyta.
I de samlingslokaler TjustFastigheter AB är fastighetsägare utför och bekostar
TFAB planerat underhåll enligt särskilda avtalsvillkor i hyreskontraktet.
Utdrag från Energimyndigheten och Boverkets hemsida om energideklaration

Samtliga fastigheter som erhåller driftstöd från kommunen ska energideklareras.
Energideklarationen är ett verktyg för att minska en byggnads energiåtgång, driftskostnader och utsläpp av
växthusgaser. Den gör det enklare att se vilka åtgärder för energibesparing som är lönsamma och ger en
möjlighet att skapa en bättre inomhusmiljö. Energideklarationen görs av fastighetsägaren och en
energiexpert från ett ackrediterat företag. Det finns inga krav på att de föreslagna åtgärderna måste
genomföras, men eftersom åtgärderna kan minska kostnaderna för uppvärmning och varmvatten är de en
bra hjälp för dig som fastighetsägare. Deklarationen är giltig i tio år. Byggnader som har en uppvärmd
golvarea på minst 500 kvadratmeter som ofta besöks av allmänheten ska alltid ha en energideklaration.
En sammanfattning av energideklarationen ska visas för allmänheten på en väl synlig och framträdande
plats i byggnaden.
Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett senast den 30 april till
samhällsbyggnadsenheten.
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Skötselbidrag
Västerviks kommun avser att ekonomiskt stödja föreningar som äger och/eller
driver fritidsanläggningar som av kommunen bedöms vara av strategiskt värde. Den
bidragsmottagande föreningen ska svara för att verksamhet kan bedrivas för
medlemmar och för allmänheten om inga andra liknande kommunala anläggningar
finns i området.
Anläggningar som kan komma ifråga för ekonomiskt stöd är exempelvis byggnader
och anläggningar såsom fotbollsplaner, omklädningsrum för allmänheten,
badplatser, ridanläggningar, skytteanläggningar, motionsspår, isbanor, boulebanor,
tennisbanor, olika träningsanläggningar eller ytterligare anläggningar som
kommunen bedömer som likvärdiga.
Förening som erhåller någon form av skötselbidrag skall se till att lokaler och
anläggningen är försäkrad.
Separata avtal upprättas mellan Västerviks kommun och respektive förening
gällande skötselbidrag för drift av anläggningen.
Allmänhetens möjlighet till nyttjande regleras i det avtal som Västerviks kommun
skriver med varje förening.
Summan för skötselbidraget beräknas genom avtal och schablonmässig
ersättning (se bil. 1) för skötsel och löpande driftkostnader. Förening som driver
egen anläggning får 20% stöd utöver berättigad schablonersättning på
driftkostnader avseende el-, vatten-, renhållnings-, uppvärmnings- och ev.
fastighetsförsäkring. Samtliga kostnader ska styrkas genom fakturor och redovisas
skriftligt med ansökan och kunna hänvisas till den ekonomiska rapporten.
En förutsättning för att en förening ska vara berättigad till ett skötselbidrag som
endast nyttjas av föreningsmedlemmar är att det pågår seriespel, tävlings- och eller
en barn- och ungdomsverksamhet vid anläggningen. Även att föreningen redovisar
lokalt aktivitetsstöd till kommunen alternativt samverkar med Smålandsidrotten och
SISU Idrottsutbildarna via det s.k. Idrottslyftet. För att kommunalt stöd ska kunna
erhållas ska de kostnader som föreningen redovisar bedömas som skäliga samt
gagna föreningens verksamhet.
Underhåll, reparationer och förnyelse; föreningen har möjlighet att ansöka hos
kommunen om engångsbidrag för större underhållsinsatser och maskininköp, vilket då
kommer att prioriteras mot andra behov i kommunstyrelsens budget. Kommunstyrelsen
har dock ingen möjlighet att garantera vare sig omfattning av eller regelbundenheten i
sådant stöd.
På de anläggningar TjustFastigheter AB är fastighetsägare utför och bekostar TFAB
planerat underhåll enligt särskilda avtalsvillkor i hyreskontraktet.
Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett senast den 30 april till
samhällsbyggnadsenheten.
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Ersättning för antal medlemmar (gäller endast
pensionärsorganisationer och sociala föreningar).
Pensionärsorganisationer och sociala föreningar* är berättigade att ansöka om
ersättning för antal medlemmar på årsbasis utifrån inlämnad organisationsrapport.
Grundregeln är att organisationen och föreningen i huvudsak ska bedriva
verksamhet i kommunen.
* Def. social förening; föreningar som har sin huvudsakliga verksamhet riktad till människor med
funktionsnedsättning eller patientföreningar som till största delen är aktiva i kommunen.
Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett senast den 30 april till
samhällsbyggnadsenheten.

