Extra föreningsstöd med anledning av Covid-19 – 2021-02-23
Det ideella föreningslivet är ett viktigt inslag för att kunna bedriva ett fungerande samhälle.
Skurups kommun arbetar utifrån att kunna ge kommunens invånare möjlighet att skapa en
meningsfull fritid, kunna utöva idrott och ta del av kultur i kommunen, främst för barn och unga.
Ett fungerande föreningsliv är en nyckelfaktor i detta mål. Därav har Skurups kommun initierat ett
extra stöd till föreningslivet under 2021 för att kompensera en del av föreningarnas intäktsbortfall
med anledning utav Covid-19.
De flesta föreningar i kommunen har drabbats ekonomiskt på ett eller annat sätt, därför kan en
förening inte förvänta sig full kompensation. Det är viktigt att ni föreningar gör rimliga bedömningar
av hur stort stöd som behövs, så att många föreningar som möjligt får ta del av stödet.
Ansökan ska innehålla underlag som visar hur föreningen drabbats ekonomiskt och med vilket
belopp, utöver det ska även föreningens utgifter redovisas för denna period. Föreningen ska vara
ordinarie stödmottagare med hemvist i Skurups kommun.
Stöd ges främst för:
•
•

Intäktsbortfall som uppstått på grund av restriktioner, rekommendationer och regler
gällande coronaviruset under perioden 1 december-31 augusti.
Driftkostnader för föreningar som äger eller hyr privat lokal/anläggning som bedriver barnoch ungdomsverksamhet.

Stöd ges inte för:
•
•
•
•

Löner och arvoden
Uteblivna intäkter från sponsorer
Kostnader som inte har någon koppling till Coronapandemin
Minskade aktiviteter (detta kompenserar kommunen i det lokala aktivitetsstödet).

För att ansökan ska behandlas krävs det att ansökan är fullständigt ifylld i samtliga fält och att
följande årliga föreningshandlingar ska vara inkomna:
• Årsmötesprotokoll
• Balans- och resultatrapport
• Revisionsberättelse
• Verksamhetsberättelse.
Vid fördelning av stödet gör kommunen en uppskattning av intäktsbortfallets koppling till
driftkostnaderna och en samlad bedömning utifrån föreningens ekonomiska läge. Påverkan på barnoch ungdomsverksamhet prioriteras. Om föreningen erhållit stöd från annat håll för ändamålet så
beaktas det i bedömningen.
Ansökan kan endast göras digitalt via FRI kommunens föreningsstöd www.skurup.se/föreningsstöd
Stödet fördelas utav kommunstyrelsen.

Sista ansökningsdag är den 15 september. Stödet kan börja sökas med start 15 augusti. Handläggning
och besked i slutet av oktober.

