Bidrag för integrering av funktionshandikappade i föreningslivet
Alla kommuninnevånare, oberoende av psykiska eller fysiska förutsättningar, skall ha
möjligheten att kunna delta i föreningsverksamhet. Det är särskilt inom fritid- och
rekreationsområdet som de stora möjligheterna finns för att förbättra de funktionshindrades
situation när det gäller förebyggande hälsovård och livskvalité.
Bidraget avser att stödja förening som integrerar funktionshindrade i sin verksamhet och
organisation. Bidrag utgår enligt följande:
- Funktionshindrade deltar i föreningens verksamhet i segregerad form. Kommunalt bidrag
utgår för att täcka föreningens ev extra kostnader för funktionshindrades deltagande i
verksamheten. Bidraget skall vara för extra kostnader av extra ledare (skall ej förväxlas med
ledsagning enligt LSS) med ett högsta belopp på 20% av grundbelopp/tim, samt ev
hjälpmedelsbidrag.
Avgifterna för funktionshindrades deltagande i föreningsverksamheten få inte överstiga andra
deltagares avgifter.
- Föreningen integrerar verksamheten så att funktionshindrade kan delta i ordinarie
verksamhet.
Kommunalt bidrag utgår för att täcka ev extra kostnader att integrera funktionshindrade i
verksamheten.
Bidraget skall vara för extra kostnader av extra ledare (skall ej förväxlas med ledsagning
enligt LSS) med högst 20% av grundbelopp/tim.
- Förening som startar en speciell tillgänglighetssektion/kommitté med minst fem
protokollförda sammankomster/år. Kommunalt bidrag utgår med 2 grundbelopp/år.
- Förening som har ett uppbyggt faddersystem för att underlätta funktionshindrades
deltagande i verksamheten. Kommunalt bidrag utgår med 1 grundbelopp för varje
funktionshindrad som har en fadder.
- Föreningar som har integrerad eller segregerad verksamhet, samt har en verksam
tillgänglighetssektion och en utarbetad fadderverksamhet kan erhålla bidrag med 5
grundbelopp.
- Bidrag utgår ej till ledsagning enligt LSS.
Målgrupp
- Personer med utvecklingsstörning
- Personer med autism eller autismliknande tillstånd
- Personer med fysiska och psykiska funktionshinder i de fall särskilda stödinsatser erfordras.
Deltagande från ovanstående målgrupper skall inte vara åldersrelaterade för att ligga till grund
för förening vad gäller kommunalt bidrag.
Förening skall vara bidragsberättigad på så sätt att inga extra kostnader ska tillkomma på
föreningen för deltagande av ovannämnda målgrupper.

Om kommunalt bidrag skall utgå till förening enligt ovannämnda villkor, får inte kostnaden
för ovanstående deltagare (den enskilde personens kostnader för deltagandet) överskrida
kostnaderna för övriga föreningsdeltagare i verksamheten.

