
Så här söker du stipendier, stöd och bidrag hos Kultur- och fritidsförvaltningen i 
Lunds kommun. 

Kortfattat 

1. Registrera dig eller din förening https://skollokalbokning.lund.se/forening/registrera.aspx 
2. Skaffa inloggningsuppgifter https://service.lund.se/KF_69 
3. Logga in och byt lösenord.  Lunds kommun - Föreningsbidrag, projektbidrag och stipendium i 

Lunds Kommun (Bild 1) 
4. Kolla om era uppgifter är rätt i föreningsregistret. (Gäller både enskilda utövare och 

föreningar.) (Bild 2) 
5. Leta rätt på det stöd eller bidrag som du vill söka och bekanta dig med det. 
6. Fyll i formuläret och skicka in ansökan. 
7. Ladda upp eventuella dokument. (Bild 3) 
8. Klart  
 

Lite mer i detalj. 

1. För att kunna ansöka om stöd eller bidrag från Kultur-och fritidsförvaltningen i Lunds 
kommun, så måste du registrera dig eller din förening först.  
Det gör du här https://skollokalbokning.lund.se/forening/registrera.aspx  

2. Om du ska ansöka om stöd eller bidrag så måste du också ha inloggningsuppgifter. 
Det får ansöker du om här https://service.lund.se/KF_69  
Både registrering och inloggningsuppgifter handläggs manuellt och kan ta upp till 2 
arbetsdagar. 

3. Logga in uppe till höger. Du använder samma uppgifter till både föreningens sida och till 
bidragssidan.  Du kommer få en fråga om att byta lösenord. Det är för att öka säkerheten.  
Först ska du fylla i det lösenord du fick och sen ska du fylla i ett nytt som du väljer själv. Tänk 
på att svara ja på frågan om du vill ha samma lösenord på både kundregister och bidragssida. 
Skriv upp ditt nya lösenord och ditt användarnamn på ett säkert ställe.  

4. Efter att du loggat in sidan med våra bidrag, så ser du om du måste uppdatera era uppgifter.  
Då står det med röd text. 
• Uppe till höger välj E-tjänst och gå till föreningsregister. 
• Klicka på administration upp till vänster 
• Gå in i fliken roller 
• Leta efter små rutor som ni ska bocka i. 
• Gå till fliken föreningsuppgifter 
• Godkänn era uppgifter längst ner. 
• Gå via e-tjänst tillbaka till Söka bidrag och gör det ni ska 
• Gå till fliken föreningsuppgifter 
• Godkänn era uppgifter längst ner. 
• Gå via e-tjänst tillbaka till Söka bidrag och gör det ni ska. 

 

5. Här är länken till sidan där du kan söka bidrag https://skollokalbokning.lund.se/bidrag/  
Du loggar in uppe till höger. Glöm inte läsa informationen innan du söker. Du kan också 
öppna formuläret och bekanta dig med det innan du börjar knappa in uppgifterna. Du kan 
även kolla din ansökans status och vilka filer du lagt upp. Det gör du uppe till vänster klicka 
på ”Mina bidrag” eller ”Dokumenthantering”. Om du vill ansöka om stöd eller bidrag så 
behöver vi ett giro eller kontonummer.  

6. Fyll i formuläret och granska det. (Steg 1 och 2.) 

https://skollokalbokning.lund.se/forening/registrera.aspx
https://service.lund.se/KF_69
https://skollokalbokning.lund.se/bidrag/default.aspx
https://skollokalbokning.lund.se/bidrag/default.aspx
https://skollokalbokning.lund.se/forening/registrera.aspx
https://service.lund.se/KF_69
https://skollokalbokning.lund.se/bidrag/


Kontakta respektive 
bidragshandläggare om du frågor 
om innehåll. Kontaktuppgifter 
finns vid respektive bidrag. 

Kontakta Jörgen Wellsten om du 
har frågor om inloggning med 
mera. 
Jörgen Wellsten,  
E-post: jorgen.wellsten@lund.se 
Tel: 046-359 51 81 

7. Ladda upp de dokument som eventuellt behövs till ansökan. Du kan göra det direkt i 
samband med ansökan eller vid ett senare tillfälle. Du hittar dokumenthanteringen upp till 
vänster på sidan. 

 

Bild 1 

 

Bild 2 

 

Bild 3 

mailto:jorgen.wellsten@lund.se

