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RIKTLINJER AVSEENDE
Stöd till föreningslivet i Hallstahammars
kommun till följd av Covid - 19
Inledning
Till följd av spridningen av coronaviruset har föreningar i Hallstahammars kommun
drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och oron är
stor vad det kommer att leda till. Sveriges regering har presenterat stödåtgärder riktade
till föreningslivet som föreningar kan söka. Men även Hallstahammars kommun har sett
över vad vi som kommun kan göra och bidra med för att underlätta.
Många av de föreningar som drabbas har svårt att klara likviditeten. Mycket tyder på att
det kan bli betydligt värre.
För att underlätta för föreningarna erbjuder Hallstahammars kommun organisationer
som har blivit påverkade ekonomiskt negativt till följd av Covid-19 att ansöka om ett
tillfälligt ekonomiskt stöd från kommunen. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av
Covid-19 och avser perioden 1 mars - 31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att
prioritera barn- och ungdomsorganisationer.
Föreningen måste aktivt begära stödåtgärderna enligt nedan. Det sker via en
webbansökan, kontakt kan även tas med föreningsbyrån, telefon 0220-241 92 eller
0220-241 24.

Vem kan ansöka om stöd
o

vara en registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars
kommun.
o uppbära verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars kommun
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Ansökan
Ansökan kan endast göras via kommunens E-tjänst. Sista ansökningsdag är 30 augusti
2020 och avser perioden 1 mars- 31 augusti 2020.
Av ansökan ska framgå
o

Vilka ekonomisk stöd organisationen behöver för uteblivna intäkter till följd av
Covid 19 under perioden 1 mars - 31 augusti

o Vilka andra stöd som organisation har sökt på grund av Covid-19 och eventuella
besked för dem
o Vilka andra stöd organisation planerar att ansöka om till följd av Covid-19?
o Beskrivning av föreningens nuläge och vilka åtgärder organisation gör för att den
ekonomiska påverkan ska bli så liten som möjlig till följd av Covid-19?
o Till ansökan ska bifogas fastslagen budget, nuvarande utfall samt prognos för
helåret 2020 för respektive post
Redovisning av bidrag
Förening som erhållit tillfälligt bidrag med anledning till följd av Covid – 19 ska i sin
årsredovisning särskilt redovisa hur bidraget använts.
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