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1 Inledning 
Kompensationsstödet är ett tillfälligt bidrag som kan sökas av ideella 
föreningar för att mildra konsekvenserna av uteblivna intäkter och eventuella 
merkostnader som uppstått i samband med restriktionerna i samhället till 
följd av coronaviruset covid-19.  

Grundförutsättningen för att vara berättigad att söka stödet är de samma som 
för samtliga bidragstyper, det vill säga att föreningen har ett 
organisationsnummer samt att verksamheten bedrivs ideellt och utan 
vinstsyfte, att föreningen har antagna stadgar och är öppen för alla, 
respekterar demokratins idéer och dokumenterar sin verksamhet genom 
fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.  

Riktlinjen ” Kommunala bidrag till ideella föreningar i Kramfors kommun” 
antogs av kommunstyrelsen 2017-09-12. Riktlinjen ger grundförutsättningar 
för föreningsbidrag.  

2 Giltighet 
Riktlinjen gäller from 2021-01-01 och 2021-12-31 

3 Bidragsberättigad 
För att bidrag ska betalas ut ska föreningen uppfylla villkoren som anges i 
riktlinjen” Kommunala bidrag till ideella föreningar i Kramfors kommun ”. 
Om föreningen bedriver verksamhet i fler kommuner än Kramfors kommun 
ska antalet medlemmar redovisas uppdelat på respektive kommun. 
Handläggningen vid en ansökan startar med att en bedömning görs om 
föreningen har rätt till bidrag. 

4 Bidragsformer 

Bidraget ges för att stötta föreningar som drabbats allvarligt av den pågående 
pandemin. 

• Bidraget kommer att behovsprövas och fördelas utifrån påverkan på 
ordinarie verksamhet. 

• Särskild hänsyn tas till barn- och ungdomsverksamhet men även 
andra föreningar med stort samhällsengagemang omfattas.  

• Bidraget kommer inte betalas ut till; uteblivna sponsoravtal, löner, 
arbetsgivaravgifter, förluster som inte är relaterade till 
coronapandemin, kommande arrangemang, kostnader som täcks av 
andra bidrag eller av andra aktörer. 
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• Tre ansökningsperioder  
- 1 maj- 31 december 2020, sista ansökningsdatum 10 januari 2021 
- 1 januari- 30 april 2021, sista ansökningsdatum 15 maj 2021 
- 1 maj-31 december 2021, sista ansökningsdatum 10 januari 2022 

• Beskriv konsekvenser, hur verksamheten har påverkats av 
restriktionerna som utfärdats i samband med covid-19. 

• Beskriv åtgärder, vad har föreningen gjort för att mildra 
konsekvenserna av restriktionerna. 

• Specificera budgeterade och faktiska intäkter för den sökande 
perioden. 

• Specificera budgeterade och faktiska kostnader för den sökande 
perioden. 

• Stöd från andra bidragsgivare under sökande period ska redovisas. 

• Görs bedömningen att er förening har behov av bidrag kan ni behöva 
komplettera er ansökan med dokument som vi då frågar efter.  

5 Granskning och uppföljning 
Föreningar som beviljats ekonomiskt stöd är skyldiga att i minst fem år 
arkivera dokument för eventuell granskning. Det kan vara: 

• räkenskapshandlingar 

• revisionshandlingar 

• medlemsförteckningar  

• verksamhetsberättelse 

Kommunen kan initiera både ekonomisk revision och revision av 
verksamheten av den förening som beviljats bidrag. 

Kommunen väljer varje år ut föreningar som fått bidrag för en särskild 
granskning.  
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