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Vi vill stödja och stimulera idéburna föreningar och ideella organisationer i deras arbete.  

Genom glädje, mod och respekt utvecklar vi ett livskraftigt Sorsele där vi tillsammans 

skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla. 

  

Våra fokusområden är Kreativa & Kulturella Sorsele, Friluftsfrämjande & Aktiva Sorsele.  

Prioriterade målgrupper är unga, kvinnor, samisk inriktning, nyanlända, 

funktionshindrade och seniorer. 

 
 

1. RIKTLINJERNA OMFATTAR 
 

De kommunala stöden avser att vara en hjälp till självhjälp. Stödet ska därför endast 

utgöra ett tillskott till föreningens verksamhet och vi erbjuder dessa föreningsstöd: 

 

- Arrangemang och event  

- Snabbspåret och snabbkultur  

- Startbidrag 

- Kommunalt aktivitetsstöd 

 

- Bidrag till studieförbund 

     • Volymbidrag 

 • Kulturbidrag  

 

- Lokalbidrag till mötesplatser 

- Anställningsutveckling 

- Bygdeavgiftsmedel (investeringsstöd) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  
  

Separata avtal kan skrivas mellan kommun och förening gällande kommunens 

köp av tjänst för skötsel/drift av kommunal anläggning eller annat uppdrag. 

Förutsättningarna för detta regleras inte i dessa riktlinjer utan beslutas från 

fall till fall med hänvisning till Tekniska verksamheten. 
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 Grundläggande kriterier för stöd till verksamhetsutveckling  

 

Glädje, mod och respekt skall genomsyra all verksamhet som bedrivs med stöd av Sorsele 

kommun.  För att kunna ansöka om stöd för föreningsverksamhet skall följande kriterier 

uppfyllas:  

 

Grundläggande för alla stöd till föreningsverksamhet/studieförbund/samlingslokaler är att 

dess aktiviteter bör ha koppling till de prioriterade målgrupperna:   

 

- Barn och ungdomar upp till 25 år 

- Kvinnor 

- Samisk inriktning 

- Nyanlända 

- Funktionsnedsättning 

- Seniorer 

 

  

Alla föreningar som söker bidrag ska kunna visa på hur aktiviteter/event/satsningar leder 

till ett livskraftigt och hållbart Sorsele. 

 

Prioriterade fokusområden för föreningsbidrag är: 

 

- Kreativ & Kulturella Sorsele Kommun 

- Friluftsfrämjande & Aktiva Sorsele Kommun 

 

 
2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

   

För förening och studieförbund gäller: 

Valt styrelse, antagit stadgar och föreningsverksamheten bygger på demokratisk 

värdegrund och alla människors lika värde. Verksamheten ska vara öppen för alla och 

allmännyttig.  

För att en ideell förening ska vara allmännyttig krävs att den uppfyller fyra krav: 

- Ändamålskravet 

- Verksamhetskravet 

- Fullföljdskravet 

- Öppenhetskravet 

 

För snabbkultur och snabbspåret gäller: 
 

Här finns ej krav på föreningsbunden organisation, utan riktade medel till ungdomar som 

vill arrangera egna event. Kravet förutom demokratiskt värdegrund och alla människors 

lika värde är drogfria arrangemang som är öppna för alla.  

Särskild blankett användes för ansökan. 
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2.2  Hur ska ansökan göras och vad ska ingå? 

 

Ansökan ska göras på särskild blankett som finns på kommunens hemsida, 

www.sorsele.se/blanketter eller kan fås via kommunförvaltningen. 

 

Föreningsuppgifter som bifogas ansökan: 

 

- Årsmötesprotokoll med tillhörande bilagor  

- Verksamhetsplan 

- Folkhälsopolicy/Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 

- Registrerat organisationsnummer samt bank- eller plusgirokonto. 

