
Kriterier, ansökan, tilldelning och uppföljning 
– Lokala Hjälpen Västerås
Den ideella föreningen ”Lokala Hjälpen – Tillsammans för Västerås” har som syfte att samla in pengar till det 
lokala civilsamhället i Västerås som arbetar mot de Lokala målen (www.lokalamålen.se). Av de medel som 
samlas in går hälften till Västerås stadsmission och den andra halvan är sökbar. Detta dokument beskriver 
kriterier för vem som får ansöka om medel från Lokala Hjälpen samt hur ansökan och tilldelningen går till. 

Kriterier
För att säkerställa att gåvogivarnas bidrag används på ett säkert och klokt sätt så finns kriterier som måste 
vara uppfyllda för att en ansökan ska kunna behandlas:
• Medel som söks ska användas till ändamål lokalt
• Endast organisationer i form av ideella föreningar får söka
• Ansökan får endast göras för aktiviteter och projekt för sociala ändamål 
• Ändamålet ansökan riktas mot ska vara i linje med ett eller flera av de Lokala målen
• Vid ansökan på över 100 000kr ska organisationen som ansöker vara godkänd av Svensk Insamlingskon-

troll eller uppfylla motsvarande krav. 

Ansökan
Det ska vara enkelt att ansöka. Var kortfattad i er beskrivning under respektive rubrik. 
• Ansökan görs i Word
• Rubriker som ska ingå är: 

1. Syfte 
2. Målgrupp
3. Målsättning (riktas mot ett eller flera av de fem lokala målen)
4. Tid för projektet/insatsen
5. Aktiviteter
6. Önskat belopp

• Specificera vad pengarna ska gå till under rubrikerna
• Inköp
• Personal
• Lokal
• Övrigt

• Avrunda beloppet till tusentals kronor
• Ansökningar kan göras löpande men ansökningar som inkommit under första halvåret behandlas i au-

gusti och ansökningar som inkommit under andra halvåret behandlas i januari
• Ansökningarna delas in i tre kategorier utifrån belopp: 

1. 1 000 – 20 000kr (krav på enkel uppföljning)
2. 21 000 – 100 000kr (krav på uppföljning)
3. 100 000kr eller mer (krav på uppföljning, sökande organisation ska vara godkänd av Svensk Insam-

lingskontroll eller uppfylla motsvarande krav)
• Till ansökan för kategori 2-3 ska föreningens stadgar samt senaste årets årsredovisning bifogas



Tilldelning
För att tilldelningen av insamlade medel ska ske på ett korrekt sätt och med så liten risk för eventuella jävs-
situationer som möjligt finns ett tilldelningsråd. Rådet leds av Västmanlands landshövding och utöver det 
består rådet av ordförande i Företagsvolontärerna samt representation från näringslivet och det offentliga i 
Västerås. 

Beslut om tilldelning samt utdelning av medel sker vid två tillfällen per år. Senast den 15e september ska 
beslut om tilldelning meddelats de som lämnat in sin ansökan under halvår ett och senast den 15e februari 
ska beslut om tilldelning meddelats de som lämnat in sin ansökan under halvår två. Utbetalning sker kort 
efter beslut om tilldelning. Inkomna ansökningar är ej offentliga och tilldelningsrådets beslut kan ej överkla-
gas. Nivå på tilldelat belopp till en organisation beslutas av tilldelningsrådet och behöver inte vara densamma 
som ansökt belopp.  

Auktoriserad revisor säkerställer att samtliga medel som samlats in till Lokala hjälpen delas ut till det lokala 
civilsamhället i Västerås. Tilldelningsrådet har mandat att besluta att medel från ett utdelningstillfälle ska 
sparas till nästa.  

Uppföljning
För beviljade belopp upp till och med 20 000kr krävs enkel återrapportering. För beviljade belopp över 20 
000kr krävs en mer omfattande återrapportering vid projekttidens slut. Denna ska innehålla en kort beskriv-
ning av resultatet i förhållande till planeringen samt ekonomiskt utfall. 

Lokala hjälpen har rätt att kräva återbetalning av utdelade medel om det finns misstanke om att oegentlighe-
ter förekommer eller om pengarna inte används för tilldelat ändamål. 

Övrigt
Tilldelningsrådet har rätt att justera kriterierna för ansökan, tilldelning och uppföljning och vid särskilda 
händelser besluta att frångå gällande kriterier.


