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Kontaktpersoner  

Tf. Kultur- och fritidschef 

Linnea Johansson, tel. 0942-14070 

e-post: linnea.johansson@dorotea.se 
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Normer för kommunala bidrag 

Mål och riktlinjer för den kommunala bidragsgivningen 

Föreningslivet är centralt i demokrati- och samhällsutvecklingen och 

bidrar till en god folkhälsa hos medborgarna. Frivilliginsatserna är 

viktiga och bidrar till att skapa vitala och levande mötesplatser i hela 

kommunen. Det breda utbudet av aktiviteter gör kommunen attraktiv. 

Med ett inkluderande synsätt där aktiviteterna kännetecknas av 

möjligheten till deltagande oavsett bakgrund och förutsättningar.  

De övergripande målen med Dorotea kommuns föreningsstöd är: 

 Att stimulera och stödja ideella kultur-och fritidsföreningar i 

deras arbete för att främja föreningslivets mångfald i hela 

kommunen 

 Att skapa positiva kultur- och fritidsmiljöer för att motverka 

utanförskap och ensamhet.  

 Att uppmuntra ungdomars engagemang och initiativkraft. Ge 

unga möjlighet att påverka och ha inflytande över sin fritid 

 Att ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i och 

uppleva idrott, olika kulturformer och rekreation av olika slag.  

 Att underlätta lokalhållande föreningars möjlighet att fortsätta sin 

verksamhet i kommunens ytterområden speciellt där kommunala 

lokaler saknas.   

De bidrag som prioriteras enligt dessa normer är: 

 Aktivitetsbidrag för barn och ungdomar i åldern 7-25 år 

 Lokal- och anläggningsbidrag 

 

 

 

  



 BIDRAGSNORMER 
Datum: 2019-01-01 

 

 

Allmänna bestämmelser 

Föreningsstöd utgår till föreningar som är registrerade hos Dorotea 

kommun enligt nedanstående allmänna bestämmelser, som gäller för 

samtliga bidrag. 

Föreningar har inte rätt att få bidrag från flera kommunala organ för 

en och samma verksamhet.  

 Föreningen skall ha varit registrerad i kommunens 

föreningsregister under minst 6 månader.  

 För att nyregistrera en förening hos Dorotea kommun ska: 

1. Föreningens huvudsyfte och verksamhet vara av ideell karaktär.  

2. Föreningen vara öppen för alla som vill bli medlemmar. 

3. Föreningen ha sitt säte och/eller vara verksam i Dorotea 

kommun. 

4. Föreningen vara registrerad hos Skatteverket och ha eget 

organisationsnummer. 

5. Föreningen ha valt sin styrelse och antagit stadgar.  

6. Föreningen ha minst 10 medlemmar. 

Som bidragsberättigad medlem i föreningen, ska följande krav 

vara uppfyllda: 

a) Ha betalt den årsavgift/medlemsavgift som föreningen 

bestämt 

b) Vara individuellt ansluten och upptagen i 

medlemsmatrikel 

c) Ha rätt att delta i föreningens möten och påverka beslut 

rörande målsättning och verksamhet inom föreningen. 

Den som betalar avgift som medför medlemskap av mer tillfällig 

natur ska inte anses som medlem (till exempel bingo, dans, 

supportermedlem eller liknande). 

7. Föreningen ha skickat in registreringsblankett, stadgar, 

årsmötesprotokoll då föreningen bildades, samt ha 

verksamhetsplan för det kommande året. 
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 För att sedan fortsätta vara registrerad förening hos Dorotea 

kommun och ha möjlighet att ansöka om föreningsbidrag skall 

föreningen årligen: 

- uppdatera föreningsuppgifter via avsedd blankett 

- lämna in årsmötesprotokoll, årsberättelse, revisionsberättelse 

och verksamhetsplan 

 Religiösa organisationer, vilka finansierar sin verksamhet genom 

frivilliga gåvor från de egna medlemmarna, skall i 

bidragshänseende jämställas med övrig bidragsberättigade 

föreningar/organisationer.  

 Föreningen bedrivs under demokratiska former och är öppen för 

alla utifrån de 7 diskrimineringsgrunderna: 

1. Kön 

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 

3. Etnisk tillhörighet 

4. Religion eller annan trosuppfattning 

5. Funktionsnedsättning 

6. Sexuell läggning 

7. Ålder 

 Föreningen får ej bedriva toppning i serieverksamhet för 

ungdomar under 15 år. Verksamheten ska bedrivas på så sätt att 

alla får vara med på lika villkor.   

Kommunen har tolkningsföreträde av dessa regler. 