 

Ansökan ska undertecknas av ordförande eller av styrelsen utsedd firmatecknare och den 

ska vara komplett vid inlämnade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens krav: 

Förening som får kommunalt stöd och bedriver publikvänlig verksamhet i kommunen 

skall i god tid lämna information om de aktuella 

aktiviteterna/arrangemangen/tävlingstillfällena till den digitala evenemangskalendern 

på www.sorsele.se   

 

Föreningen redovisar detta i sin återkoppling till kommunen inom tre månader efter 

genomförandet. Redovisningsblankett medföljer beslutet.  

 

Bidrag till nytillkomna föreningar prövas från fall till fall och inom budgetram. 

 

Föreningen ansvarar att meddela kommunen större förändringar i anställningar, 

byggnationer och dylikt som kan påverka budgetanslag på något sätt.  

 

 

 

Stadgar, registrerings och ANDTS-policydokument behöver endast inlämnas 1 gång 

såvida inga förändringar skett. 

 

Om en förenings verksamhet av kommunen bedöms som särskilt angelägen kan bidrag 

beviljas även om föreningen inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor. 

 

 

http://www.sorsele.se/blanketter
http://www.sorsele.se/
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3 OLIKA BIDRAGSFORMER 

 

 

3.1 Arrangemang och event 

Bidraget syftar till att stödja föreningar och studieförbund för publika arrangemang och 

event som leder till ett hållbart och livskraftigt Sorsele. 

 

 Kreativa & Kulturella Sorsele Kommun 
Exempel: festivaler, kulturarrangemang, tematiska program, utställningar 

  

 Friluftsfrämjande - & Aktiva Sorsele Kommun  
Exempel: tematiska program, festivaler, turneringar och sammankomster/sportevent 

(futsal, innebandy, skidor, cykel, löpning) 

 

 

3.2 Snabbkultur och snabbspåret till ungdomar: 

Bidraget syftar till att stödja ungdomarnas egna initiativ till kulturaktiviteter och 

arrangemang, cuper och turneringar i Sorsele kommun under året och kan som mest 

omfatta 3,000 kronor/ansökan. Bidrag kan utgå till enskilda individer och 

händelser/riktade insatser/arrangemang.  

 

I er ansökan visar ni på hur föreningens aktiviteter/ansats kopplas till 

syfte/mål/hur/när/förväntat resultat – kopplat till målgrupp och vilket prioriterat 

fokusområden som ansökan gäller. 

 

 

3.3 Startbidrag 
Bidraget uppgår till 1 000 kronor och lämnas till nystartad organisation där målgrupper är 

prioriterade. Bidrag kan beviljas efter särskild prövning. 

 

 

3.4 Anställningsstöd för verksamhetsutveckling 

Kommunen lämnar anställningsstöd för verksamhetsutveckling med 10% av beviljat 

statsbidrag/månad för lönekostnader.  Kommunen lämnar ej bidrag för andra 

procentsatser eller specifika bidrag.  Förutsättning för anställningsstöd är att föreningen 

eller studieförbundet är verksam inom kommunen och den anställde är boende och 

mantalsskriven i Sorsele kommun. 

 

Bidraget utbetalas efter godkänd ansökan hos kommunen och utbetalning sker därefter 

genom rekvirering. Denne ska lämnas in under det kvartal som närmast följer den period 

som rekvisitionen avser.  

Beviljad ansökan gäller från första dagen Arbetsförmedlingen beslutat om. 

 

Föreningen ska meddela kommunen om större förändringar i anställning sker. Vid någon 

form av anställningsuppehåll om minst 6 månader krävs en ny prövning hos kommunen.   

För sent inkommen rekvisition ska inte beviljas. 
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3.5 Kommunalt aktivitetsstöd  
Dessa bidrag är riktade till föreningar med ungdomsverksamhet där deltagarna är mellan 

7-25 år samt till föreningar med deltagare med funktionsnedsättning. Dessa grupper 

räknas som bidragsberättigande deltagare.   

Föreningen ska vara knuten till respektive Riksförbund. 

 

Bidrag lämnas per sammankomst med minst 5 deltagare per tillfälle. 

Redovisningsperioder är 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.   

