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Riktlinjer för föreningsstöd för
näringslivsnämnden
1

Inledning

Den 26 oktober 2016 antog Kommunfullmäktige Policy för föreningsbidrag och kommunal
medfinansiering 1 (2016KS/0069). Policyn utgör ett styrinstrument i arbetet med att uppfylla
Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats. Kommunens befogenheter regleras av
Kommunallagen (1991:900).
Policyn medger att de nämnder som ansvarar för verksamhetsområden som berörs av
föreningsbidrag beslutar om riktlinjer för föreningsbidrag. Föreliggande riktlinjer gäller för
näringslivsnämnden.

2

Föreningsstöd

Näringslivsnämnden ansvarar för frågor om arbetsmarknad, arbetsfrämjande insatser och
integration, för kommunal vuxenutbildning, kommunal yrkeshögskoleutbildning och särskild
utbildning för vuxna, samt för den kommunala näringslivspolitiken, inklusive turism och
besöksnäring.
Föreningsstöd syftar till att stödja sådana frivilliginsatser från ideella föreningar som
kompletterar nämndens egen verksamhet, och som främjar demokrati, utveckling och socialt
engagemang. Föreningsstödet får användas till verksamhetens löpande kostnader eller
särskilda evenemang.

3

Bidragsberättigad förening

Föreningsstöd kan endast beviljas till ideella föreningar 2, dvs. en sammanslutning av ett antal
personer som har ett gemensamt ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet.
Föreningens resurser ska användas i en verksamhet som främjar ett allmännyttigt ändamål.
Föreningen ska vara en juridisk person med antagna stadgar och vald styrelse. Därtill ska
föreningen uppfylla Värmdö kommuns allmänna bestämmelser för föreningar 3.
För att kunna vara berättigad till föreningsstöd från Näringslivsnämnden ska föreningens
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Beslut om kommunal medfinansiering kan endast fattas av kommunstyrelsen
Enligt Skatteverkets definition av ideell förening: en sammanslutning av ett antal personer som har ett

gemensamt ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet
3

Anges i Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering
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verksamhet dessutom anknyta till och komplettera nämndens verksamhetsområden. En
förening som har beviljats föreningsstöd av annan nämnd i Värmdö kommun kan inte beviljas
föreningsstöd av näringslivsnämnden för samma kalenderår.

3.1

Prioriterade områden

Om inkomna ansökningar om föreningsstöd överskrider nämndens budget kommer
föreningar med verksamhet inom turism/besöksnäring eller integration att prioriteras.
Om den summa som föreningar verksamma inom nämndens prioriterade områden överstiger
budget kommer föreningsstödet att fördelas mellan de beviljade ansökningarna.
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Ansökan om föreningsstöd

Ansökan om föreningsstöd ska inkomma senast den 31 mars samma år som ansökan avser.
Inkomna ansökningar behandlas av nämnden vid sammanträde i maj månad.
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Redovisning och uppföljning

Förening som har beviljats föreningsstöd ska redovisa hur pengarna har använts. Redovisning
ska vara kommunen till handa senast den 31 mars året efter det att stödet beviljats.
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