Regler för Dorotea kommuns föreningsstöd 

 Budgetram för kommunala bidrag fastställs årligen av 

kommunfullmäktige och får ej överskridas. Kommunstyrelsen 

äger rätt till justering av bidragen, inom ramen för fastställt 

budgetanslag.  

 Ansökan skall ske av föreningens huvudstyrelse på fastställd 

blankett och vara signerad av föreningen utsedd firmatecknare.  

 Ansökningar med tillhörande handlingar som ej inkommit inom 

föreskriven tid kan inte komma ifråga för stöd.  

 Kommunalt stöd utgår ej till förening vid anordnande av 

vinstsyftande arrangemang; bingo, dans eller dylikt.  
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Bidragsformer 

Kommunalt föreningsbidrag utgår som: 

1. Lokalt kommunalt aktivitetsbidrag 

2. Anläggningsbidrag 

3. Lokalbidrag 

4. Ledarutbildningsbidrag 

5. Kulturbidrag 

6. Särskilda bidrag 
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LOKALT KOMMUNALT AKTIVITETSBIDRAG 

Syfte 

Att stödja föreningars verksamhet för barn och ungdomar. 

Allmän information 

Lokalt aktivitetsstöd utgår till föreningar som bedriver verksamhet i 

Dorotea Kommun, med deltagare i åldern 7-25 år. OBS! Gäller den 

som under året fyller 7 år, liksom den som under året fyller 25 år. 

Reglerna för stöd följer i tillämpliga delar det statliga LOK-stödet och 

samma redovisningsblankett kan användas vid ansökan om 

kommunalt bidrag. 

Bidragsbeloppet per sammankomst är 50kr, under förutsättning 

att ramen för av kommunstyrelsen anvisade medel inte 

överskrids. 

Bidragsberättigad aktivitet 

Med bidragsberättigad sammankomst menas: 

- Gruppaktiviteten ska vara planerad, ledarledd och pågå i minst 60 

minuter (inklusive omklädning).  

- Ska bestå av en grupp på minst 3 bidragsberättigade deltagare.  

Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. 

 

En grupp får inte – ur redovisningssynpunkt – delas i mindre grupper 

för erhållande av fler sammankomstbidrag.  

 

Ansökan 

Bidraget söks på fastställd blankett om lokalt aktivitetsstöd, alternativt 

statligt aktivitetsstöd som även gäller för kommunalt bidrag.  

Ansökan skall göras två gånger per år och vara tillhanda 

Medborgarhuset senast:  

25 februari (för perioden 1/7 – 31/12) 

25 augusti (för perioden 1/1 – 30/6)  

 

Blankett finns att hämta på Medborgarhuset, alternativt 

https://www.dorotea.se/media/1106/narvarokort_lokalt_aktivitetsst

od.pdf’ 

 

 

https://www.dorotea.se/media/1106/narvarokort_lokalt_aktivitetsstod.pdf
https://www.dorotea.se/media/1106/narvarokort_lokalt_aktivitetsstod.pdf
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ANLÄGGNINGSBIDRAG/SPÅR/LEDER 

Syfte 

Avser att täcka en del av föreningens kostnader för drift och 

underhåll av egen eller hyrd fastighet/anläggning inom Dorotea 

kommun.  

Allmän information 

 Årsmöte samt minst två styrelsesammanträden skall ha hållits 

under föregående verksamhetsår. 

 Protokollsbeslut på åtgärden skall finnas och inlämnas. 

Beskrivning, där det klart framgår åtgärdens omfattning/innehåll 

och finansiering, skall medfölja ansökan. 

 Andra föreningar skall i mån av utrymme få hyra anläggning om 

den inte är upptagen av den egna föreningens verksamhet, eller 

att det i övrigt bedöms som olämpligt. 

 Bidraget kan ej sökas av förening, som på annat sätt genom 

kommunens budget, erhåller ekonomiskt bidrag för täckande av 

drift- respektive hyreskostnad. 

 Beviljat bidrag utbetalas kommande budgetår mot uppvisande av 

verifikat. 

Bidrag utgår enligt nedanstående maxbelopp, dock högst upp 

till verifierade kostnader. 
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Bidragsberättigad anläggning 

Maxbidrag 

Elljusspår (fast bidrag på 5000,-/spår och år  8000,- 

och därtill 400,- för påbörjad 500 m) 

Skidspår  1000,- 

Isbanor  1000,- 

Badplatser skötselbidrag  1500,- 

Badplatser underhåll  3000,- 

Skjutbanor  1500,- 

Bollplaner, grus  1000,- 

Bollplaner, gräs  3000,- 

Tennisbanor, asfalt    500,- 

                      Tennisbanor, stybbunderlag  2000,- 

Motoranläggningar, banor och hus, besiktigade/godkända 

  4000,- 

Små slalombackar, besiktigade/godkända  1000,- 

 

Ansökan 

Bidraget söks på fastställd blankett om lokal- och anläggningsbidrag. 

