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Kommunala föreningsbidrag 

För att ta del av vilka bidrag som föreningar kan söka hos Lindesbergs kommun läs 

igenom bidragsreglerna. De finna att läsa eller ladda hem på Lindesbergs kommuns 

hemsida under Föreningsbidrag. 

 

Ansökan av kommunala bidrag via ApN 

Från 1 januari 2014 ska alla kommunala föreningsbidrag hanteras i Aktivitetskort på 

nätet (ApN). Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har sedan tidigare använt 

ApN för att registrera och söka aktivitetsbidrag. ApN är en webbaserad applikation där 

samtliga föreningsbidrag numer hanteras. Länk till ApN finns på Lindesbergs kommuns 

hemsida under Föreningsbidrag. 

Lindesbergs kommun accepterar inte längre ”pappersansökningar”. Behöver er förening 

hjälp med att registrera en ansökan vänligen kontakta kultur eller fritid. 

Följande bidrag söks i ApN. 

• Aktivitetsbidrag (Har sökts i ApN sedan tidigare. För att registrera aktiviteter se 

separat information på Lindesberg kommuns hemsida under Föreningsbidrag) 

• Driftsbidrag 

• Investeringsbidrag 

• Bidrag till kultur- och fritidsarrangemang 

• Utvecklingsbidrag 

• Bidrag för social verksamhet 

Dessutom lämnas slutredovisning av beviljade bidrag i ApN samt att alla föreningar som 

söker bidrag ska lämna verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll. 

Ta del av bidragsreglerna som du hittar på kommunens hemsida. 

 

Registrera föreningen i ApN 

Föreningar som tidigare har sökt kommunalt aktivitetsbidrag är registrerade i ApN. 

Föreningen har utsett en föreningsadministratör som ansvarar för att lämna 

ansökningar. Föreningsadministratören kan i sin tur lägga upp fler användare. 

Saknar er förening inloggning till ApN gör ni så här 

1. Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister för att ha 

möjlighet att söka bidrag. 

2. Lämna följande uppgifter till fritidskontoret@lindesberg.se eller 

kilturkontoret@lindesberg.se. Ni kan även ringa 0581-811 66. 

mailto:fritidskontoret@lindesberg.se
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- Föreningens namn och eventuell e-postadress. 

- Namn och fullständigt personnummer på den person i föreningen som ska vara    

föreningsadministratör. 

- Telefon och e-postadress till föreningsadministratören. 

- Önskat användarnamn och lösenord. Minst 6 tecken. 

3. Föreningsadministratören får inloggningsuppgifter för inloggning i ApN. 

Inloggningsuppgifterna är personliga och ska inte lämnas ut till andra. Registrera 

därför fler användare som får personliga inloggningsuppgifter. Föreningen kan 

nu skriva och lämna bidragsansökningar. 

 

Att tänka på innan ni lämnar in en ansökan i ApN 

1. Läs igenom bidragsreglerna för att avgöra att föreningen och det ni vill söka för 

är bidragsberättigat. 

2. Det ska finnas styrelsebeslut på att förening ska lämna in en bidragsansökan. 

3. Alla föreningar som söker kommunalt bidrag ska lämna in föreningens senaste 

verksamhetsberättelse (med revisionsberättelse samt resultat- och 

balansräkning) och årsmötesprotokoll samt uppdaterat föreningens 

kontaktuppgifter (ordförande, kontaktperson, föreningens kontaktuppgifter 

m.m.) i kommunens föreningsregister. 

4. Ta gärna kontakt med kultur- och fritid innan ni ansöker om bidrag för att föra en 

dialog om er ansökan. Vi kan även hjälpa er med att hitta fler finansierings-

möjligheter. 

5. Ni kan logga in i ApN och titta på vilka uppgifter som ni ska lämna i ansökan 

innan ni påbörjar ansökan. 

6. Förbered er text och eventuella bilagor till ansökan innan ni börjar skriva in 

ansökan i ApN. Det går att kopiera och klistra in text. 

7. I ApN kan ni skicka med filer. Det kan vara projektbeskrivningar eller andra 

handlingar som stödjer er ansökan.  Se till att ni har de handlingar ni vill skicka 

med är i PDF-format. Det gäller även verksamhetsberättelse och 

årsmötesprotokoll. Behöver ni hjälp tveka inte att kontakta kultur- eller fritid. 

8. Ni kan när som helst avbryta och spara ansökan i ApN för att senare färdigställa 

den. Först när ni klickat på ”Skicka” lämnas ansökan in. 
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Lämna ansökan i ApN 

1. Logga in på 

http://aktivitetskort.net.umea.se/ 

2. Logga in genom att ange användarnamn och 

lösenord som ni fått av kultur- och fritid 

3. Välj ”Bidragsansökan” i menyn till vänster. 

 

4. För att komma till ansökningarna välj ”Ny ansökan” 

 

 

5. Här ser ni alla bidrag som är sökbara. 

Ni ser bidragets namn, sista 

ansökningsdatum och reglerna för 

bidraget. Under Årsmöteshandlingar 

laddar ni upp föreningens 

verksamhetsberättelse och 

årsmötesprotokoll. Ni letar rätt på det 

bidrag ni ska söka och klickar på 

”Ansök”. 

 

http://aktivitetskort.net.umea.se/
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6. Ni fyller i ansökan med de uppgifter som 

efterfrågas. Frågor markerade med * är 

obligatoriska. Ni kan när som helst 

avsluta och spara ansökan för att 

färdigställa den senare. 

 

 

 

7. Ni kan ladda upp filer. Det kan vara 

projektbeskrivningar, budget eller andra 

handlingar. Vi ser helst att filerna är i PDF-

format. Det går att skapa PDF för 

officedokument via Office eller 

dokumenten kan scannas till PDF. Behöver 

ni hjälp med att skapa uppladdningsbara 

filer kontakta kultur- och fritid. 

 

 

8. Längst ned i ansökan anger ni sökt belopp. 

När ansökan är klar klickar ni på ”Skicka”. 

9. Er ansökan är nu skickad kommunen. 

10. Ni kan sedan följa statusen på ansökan i 

ApN. Ni kommer även att bli meddelade via 

mejl om statusen på ansökan ändras. 

 

 

Behöver ni hjälp 

Vänligen kontakta fritidskontoret om ni behöver hjälp med att lämna er ansökan eller 

att scanna in dokument till PDF. Vid behov kan vi även hjälpa er att lämna in ansökan. 

Ni hittar allt om att söka kommunala bidrag på Lindesbergs kommuns hemsida under 

Kultur och fritid/För föreningar/Föreningsbidrag http://www.lindesberg.se/10/kultur-

-fritid/for-foreningar/foreningsbidrag.html.  

Kontakt 

Jonas Andersson, jonas.andersson@lindesberg.se, 0581-811 66 

Sara Sporre, sara.sporre@lindesberg.se, 076-725 77 09 

 

fritidskontoret@lindesberg.se eller kulturkontoret@lindesberg.se 

http://www.lindesberg.se/10/kultur--fritid/for-foreningar/foreningsbidrag.html
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