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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera
Regler – Absolut gräns och ska-krav
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Riktlinje

1 Syfte
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutar varje år om ekonomiskt stöd
till olika organisationer. Dessa riktlinjer är till för att underlätta hanteringen
kring detta stöd och tydliggöra syftet med stödet.
Kommunstyrelsens stöd till organisationer syftar till att stötta verksamheter
vars arbete gynnar Lekebergs kommun och dess invånare. Föreningens eller
organisationens arbete ska ha en tydlig och positiv påverkad på kommunen
och dess invånare.
Stödet ska inte konkurrera eller komplettera de föreningsbidragen som kulturoch bildningsnämnden hanterar varje år utan är helt avskilt från dessa.
I varje års MER-plan (internbudget) beslutar kommunstyrelsen om storleken
på summan som ska avsättas till organisationsstöd och på detta sammanträde
bör också separat beslutsärende behandlas kring fördelningen av medlen.

2 Regler för att söka organisationsbidrag









En digital ansökan ska vara inkommen till Lekebergs kommun senast 1
oktober året för ansökningar gällande nästkommande års verksamhet.
Till ansökan ska bifogas ett årsmötesprotokoll med
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsbokslut. Utöver det
kan organisationen behöva lämna in kompletterande uppgifter om
kommunen anser det nödvändigt
Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång behandlas inte
Bidrag utbetalas endast via konto.
En rapport med uppföljning av föreningens verksamhet och ekonomi
ska skickas in efter att bidraget har förbrukats
Bidrag beviljas inte för verksamhet, för vilken kommunen lämnar
bidrag till via andra avtal eller bidragssystem.
För att beviljas bidrag krävs att organisationen är registrerad i Sverige
och innehar ett organisationsnummer.
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Riktlinje

2.1 Vem kan söka?
Alla organisationer som efterföljer reglerna ovan och på ett eller annat sätt
gynnar Lekebergs kommun och dess invånare med sitt arbete. Organisationen
behöver inte ligga i Lekebergs kommun men deras arbete måste på ett eller
annat sätt gynna kommunen.

2.2 Hur söker man?
Ansökan med bifogade handlingar skickas digitalt till kommunens e-post

2.3 När söker man?
Sista ansökningsdag är 1 oktober varje år.
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