
 

Regler för verksamhetsbidrag inom Åmåls kommun 

 
1. Kommunalt verksamhetsbidrag lämnas inom ramen för av kommunfullmäktige 

beviljade medel. 

 

2. Ansökan om verksamhetsbidrag inlämnas en gång per år, senast den 31 mars. 

Verksamhetsbidraget grundar sig på föregående års verksamhet, till ansökan skall 

bifogas:  

 * verksamhetsberättelse (kortfattad beskrivning av utförd verksamhet) 

 * bokslut 

 * revisionsberättelse. 

  

 Beviljat verksamhetsbidrag är en förutsättning för att andra typer av bidrag 

 skall kunna sökas. 

 

3. Bidrag kan endast utgå till lokala föreningar och organisationer, i vilka merparten  

av medlemmarna är bosatta inom Åmåls kommun.  

Bidragsmottagare är skyldig att föra medlemsmatrikel. 

 

  

Föreningar med ungdomsverksamhet 

För föreningar med ungdomsverksamhet tillkommer särskilda bestämmelser; 

 Verksamhetsbidraget grundar sig på en relativ andel i procent av budgetanslag, 

beräknat med hänsyn till de tre senaste årens inrapporterade aktiviteter enligt förda 

närvarokort. Viss justering kan ske beroende på om föreningens verksamhet ökat eller 

minskat med mer än 5 procent. 

 Aktivitetsdelen av verksamhetsbidraget baseras på antal sammankomster. 

Med sammankomst avses planerad aktivitet, anordnad av organisation med 

ungdomsverksamhet. I sammankomst skall minst 3 personer i åldrarna 5-25 år delta. 

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. För deltagare eller ledare 

med funktionshinder gäller ingen övre åldersgräns. 

Sammankomsten skall omfatta minst en timma. Samma person kan endast delta i en 

bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma organisation. 

För att en sammankomst skall räknas som planerad gäller att den skall vara beslutad 

av organisationens styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande. 

 

Som bidragsberättigad sammankomst får endast räknas lokala arrangemang och 

tävlingar, som ej är entrébelagda – dock ej danser, basarer, bingo etc. 

Som sammankomst får heller ej räknas aktivitet anordnad av lokalt samarbetsorgan, 

distrikts- eller riksorganisation. Endast aktivitet i vederbörande organisations egen regi 

får inrapporteras som sammankomst. 

 

Varje påbörjad aktivitet kan endast räknas som en sammankomst/dag, oberoende av 

aktivitetens längd. Detta gäller även vid av organisationen anordnat läger el dyl. 

 



 

 

Närvarokort 

Vid varje sammankomst skall närvarokort för LOK-stöd föras. 

      Närvarokort kan hämtas hem via www.rf.se 

Riktigheten av uppgifterna på närvarokorten skall intygas av gruppledaren eller av 

biträdande gruppledare och skall, jämte kopia av sammanställningslista och 

ansökningsblankett, förvaras av den lokala organisationen under minst 10 år. 

Riktigheten av lämnade uppgifter från organisationen skall bestyrkas av ordförande 

och endera revisor eller kassör. 

Oriktigt lämnade uppgifter kan medföra att det kommunala stödet dras in. 

 

4. Ansökan om verksamhetsbidrag skickas till: 

 

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål 

Box 62 

662 22  ÅMÅL 

 

Senaste datum för ansökan är 31 mars. 

 

Närvarokort och blanketter för sammanställning hämtas hem via www.rf.se  

eller, om detta inte är möjligt, från teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål, 

Norrtull, Kyrkogatan 2, Åmål. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.rf.se/

