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Bakgrund

Sysselsättning och möten med människor är en förutsättning för att kunna etablera sig i det svenska
samhället för asylsökande och nyanlända. Genom ett starkt föreningsliv och en mångfald av mötesplatser
finns goda möjligheter för samhället att arbeta framåtsyftande med integration. En rik fritid bidrar till att
utveckla kunskaper, färdigheter samt stärker självkänsla och självförtroende.
Karlsborgs kommun har av den anledningen avsatt ekonomiska medel som föreningar, organisationer och
frivilliggrupper ska kunna ta del av. Medlen är avsedda för projekt och aktiviteter som bidrar till ökad
integration i samhället.

Syfte

Projektet/aktiviteten ska ha målsättningen att:
• Bidra till gott mottagande av flyktingar
• Gynna integrationen i samhället
• Motverka främlingsfientlighet och främja ökad förståelse för kulturella skillnader
• Skapa mötesplatser för människor från olika kulturer
• Främja etablering i vårt samhälle

Vilka kan ansöka

Ideella föreningar, organisationer och andra frivilliggrupper som genom olika aktiviteter vill bidra
till integrationsfrämjande insatser i Karlsborgs kommun.
Ansökan görs på särskild ansökningsblankett och ansvarig ansökare ska vara myndig.

Grundläggande villkor

• Föreningen, organisationen, frivilliggruppen ska ha sitt säte i Karlsborgs kommun. Undantag kan
förekomma i det fall projektet/aktiviteten i sin helhet ska genomföras i Karlsborgs kommun.
• Kommunledningsförvaltningen uppmuntrar samarbete mellan föreningar, näringsliv, kommunala
förvaltningar, myndigheter och organisationer.
• Kommunledningsförvaltningen uppmuntrar öppna aktiviteter med bred målgrupp där människor
från olika kulturer möts.
• Återkommande, kontinuerliga aktiviteter med långsiktigt perspektiv kommer prioriteras.
• Vid marknadsföring av aktiviteter som till någon del är kommunfinansierade ska kommunens
logotyp finnas väl synlig. Logotypen bifogas i det beslutsmeddelande ansökande mottar vid
besked om bidrag.
• Aktiviteter, helt eller delvis finansierade av aktuellt bidrag, ska vara fria från tobak, alkohol,
droger och dopning.
• Ansökan kan ske vid tre tillfällen under året. Ansökan ska ha inkommit senast 15 februari, 15 maj
eller 15 september. Beslut på ansökan lämnas senast inom en månad från dessa datum.
• Ansökan kan ej inkomma i efterhand och avse aktiviteter som redan är genomförda.
• Aktiviteten ska vara genomförd under 2017. Återkommande planerade aktiviteter som är
påbörjade 2017 ska vara slutförda senast 2017-12-31.

Bidrag beviljas inte till
• Politisk verksamhet
• Religiös verksamhet
• Föreningar som bedriver verksamhet av rasistisk eller våldskaraktär
• Enskilda personer
• Studiecirkelverksamhet via studieförbund
• Hyreskostnader för egna lokaler
• Anställningar, visst arvode vid behov av särskild kompetens kan godkännas.

Granskning och uppföljning

Budgetredovisning av använda medel är ett krav och ska ha inkommit senast 1 månad efter
projektets/aktivitetens slut. Den redovisas på särskild blankett och ska innehålla redovisning av
statistik kopplat till antal aktiviteter och individer samt kort bedömning av aktivitetens utfall.
Vid misstanke om missbruk av bidrag sker polisanmälan.
Bidrag som har betalats ut på felaktiga grunder medför återbetalningsskyldighet.
Bidrag som inte har förbrukats i enlighet med ansökan ska betalas tillbaka till kommunen.
Kommunen äger rätt att, efter prövning om särskilda fall föranleder det, besluta om undantag från
ovan gällande bidragsbestämmelser.