 

Sammankomstbidrag 

Bidraget uppgår till 40 kronor per sammankomst/aktivitet med minst fem deltagare där 

utsedd ledare tillhörande ordinarie verksamhet deltar. 

 

Resebidrag 
Bidrag lämnas för resa från hemorten till aktivitetsplats och åter inom 100 mils radie. 

 

Bidrag lämnas inte vid arrangeman med prispengar. Bidraget uppgår till;  

 

- 1-8 personer: Bidrag med 5 kronor per mil  

- 9- personer:  Bidrag med 10 kronor per mil 

  

När två eller flera aktiviteter ingår i ett och samma arrangemang lämnas endast ett 

resebidrag, inom 100 mils radie.  

 

  

 Ledarutbildning 

Bidrag lämnas för ledarutbildning anordnad av riks-, läns-, distrikts- eller 

lokalorganisation. Bidrag lämnas inte vid deltagande i kongresser och förbunds-

sammankomster. Om bidrag lämnas via riks- eller distriktsorganisation reduceras det 

kommunala bidraget med motsvarande belopp. 

 

Kursavgift Maximalt 2.000 kronor per kurs 

 

Resekostnad 5 kronor per mil för bil, 0,50 kronor per mil för medåkande, alternativt 

 tåg- eller bussbiljett 

 

Deltagare Bidrag lämnas till högst två deltagare per organisation och år 

 

Lokal kurs Bidrag lämnas med 500 kronor per kurs, en gång per år 
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3.6    Bidrag till studieförbund 

Syftet med bidraget är att stärka folkbildningen och kulturen i Sorsele kommun. Bidrag 

till studieförbund betalas ut i relation till respektive studieförbunds verksamhet inom 

kommunen och utifrån de budgetanslag som Kommunfullmäktige beslutar om. 

 

Bidrag delas in i två kategorier, volymbidrag och kulturbidrag.  

 

Volymbidrag: 60 % av kommunens totala anslag fördelas utifrån ett genomsnitt av 

genomförda studietimmar det senaste året. 

 

Kulturbidrag: 40 % av kommunens totala anslag fördelas utifrån ett genomsnitt på 

genomförda arrangemang/event/kulturprogram det senaste året med minst 8 

deltagare/publik/arr ska räknas.  

 

Sorsele kommun har ett lokalt folkbildningsråd med 3 träffar årligen där kommunala 

tjänstemän och studieförbunden deltar i samråd. 

 

 

 

3.7    Lokalbidrag till mötesplatser  

 Syftet med lokalbidrag till mötesplatser är att möjliggöra sammankomster för alla. Bidrag 

kan sökas för drift av bya-/samlingslokaler som föreningen äger. Bidraget beräknas 

utifrån lokalens yta men maximalt utifrån 200 kvadratmeter. Bidraget omfattar ej lokaler 

som i huvudsak nyttjas i kommersiellt syfte eller har andra avtal med kommunen, ej heller 

bya-/samlingslokaler och dylikt där det i samma område finns kommunala uppvärmda 

lokaler som går att hyra.  

 

Hur stort bidragsbelopp som varje förening får utifrån ovanstående beräkningsmodell 

avgörs av hur mycket pengar som kommunen årligen avsätter för bidraget.   

 

Föreningen prövas från fall till fall och inom budgetram. Beviljad förening rekvirerar 

bidraget med särskild blankett en gång/år och stoppdatum för inlämning är 31 oktober. 

 

Vid varje ny mandatperiod behöver föreningen prövas på nytt, så även om rekvirering 

uteblir.  

 

 

3.8    Bygdeavgiftsmedel 

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden 

av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och att ersätta  

skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella  

föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål  

som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. 

 

Så många som möjligt ska få ta del av bidraget, hela kommunen räknas som berörd bygd. 

Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. 