Extra ordinära bidrag och landsbygdsstöd
Föreningar har möjlighet att söka extra ordinära bidrag och landsbygdsstöd till
mindre investeringar eller inköp som berör verksamheten. Bidragens storlek är
avhängigt antalet ansökningar och de resurser som ryms utifrån beslutade ramar för
det extra ordinära bidraget och landsbygdsstödet.
Ansökan

Ansökan ska göras löpande under verksamhetsåret på särskild blankett till
samhällsbyggnadsenheten.

SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna Småland har en särskild bidragspost enligt avtal till stöd för
idrottens lokala utbildning i Västerviks kommun.
Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett senast den 30 april till
samhällsbyggnadsenheten.

Årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar
Arrangörsföreningar kan få ett årligt stöd som är avsett att främja långsiktigt
planerad offentlig och utåtriktad verksamhet. Även kulturföreningar som utövar
och skapar kultur och som genom sin verksamhet breddar kulturlivet i Västerviks
kommun kan få årligt stöd för sin verksamhet.
Parternas prestationer regleras i separata avtal som upprättas mellan Västerviks
kommun och respektive förening.
Utöver årliga stöd finns även möjlighet att söka andra anslag för enskilda
kulturarrangemang och projekt.
Ansökan

Ansökan avseende årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar ska göras på
särskild blankett senast den 30 april till kulturenheten.
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Program- och produktionsstöd
Endast ideella föreningar kan söka program- och produktionsstöd. Föreningen ska
uppfylla de allmänna riktlinjerna och kraven för föreningsstöd i kommunen för att
kunna söka stödet.
Program- och produktionsstöd beviljas till publika arrangemang, evenemang och
produktioner i Västerviks kommun. Arrangemanget skall vara offentligt.
Stöd kan också beviljas för att producera ett konstnärligt verk som har en publik
presentation, t.ex. en utställning, föreställning eller konsert. Utgivning av medier
(film, böcker, tidskrifter, fonogram, hemsidor) beviljas inte program- och
produktionsstöd.
Ansökan

Ansökan om program- och produktionsstöd kan göras löpande under året.
Ansökan görs på särskild blankett till kulturenheten.

Bidrag till studieorganisationer
Studieorganisationer som bedriver studiecirkelverksamhet i Västerviks kommun
kan erhålla ett bidrag baserat på en procentuell fördelning mellan studieförbunden
utifrån att 70% av kommunbidraget baseras på föregående års slutgiltiga
kommunbidrag samt att 30% av kommunbidraget baseras på storleken av senast
redovisad verksamhetsvolym (antal studiecirklar, annan gruppverksamhet, antal
unika deltagare och kulturprogram).
Totalanslaget till studieförbunden betalas ut som ett preliminärt bidrag i slutet av
januari enligt ovan gällande bidragsregler, med en fördelning studieförbunden
emellan som svarar mot föregående års slutgiltiga kommunala bidrag.
Erforderliga handlingar för slutredovisning bl. a resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt uppgifter om verksamhetsvolym
(verifierad datalista; antal studiecirklar och annan gruppverksamhet, antal unika
deltagare samt registrerade kulturprogram) skall inlämnas till Västerviks kommun i
samband med slutredovisningen.
Slutgiltigt bidrag fastställs snarast efter det att slutredovisningar inkommit från
studieorganisationerna och omedelbart därefter sker en avräkning mot det
preliminära bidraget på så sätt att de som erhållit för mycket får betala tillbaka och
de som fått för lite bidrag får en kompletterande utbetalning.
Not. Verksamhetsvolymen ska redovisas enligt kriterier som Folkbildningsrådet (eller
motsvarande instans) fastställer som norm för studieorganisationernas redovisningsmodell.
Ansökan

