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Ändamål
Bidraget ska underlätta för personer som har funktionsnedsättning att få anställning
i en förening.
Villkor
Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
Arbetstagare som föreningen söker bidrag för ska ha en dokumenterad anställning i
föreningen med antingen lönebidrag, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning via
Arbetsförmedlingen.
Arbetstagaren som föreningen erhåller bidraget för, skall vara folkbokförd i Melleruds
kommun.
Uppfylls inte villkoren enligt dessa direktiv, kommer även ett redan beviljat bidrag att
upphöra.
Bidrag
Bidraget utgår för en maxlön på 16.700 kr/månad plus 33% för lönebikostnader, vilket
ger ett högsta bidragsunderlag på 22.211 kr.
Föreningen kan erhålla bidrag för maximalt tre heltidstjänster med max 7% per tjänst.
Bidraget betalas ej ut för arbetstagare som har längre sjukfrånvaro än 14 dagar.
Bidraget utbetalas kvartalsvis i efterskott. Sista inlämningsdag för löneuppgift, på härför
avsedd blankett, är den 28:de i månaden efter kvartalet. Till löneuppgiften skall det
bifogas kopia på den anställdes lönebesked, samt kopia på Arbetsförmedlingens avisering
om utbetalt belopp.
Ansökan
Ansökan ska ske på härför avsedd blankett. Kopia på föreningens anställningsavtal
och Arbetsförmedlingens beslut om beviljat anställningsstöd ska bifogas.
Ansökan om bidrag ska lämnas under perioden 10 november - 10 december, året
innan beslutet ska börja gälla.
Förening söker för hela kalenderåret (1/1 – 31/12) oavsett Arbetsförmedlingens
beslutsperiod för anställningsstödet.
Inlämnade ansökningar för nyanställningar under innevarande år kan beviljas, men
föreningen kan då erhålla en lägre bidragsnivå.
Bidragsperiod / Beslut
Beslut om bidragsperiod följer kalenderåret. Det vill säga under perioden
1 januari - 31 december.
Avsatta budgetmedel samt antal föreningar som lämnar in ansökan om bidraget, styr
storleken på %-satsen som beviljas till samtliga föreningar. Den är dock högst 7%.
Beslut om bidrag upphävs automatiskt om arbetstagaren slutar sin anställning hos
föreningen under beslutad bidragsperiod.