 

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är 

angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig 

medfinansiering för EU-projekt. 
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Du kan söka bygdemedel till bland annat reparationer eller investeringar i byggnader, 

inköp av utrustning, infrastruktur (vägar, spår och leder, bredband, mm) och hos 

Länsstyrelsen Västerbotten finns särskilda riktlinjer och förordningar som gäller. 

                   

Ansökan om bygdemedel skickas in till Länsstyrelsen Västerbotten på särskild blankett.  

                   

Länsstyrelsen Västerbotten skickar ansökningarna på remiss till kommunen för yttrande. 

Utifrån kommunens fastställda handlingsplan och lokala utvecklingsstrategi prioriteras 

ansökningarna och skickas därefter för beslut åter till Länsstyrelsen Västerbotten.   

 

 

 

4  ANSÖKAN OCH UTBETALNING AV BIDRAG 

 

Ansökan lämnas in via blankett som Sorsele kommun erhåller via www.sorsele.se 

alternativt via kontakt med kommunförvaltningen. 

 

Datum när ansökan ska vara inlämnad till kommunen: 

 

Arrangemang, event kultur, startbidrag kan sökas 3 gånger under året med stoppdatum 

1 mars 

1 september 

1 december 

 

Kommunalt aktivitetsstöd söks i efterskott 2 gånger under året med stoppdatum 

1 mars 

1 september 

 

Anställningsstöd rekvireras i efterskott och utbetalas kvartalsvis och rekvirering ska 

inlämnas senast under de kvartal som närmast följer den period som ansökan avser. För 

sent inkommen rekvisition ska inte beviljas. 

 

Lokalbidrag rekvirering sker en gång/år och inlämnas senast 31 oktober. 

 

Bidrag till studieförbund, inlämning sker med stoppdatum 30 april 

 

Snabbkultur och snabbspåret, ansökan lämnas in löpande under året. 

 

 

4.1 Utbetalning av bidrag     

Beviljade bidrag betalas ut till föreningens  

bank- eller plusgirokonto. Om det vid 

utbetalningstillfället finns någon 

kommunalfordran på förening, har kommunen rätt 

att avräkna dessa fordringar mot de bidrag 

förening är berättigad till. 

 

 

 

 

Alla ansökningar skickas till:  

Sorsele kommun 

Föreningsbidrag 

924 81 Sorsele 

 

Ansökan om bygdemedel: 

vasterbotten@lansstyrelsen.se 

 

http://www.sorsele.se/
mailto:vasterbotten@lansstyrelsen.se
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4.2     Insyn 

Förening är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att stickprov, 

kontroll kan ske om bidraget används på det sätt som avses i ansökan. 

 

 

 

5 STYRDOKUMENT 

 

För mer information:  

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/a

llmannyttigaforeningar.4.70ac421612e2a997f85800029958.html 

 

http://studieforbunden.se/studieforbund/ 

 

http://xn--frening-90a.se/ 

 

www.sorsele.se/fritidochkulturplan 

 

www.sorsele.se/socialhållbarhet 

 

 

 

6 TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA OCH PRIORITERINGAR 
 

Frågor om tolkning, tillämpning samt prioriteringar av dessa riktlinjer avgörs av 

kommunstyrelsens allmänna utskott.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om regelverk och budgetanslag. 

 

 

 

7 TIDIGARE BIDRAGSBESTÄMMELSER 

 

Samtliga tidigare beslutade regelverk och dylikt för kommunens bidragsverksamhet 

upphävs samma datum som dessa riktlinjer träder i kraft. 

 

 

 

8 REVIDERING AV RIKTLINJERNA 
 

I de fall kommunfullmäktige, eller annan instans med beslutsmandat, ändrar något i 

bidragsformerna ska dokumentet kontinuerligt justeras i enlighet med besluten. 

______ 

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/allmannyttigaforeningar.4.70ac421612e2a997f85800029958.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/driva/allmannyttigaforeningar.4.70ac421612e2a997f85800029958.html
http://studieforbunden.se/studieforbund/
http://förening.se/
http://www.sorsele.se/fritidochkulturplan
http://www.sorsele.se/socialhållbarhet

