I dagsläget ansöker inte Linköpings Parasportförening om verksamhetsbidrag. Föreningen
erhåller årligen 90 000 kronor från det särskilda bidraget.
Antalet bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-20 år är få, se utklippet från
medlemsstatistiken nedan. Första kolumnen är pojkar, andra flickor och tredje totalt.
Föreningen har 24 bidragsberättigade medlemmar (7-20 år)
Till det statliga LOK-stödet (se utklippet med gul färg nedan) inrapporterades
deltagartillfällen för medlemmar i åldern 7-20 år. Se utklippet nedan. Notera att majoriteten
av deltagartillfällena är kopplade till medlemmar som är 26 år och äldre.

Parasportföreningens statliga LOK-stöd 2016: 21 288 kr
1 515 Deltagartillfällen x 8 kronor = 12 120 kr
382 stycken ledarledda sammankomster x 24 kr = 9 168 kr
Simulering: Ta bort det särskilda bidraget från Linköpings Parasportförening (90 000 kr) och
istället införa en högre deltagartillfällespeng för funktionsnedsatta i verksamhetsbidraget.
Hur hög skulle ersättningen per deltagartillfälle behöva vara för att föreningen ska få 90 000
kr i kommunalt verksamhetsbidrag? Svar: 56 kronor, se uträkning nedan
382 stycken ledarledda sammankomster x 15 kr = 5 730
Differensen mellan 5 730 kr och 90 000 kr = 84 270
84 270 kr fördelat på 1515 deltagartillfällen = 56 kronor

Statligt LOK-stöd:
Ledarstöd = Antal godkända aktiviteter som haft minst en ledare och därmed utgör grund för
bidrag. Ledarstödet för år 2015 är 24 kr.
Extra ledarstöd = antal aktiviteter som haft 2 eller flera ledare. Extra ledarstöd för år 2015 är
6 kr per sådan aktivitet.
Antal deltagartillfällen, d.v.s. antal närvaromarkeringar för deltagare. LOK-stöd ges för år
2015 med 8 kr per deltagartillfälle.
Deltagartillfällen FN = Deltagartillfällen funktionsnedsatta (ingår i siffran Deltagartillfällen)
Kommunalt verksamhetsbidrag:
Bidrag utgår dels med ett fast belopp på 15 kronor per bidragsberättigad sammankomst,
dels med ett rörligt belopp på ca 5 kronor per bidragsberättigad deltagare inom intervallet 3

- 30 st. per grupp och aktivitetstillfälle. Ledare i ålder upp till och med 20 år är också
bidragsberättigad

