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Beslutad 
KF 2021-02-15 § 31 

Bör revideras senast 
2025 

Beslutsinstans 
Fullmäktige 

Diarienummer 
KS 2020/367-00 

Beslutade revideringar Vad revideringen avsett Diarienummer vid revideringen 
KS 2021-01-25, § 13 Tagit bort ekonomienheten då hanteringen har 

gått över till kanslienheten. Förtydligat när 
ansökan måste komma in, att ersättning inte 
betalas ut till kontonummer, att endast bevis om 
insättning av medel från AF godtages, inte 
kontoutdrag eller insättningsuppgift från bank.  
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Styrdokumentstyper i Ludvika kommun 
Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna 
styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de 
styrdokumenten styrs istället av gällande lagstiftning.  
Dokumenttyp Definition Beslutas av Giltighet Uppföljning 
Policy Anger 

kommunens 
förhållningssätt 
till något.  
Långsiktig och 
övergripande.  

Kommunfullmäktige Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

Strategi Hjälper att göra 
vägval och 
prioriteringar. 
Kan innehålla 
mål och 
uppdrag. 

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare Minst en gång per 
mandatperiod 

Riktlinjer Innehåller 
konkreta 
beskrivningar 
av vad som ska 
göras och hur 
det ska göras.  

Kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period 

Minst en gång per 
mandatperiod eller 
då riktlinjen upphör 
att gälla 

Regler Ska vara 
konkreta och 
sätta tydliga 
gränser.  

Fullmäktige, 
kommunstyrelsen 
eller respektive 
nämnd 

Tillsvidare 
eller 
beslutad 
period.  

Minst en gång per 
mandatperiod eller 
då reglerna upphör 
att gälla 
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Att söka kommunalt bidrag för lönebidragsanställd 
 För att vara berättigad att få det kommunala bidraget måste personen 

vara folkbokförd i Ludvika kommun. 

 Föreningen ska vara verksam i Ludvika kommun. 

 Föreningen tar kontakt med arbetsförmedlingen om 
lönebidragsanställning.  

 Arbetsförmedlingen fattar ett beslut och meddelar detta till föreningen. 
I beslutet står det om Arbetsförmedlingen har beviljat statsbidrag för 
lönebidragsanställd, vem beslutet avser, vilket belopp samt vilken 
tidsperiod.  

 Föreningen fyller i blanketten ”Ansökan om kommunalt bidrag för ny 
lönebidragsanställning” och skickar den samt en kopia på 
beslutsmeddelandet från Arbetsförmedlingen till Kommunstyrelsens 
förvaltning, Ludvika kommun.  

 Komplett ansökan måste komma till kommunstyrelsen förvaltning 
senast 2 månader efter påbörjat kvartal.   

 Ärendet hanteras av handläggare på kommunstyrelsens förvaltning. 
Yttrande om föreningens verksamhet inhämtas av utsedd delegat på 
berörd förvaltning (skickas till förvaltningens e-postlåda). Ärendet 
behandlas och lämnas för beslut till utsedd delegat på 
kommunstyrelsens förvaltning. Beslutet är överklagningsbart enligt 
kommunallagen.  

 Yttrandet ska innehålla information om följande: anställningsgrad, om 
föreningen är verksam i Ludvika kommun, om personen är folkbokförd 
i Ludvika kommun och om delegaten anser att föreningen ska beviljas 
bidrag eller inte, inklusive en kort motivering därtill. 

 Ludvika kommun ska handlägga komplett inkommen ansökan inom två 
månader.  

 Kommunstyrelsens förvaltning meddelar föreningen beslutet, samt 
bifogar en besvärshänvisning. 

 Arbetsförmedlingen beviljar statliga bidrag utifrån arbetsförmåga och 
funktionsnedsättning till och med 65 år. Kommunstyrelsen kan bevilja 
bidrag på 15 %, men justeringar kan ske i särskilda fall. Återstående 
procent får föreningen själv stå för.  

Föreningen ska ansöka om sitt kommunala bidrag 
 Föreningen ansöker om ersättning i efterhand och kvartalsvis, senast två 

månader efter utgånget kvartal. Alla handlingar för kvartalet ska skickas 
in senast två månader efter avslutat kvartal, till exempel kvartal 1 ska 
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senast skickas in den 31 maj och kvartal 2 ska senast skickas in den 31 
augusti. 

 Föreningen fyller i blanketten ”Rekvisition av medel för 
lönebidragsanställd”.  

 Rekvisitionen skickas tillsammans med ”Avisering om utbetalt belopp” 
från Arbetsförmedlingen per kvartal och för alla lönebidragsanställda i 
föreningen till kommunstyrelsens förvaltning. Kontoutdrag eller 
insättningsuppgifter från bank godtas inte.  

 Ersättningen betalas ut via post- eller bankgiro. Ersättning betalas inte 
ut till kontonummer. Handläggningstiden är två månader efter att 
rekvisitionen kommit in till kommunstyrelsens förvaltning. 

Ersättning betalas ut under förutsättning att: 
 Det finns ett gällande delegationsbeslut från Ludvika kommun på att 

föreningen erhåller bidrag för individen i fråga.   

 Föreningen har lämnat in en fullständig ansökan om ersättning i tid 
enligt stycket ovan om hur föreningen ska ansöka om sitt kommunala 
bidrag.   

Felaktiga uppgifter/återbetalningsskyldig 
 Om felaktiga uppgifter lämnas i ansökan om lönebidrag kan föreningen 

bli återbetalningsskyldig. 

Förlängning av lönebidragsanställning 
 Föreningen måste lämna in ny ansökan innan föregående tidsperiods 

utgång.  

 Bidrag beviljas högst för två månader retroaktivt.  

Ersättare vid frånvaro 
 Ny ansökan ska göras om lönebidragsberättigade sjukvikarier sätts in.  

Ansvarsfördelning 
 För sent inkomna handlingar handläggs inte, varmed bidrag uteblir.   

 Det åligger inte Ludvika kommun att påminna föreningar om att ansöka 
i tid. 

 Kommunstyrelsen förvaltning ansvarar för att diarieföra inkomna 
handlingar samt ärendets handläggning.  

 Respektive förvaltningar ansvarar för att diarieföra yttranden.  



Ludvika kommun 
Datum 
2021-12-08 

Diarienummer 
KS KS 2020/367-00 

Sida 
5(5) 

 

Regler för lönebidragshantering i föreningar  

Övriga upplysningar 
 Kommunal lönebidragsanställning omfattar endast de tre former av 

lönebidragsanställning som Arbetsförmedlingen lyfter på deras hemsida: 
lönebidrag för utveckling i anställning, lönebidrag för anställning samt 
lönebidrag för trygghet i anställning.  

 Föreningar ska omgående meddela kommunstyrelsens förvaltning när 
person slutar sin anställning innan beviljad bidragsperiod tar slut.  
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