
Kultur– och utveckling 
Laholms kommun 
www.laholm.se 

Det här är vi�.. 
Laholms kommuns bidrag till kommu-
nens föreningsliv syftar till att utifrån 
tilldelade resurser skapa bästa möjliga 
förutsättningar för ett rikt och varierat 
fritids- och kulturutbud. 
 
Bidrag till verksamhet för funktions-
hindrade och /eller barn och ungdoms-
verksamhet prioriteras. 
 
Föreningsbidrag kan sökas av de före-
ningar som är registrerade och har sitt 
säte i Laholms kommun i enlighet med 
de regler (LFS) som fastställts av kom-
munfullmäktige. Bl.a. krävs det att före-
ningen årligen uppdaterar och inkom-
mer med sina föreningsuppgifter och 
kommer in med ansökningar i tid.  
 
Denna kvalitetsdeklaration avser bidrag 
som handläggs av fritidsenheten och 
beslutas av Kultur- och utvecklings-
nämnden.  
 
Fritidsenheten finns på Folkhälso-
centrum, Bättringsvägen 4. 
Välkommen! 

Kvalitetsdeklaration 

Bidrag till föreningslivet 
I Laholms kommun kan  
följande bidrag sökas: 
• Startbidrag 
• Aktivitetsbidrag 
• Utbildningsbidrag 
• Lokalbidrag (årshyrd) 
• Lokalbidrag (föreningsägd/

nyttjanderätt) 
• Övrigt bidrag 
• Projektstöd (inkluderingsfrämjande 

insatser för att motverka utanför-
skap) 

• Bidrag till allmänna samlingsloka-
ler 

 
Vårt ansvar 
• Du får aktuell information om före-

ningsbidrag via vår hemsida 
www.laholm.se  

• Du får information om vilka bidrag 
som finns att söka 

• Du får information om vilka regler, 
riktlinjer som finns för att söka 
bidrag  

• Du får information om vilka ansök-
ningstider som gäller  

• Du får information om vilka hand-
lingar som krävs vid ansökan 

• Du får information om var ansök-
ningsblanketter finns 

• Du får hjälp och stöd i samband 
med bidragsansökan  

• Du får information om hur och vem 
som beslutar om bidragen 

• Du får hjälp och stöd av förenings-
konsulenten i arbetet med inklude-
ring och mångfald 

• Du får hjälp och stöd av förenings-
konsulenten i hur man startar en ny 
förening 

• Du får svar på frågor via e-post och 
telefon av ansvarig person inom 
fritidsenheten 

 

 

Synpunkter, klagomål och 
beröm  
Synpunkter, klagomål och beröm ger 
oss värdefull information för att bli 
bättre. Därför vill vi gärna att du  
berättar vad du tycker om det vi gör 
och det bemötande vi ger. Lämna  
dina synpunkter via www.laholm.se 
eller Medborgarservice på telefon 
0430-150 00. 
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Kvalitetsdeklarationen beskriver den 
service, hjälp och stöd som Laholms  
kommun erbjuder. Med kvalitets- 
deklarationen vill vi ge en tydlig bild av 
kommunens ambitionsnivå och vad 
personal och politiker i kommunen har 
att förhålla sig till i sitt arbete.  


