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Bakgrund 
Denna riktlinje är ett komplement till Åtvidabergs kommuns riktlinjer för 
ekonomiskt stöd till föreningar.  
 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ärendegången avseende ansökningar från 
föreningar gällande framför allt investeringsprojekt där en stödgivande 
myndighet eller organisation kräver kommunal medfinansiering för att bevilja det 
sökta stödet.  

Allmänna bestämmelser  
För att kunna erhålla medfinansieringsstöd från Åtvidabergs kommun ska 
föreningen: 
 

• Vara ideell. 
• Vara demokratiskt uppbyggd. 
• Ha en av årsmötet utsedd styrelse. 
• Öppen för alla som önskar bli medlem. 
• Arbeta efter stadgar fastställda av årsmötet (stadgar ska bifogas ansökan)  
• Bedriva verksamhet i och vända sig till invånarna i Åtvidabergs kommun. 
• Ha en policy och en genomtänkt målsättning för sin verksamhet (Varför 

finns vi och vad vill vi uppnå). 
• Årligen upprätta en verksamhetsplan och en budget. 
• Vara ansluten till en riksorganisation.  
• Ha eget post- eller bankgironummer. Alternativt ett bankkonto. 

 

Avgränsningar 
Ekonomiskt stöd utgår inte till företag, föreningar knutna till försvaret, fackliga 
organisationer, stödföreningar eller ekonomiska föreningar. I stadgarna skall det 
framgå att syftet med föreningen har ett ideellt ändamål och inte är av karaktären 
enskild ekonomisk vinning. 
 

Kommunens rättigheter och ansvar för handläggning av ansökan 
• Det är den enskilda föreningen som har det ekonomiska ansvaret för sin 

egen verksamhet. 
• Stadgar, verksamhetsplan, budget, policy, resultat- och balansräkning 

samt revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret ska bifogas 
ansökan. 

• Kommunen har rätt att tillsammans med föreningens revisorer granska 
underlag för föreningens ansökan och vid behov begära in aktuellt 
medlemsregister och räkenskapsunderlag.  

• Kommunen kan kräva återbetalning av stöd som utbetalats på felaktiga 
grunder. 

• Kommunen kan reglera eventuell fordran på föreningen innan beviljat 
stöd utbetalas.  

• Kommunen kan begränsa stödets storlek eller helt avslå ansökan.  
• Undantag från dessa bestämmelse kan i särskilda fall beslutas av 

kommunstyrelsen.  
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Handläggning 
En ansökan om medfinansiering handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningens 
enhet för kultur, fritid, turism. Beslut tas av kommunstyrelsen.  
 
Eventuell berörd nämnd skall ges möjlighet att yttra sig för kommunstyrelsens 
beslut.   
 
Handläggningstiden bör från ansökningsdatum och vid en komplett ansökan inte 
överstiga fyra månader 

Medfinansiering  
Det bör inom kommunstyrelsens ram finnas avsatta medel för medfinansiering av 
särskilda projekt. Finns inga särskilda medel avsatta för medfinansieringsprojekt 
kan medel tas från medel avsatta till övriga föreningsbidrag alternativ från 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i den mån det är möjligt.  
 
Åtvidabergs kommuns insats ska inte överstiga ett belopp motsvarande 35 % av 
den totala kostnaden. Föreningens egen insats ska uppgå till minst 15 % av 
totalbeloppet. Eget arbete kan räknas som egen insats med 200 kr per 
arbetstimme.  
 
Åtvidabergs kommun betalar ut maximalt 10 000 kr -  100 000 kr per enskilt 
projekt. Kommunen kan dock begränsa stödets storlek eller helt avslå ansökan.  

Bedömningskriterier vid ansökan 
Inkomna ansökningar skall bedömas efter följande kriterier:  
 

• Har kommunen rätt att betala ut stöd? 
• Sammanfaller projektet med den önskade utvecklingen av kommunen? 
• Skapar projektet ett mervärde för kommuninvånarna? 
• Långsiktig nytta med projektet.  

 

Ansökningsblankett 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att en ansökningsblankett avseende 
medfinansieringsprojekt tas fram.  
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