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Riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade beslut vid sammanträde den 25 februari 2013 om att
riktlinjer och rutiner för arrangörsbidrag samt förslag på tydliggjord budgetering
ska utarbetas. Uppdraget lämnades till kontoret för verksamhetsstöd. Nedan
redovisas utarbetat förslag till riktlinjer och rutin.
Riktlinjer
Syfte
Arrangörsbidraget avser att underlätta för ideella föreningar inom MalungSälens kommun att anordna offentliga evenemang/aktiviteter och syftar till att
främja ett allsidigt och varierat utbud för kommunens invånare och besökare.
Villkor
Ideella föreningar som söker arrangörsbidrag ska uppfylla villkoren i
kommunens policy för föreningsbidrag.
Arrangemanget ska äga rum inom Malung-Sälens kommun och vara offentligt.
Med offentligt menas att allmänheten ges tillträde utan medlemstvång.
Bidraget söks före arrangemanget.
Kriterier
Som bedömningsgrund för att bevilja arrangörsbidrag ska ett eller flera av
nedanstående kriterier uppfyllas.


Arrangemanget stärker bilden av Malung-Sälens kommun som en
attraktiv plats att bo, besöka och etablera företag på.



Arrangemanget har internationell, nationell eller regional status.



Arrangemanget har förutsättningar att nå en stor målgrupp.



Arrangemanget är intressant för media att bevaka.



Arrangemanget är långsiktigt utvecklingsbart.
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Rutin
Ansökan
Ansökningar kan inlämnas löpande under året.
Ansökan ska innefatta:
a. Föreningens namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och
utbetalningskonto.
b. Programmets namn, innehåll, tidpunkt, lokal, medverkande och målgrupp.
c. Beräknade kostnader och intäkter, inklusive egen insats och eventuell
medarrangörs.
Senast tre månader efter arrangemanget ska slutredovisning lämnas till
kommunstyrelseförvaltningen.
I marknadsföringen ska det framgå att Malung-Sälens kommun lämnar
arrangörsbidrag.
Om överenskommelse inte träffats om annat, utbetalas bidraget först efter att
redovisning av genomförandet inkommit till förvaltningen

Bidrag
Bidrag beviljas efter bedömning i mån av utrymme i budget.
Beslut om att bevilja bidrag sker fortlöpande i kommunstyrelsens budgetutskott.

Fastställda i kommunstyrelsen den 4 februari 2014, § 12
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