Ansökan och slutredovisning ska göras på särskild blankett senast den 30 april till
kulturenheten.
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Utbetalning och uppföljning
1. Årliga redovisningar

Organisationsrapport med adresser, medlemsantal, kontaktpersoner och
föreningsuppgifter för hemsida ska kompletteras med verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse undertecknad av revisor och en ekonomisk berättelse från
föregående verksamhetsår ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april varje
år för att erhålla någon form av bidrag från kommunen.
Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik (Att: kulturenheten alt.
samhällsbyggnadsenheten).
Besöksadress: Fabriksgatan 21
2. Ansökan om föreningsstöd

Ansökan om föreningsstöd för kommande år ska göras av föreningens
huvudstyrelse till Västervik kommun. Ansökan görs på särskilda blanketter som
finns att hämta på kommunens hemsida eller i reception och ska vara kommunen
tillhanda senast den 30 april.
Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik (Att: kulturenheten alt.
samhällsbyggnadsenheten).
Besöksadress: Fabriksgatan 21
3. Handläggning av ansökningar

Efter att sista ansökningsdatum passerat påbörjar Västerviks kommun
handläggningen av inkomna ansökningar. Bedömningen av vilken summa som
eventuellt ska tilldelas en förening görs utifrån de riktlinjer som kommunen
framtagit och fastslagit.
4. Skriftlig överenskommelse om föreningsstöd

För att ett avtal ska komma till stånd krävs en dialog mellan kommunen och
respektive förening och att föreningen uppvisar en informativ beskrivning av sin
verksamhet. Avtalet ska undertecknas av både kommunen och föreningen och
upprättas i två exemplar av vilka parterna tar var sitt. I normalfallet kommer avtalen
att skrivas på 1 år. Undantag kan göras om föreningens verksamhet kräver så. Dock
maximalt 3 år. Om en överenskommelse ej kommer till stånd och Västerviks
kommun och föreningen är oeniga om stödets storlek, gäller kommunens bud.
5. Utbetalning av föreningsstöd

Utbetalning av föreningsstöd sker i början på det nya verksamhetsåret efter att
budget beviljats i juni året innan och avtal har upprättats mellan respektive förening
och Västerviks kommun. De föreningar som beviljats stöd meddelas skriftligt innan
den 30 september. Även de föreningar som eventuellt inte beviljas något stöd
meddelas om detta med en motivering till avslag.
6. Uppföljning

Kommunen förbehåller sig rätten att göra stickprovskontroller för att se att
föreningarna bedriver sin verksamhet enligt det avtal som man tecknat med
Västerviks kommun. Den förening som får stöd från Västerviks kommun är skyldig
att lämna insyn i verksamheten och spara de handlingar som ligger till grund för
ansökan så att lämnade uppgifter kan kontrolleras. Vid kommande års
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föreningsförhandlingar följs överenskommelsen upp, främst genom
verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten.
Redovisning ska ske även om organisationen inte avser att söka nytt föreningsstöd.
Om det framkommer att föreningen inte har kunnat genomföra all sin planerade
verksamhet kan viss del av det beviljade stödet komma att avräknas från följande
års föreningsstöd alternativt medföra återbetalningsskyldighet om inte synnerliga
skäl föreligger. Lämnade av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet. Det
kan även medföra avstängning av föreningsstöd under viss tid.
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