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Information gällande ytterligare stödpaket från 
Ronneby kommun 
Ronneby kommuns krisledningsnämnd tog 200407, med anledning av Covid-
19 pandemin, beslutet att lansera ett stödpaket för kommunens föreningar. 
En del i det stödpaketet innebar att vissa bidrag skulle utbetalas i förskott 
samt att en miljon kronor avsattes till föreningar som förlorat intäkter på 
grund av Covid-19. 

Ronneby kommuns krisledningsnämnd tog 201211, med anledning av 
Covid-19 pandemin, beslut om ytterligare ett stödpaket för kommunens 
föreningar. Det senaste stödpaketet innefattar att ytterligare en miljon kronor 
har avsatts till föreningar för förlorade intäkter på grund av Covid-19.  

 

Miljonstödet 

Föreningar som förlorat intäkter på grund av Covid-19 kommer att ha 
möjlighet att ansöka om stöd i ”Miljonstödet” 

• Föreningarna ansöker om förlorade intäkter för perioden 200901 – 
2012-31 

 
• Det som kommer att bedömas är Entréavgifter, kioskverksamhet 

eller annan försäljning, lotterier, cuper, tävlingar, arrangemang, 
funktionärsersättningar, tappade hyresintäkter, egna årliga 
arrangemang exempelvis utställningar, julmarknader, loppmarknader, 
etc. 
 

• Det som inte kommer att bedömas är Sponsorpengar, 
löner/arvoden, reseersättningar. 
 

• Utbetalda stöd under bedömningsperioden 200901 - 201231 från 
Kulturrådet, specialförbund eller RF kan komma att reducera beviljat 
stöd från Ronneby kommun med motsvarande summa. Föreningarna 
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ska i ansökan uppge om de erhållit stöd från Kulturrådet, RF eller 
specialförbund under aktuell period. 
 

• Ansökningarna ska styrkas med tydliga och för perioden adekvata 
handlingar, kompletteringar kan begäras. Begärda handlingar som 
inte inkommit på handläggares begäran innebär att ärendet inte 
handläggs samt att föreningens ansökan avslås.  
 

• Ansökningen öppnas i Föreningsportalen 16/12 och stängs 15/1. 
 

• Förvaltningens målsättning att utbetalning av beviljade medel sker 
under februari månad. 
 

 

Nicklas Martinsson 
Verksamhetschef 
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