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Lokalt aktivitetsstöd
Ändamål
Vill främja ideella föreningarnas arbete med barn- och
ungdomsverksamheter samt att stimulera till ett ökat antal fysiska
aktivitetstillfällen för barn och ungdomar samt seniorer.
Information gällande lokalt aktivitetsstöd
Lokalt aktivitetsstöd är ett komplement till det statliga LOK-stödet (statligt
lokalt aktivitetsstöd) som RF (Riksidrottsförbundet) tillhandahåller. Skurups
kommun tillämpar RF´s regelverk, detta för att underlätta för föreningarna.
Den enda skillnaden är att kommunens aktivitetsstöd även riktar sig till
seniorer (65 år eller äldre). Läs mer om RF´s LOK-stöd på www.rf.se.
Villkor
 Föreningen ska uppfylla kraven för stödberättigad förening och vara
medlem i antingen Riksidrottsförbundet, Riksorganisationen
Scouterna, Friluftsfrämjandets Riksorganisation eller Svenska
Båtunionen.
 Stöd utgår för varje deltagartillfälle som sker i föreningens regi.
 En sammankomst (aktivitet) ska omfatta minst 3 stödberättigade (725 år eller 65 år eller äldre) deltagare utöver ledare. Stöd utgår för
maximalt 30 deltagare per sammankomst.
 Ledare i åldern 13-25 år eller 65 år eller äldre som leder verksamhet
i föreningens regi är stödberättigad.
 Aktiviteten ska vara planerad och pågå minst 1 timme.
 En deltagare får endast räknas en gång per dag, då uppdelning i
grupper sker vid en sammankomst lämnas endast ett stöd.
 Drop-in verksamhet, där gemensam samling och avslutning saknas,
berättigar ej till stöd.
 Vid sammankomster som är gemensamma för flera föreningar får
varje förening endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.
Stöd
 För godkända sammankomster utgår stöd enligt följande:
o 7-20 år max 11 kr/deltagartillfälle
o 21-25 år max 6 kr/deltagartillfälle
o 65 år eller äldre max 4 kr/deltagartillfälle
 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning som bedrivs av
föreningar anslutna till en Riksorganisation får max 11 kronor per
deltagare och godkänd sammankomst (gäller oavsett ålder).
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Redovisning och ansökan
Registrering och ansökan sker digitalt via ApN (Aktivitetskort på nätet,
www.skurup.se/apn). Varje förening ska utse en ansvarig
”föreningsadministratör” som samordnar och ansvarar för redovisningen i
ApN-systemet.
Vid varje sammankomst (aktivitet) ska digitalt närvarokort föras av ledaren
och/eller föreningsadministratören.
Ansökan sker två gånger per år gällande följande perioder:
o Period 1: 1 januari-30 juni, ansökan senast 25 augusti
o Period 2: 1 juli – 31 december, ansökan senast den 25
februari
Det är föreningsadministratören som digitalt godkänner och skickar in
ansökan (periodrapporten) till kommunen via ApN. I och med
godkännandet intygas samtidigt att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.
Övrigt
 Utbetalning av sökta och beviljade stöd sker två gånger om året och
betalas ut senast under april och oktober.
Uppföljning
Skurups kommun genomför årlig uppföljning av lokala aktivitetsstödet.

