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Riktlinjer för extern ansökan av ekonomiskt stöd ur 
anslaget "Tillfälligt stöd till kommuner gällande 
nyanlända"  

– avser föreningar och organisationer i civilsamhället 
 

Bakgrund 

Fler människor än någonsin tidigare har sökt asyl i Sverige under 2015. Mot bakgrund av den stora 

inströmningen till landet har antalet asylsökande i Åmåls kommun ökat väsentligt. Civilsamhället har 

en stor och viktig roll att spela i det pågående integrationsarbetet. Åmåls kommun vill stödja 

civilsamhällets initiativ till integrationsinsatser och därmed ge föreningar och organisationer 

möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur det engångsbelopp som kommunen fått från regeringen 

på 28,5 miljoner kronor. Detta medel har tilldelats kommunen för att möta det ökade antalet 

asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn. 

 

Syftet med det ekonomiska stödet 

Det ekonomiska stödet ska användas för att stödja föreningar och organisationers insatser och 

åtgärder med målet att nyanlända och asylsökande ska integreras i samhället. Det ekonomiska stödet 

kan användas för insatser gällande både barn och vuxna. 

 

Vem får söka medel? 

Det ekonomiska stödet kan sökas av ideella organisationer med säte i Åmåls kommun. Med ideell 

organisation avses allmännyttiga föreningar och stiftelser samt sociala företag.  

 

Hur söker man? 

Ansökan görs skriftligen genom kommunens ansökningsblankett. Behandling av ansökningar 

kommer ske löpande allt eftersom de kommer in, ansökan ska dock ha inkommit senast den 31 

oktober 2016 till kommunstyrelsens kansli för att den ska hinna behandlas innan årets slut. 

 

Eventuellt beviljat ekonomiskt stöd betalas ut i förskott till det konto som organisationen uppgivit i 

ansökan.  

 

Bedömningsgrunder 

Beslut om beviljat ekonomiska stöd fattas av kommunstyrelsen. Stöden är selektiva vilket innebär att 

en bedömning av varje enskild ansökan görs av kommunstyrelsen.  

 

Prövning sker per ansökan om ekonomisk nivå på bidraget.  

 

För att ge möjlighet till en snabbare handläggning har förvaltningschef Ivan Stipic delegation att 
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besluta om ansökningar som understiger 5000 kronor. Delegationsbesluten rapporteras till 

kommunstyrelsens nästkommande möte.  

 

Återbetalningsskyldighet 

Återbetalningsskyldig är den organisation som: 

- använder det ekonomiska stödet i strid mot gällande riktlinjer eller för annat ändamål än det 

som uppgivits i ansökan 

- lämnat oriktiga uppgifter i ansökan 

 

Eventuellt överskott ska återbetalas till Åmåls kommuns för ändamålet avsedda konto. 

 

Uppföljning 

Organisationen ska efter projekttidens slut skriftligen återrapportera till kommunstyrelsen vilka 

insatser som genomförts och vilka resultat som uppnåtts med erhållet ekonomiskt stöd. 

Kommunstyrelsen kan komma att begära muntlig redovisning under projektets gång. 

 

 

 

 

 

 

 