Ansökan skall vara Medborgarhuset tillhanda senast 31 mars.  

 

Blankett finns att hämta på Medborgarhuset, alternativt 

https://www.dorotea.se/media/1105/ansokan_lokalbidrag.pdf 

 

  

https://www.dorotea.se/media/1105/ansokan_lokalbidrag.pdf
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LOKALBIDRAG 

Syfte 

Avser att täcka en del av föreningens kostnader för drift och 

underhåll av egen eller hyrd lokal inom Dorotea kommun.  

Allmän information 

 Ansvarig styrelse skall finnas och minst två styrelsesammanträden 

skall ha hållits under föregående verksamhetsår. 

 Bidraget utgår till förening som uppfyller de allmänna 

bestämmelserna och som för sin verksamhet har egen eller hyrd 

lokal. 

 Bidrag utgår inte till förening, som på annat sätt genom 

kommunens budget tillhandahålls lokal eller erhåller bidrag till 

omkostnaderna. Bidrag utgår ej till hyreskostnader på MB. Bidrag 

utgår ej heller till enstaka förhyrningar. 

 Bidrag för ägd lokal utgår till följande omkostnader: försäkring, 

uppvärmning, elström, va-avgifter, sophämtning, sotning och 

snöröjning. För hyrd lokal utgår bidrag till hyran. 

Bidraget utgår med 80 % av godkänd kostnad, dock högst 15 000 

kronor/år för hyrd anläggning och högst 18 000kr/år för egen 

anläggning, i vilka bedrivs verksamhet till vilken utgår 

aktivitetsstöd. 

Till övriga samlingslokaler utgår bidraget med 50 % av godkänd 

kostnad, dock högst 15 000 kronor/år i mån av tillgång på 

medel. 

Ansökan 

Bidraget söks på fastställd blankett om lokal- och anläggningsbidrag. 

Ansökan skall vara Medborgarhuset tillhanda senast 31 mars.  

 

Blankett finns att hämta på Medborgarhuset, alternativt 

https://www.dorotea.se/media/1105/ansokan_lokalbidrag.pdf 

 

 

  

https://www.dorotea.se/media/1105/ansokan_lokalbidrag.pdf
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LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 

Syfte 

Syfte med ledarutbildningsbidraget är att höja ledarkvaliteten i 

föreningars verksamhet. 

Allmän information 

 Den som går utbildningen skall vara minst 15 år. 

 Den som går utbildningen skall verka aktivt som ledare inom 

föreningen. 

 Bidrag utgår till kostnaderna för kursavgift, loge och mat vid 

deltagande i kurs anordnad av distriktsorganisationen, 

riksorganisationen eller förening. Bidrag utgår från och med 

endagskurser vilkas program omfattar minst 6 timmar. 

 Bidrag utgår till resekostnaderna enligt billigaste färdsätt. Om 

resan måste göras med egen bil utgår bidrag till högst 16 kr/mil. 

Samåkning krävs. 

För bidrag till ledarutbildning gäller följande begränsning vid 

den årliga fördelningen av medel:                 Maxbelopp 

Antal bidragsberättigade medlemmar Under 50       4000:- /år 

Antal bidragsberättigade medlemmar 51-100           4500: -/år 

Antal bidragsberättigade medlemmar 101-200         5000: -/år 

Antal bidragsberättigade medlemmar 201-300         5500: -/år 

Antal bidragsberättigade medlemmar 301-400         6000: -/år 

 

Flersektionsföreningar får ytterligare 750kr/sektion och år. För att 

få bidrag till en sektion så gäller det att sektionens verksamhet 

uppfyller bestämmelserna enligt de allmänna huvudreglerna 

Ansökan 

 Ansökan skall göras av föreningens huvudstyrelse senast en 

månad efter avslutad kurs. Redovisade kostnader skall styrkas 

med kopior. Bidrag från stat eller landsting skall redovisas och 

avräknas från bidragsunderlaget. 

 Till ansökan skall bifogas kursintyg och kursprogram. 

 Bidrag utgår ej för deltagande i konferenser, kongresser eller 

förbundsmöten och liknande. Bidrag utgår ej heller för anställd 

administratör eller instruktör. 
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KULTURBIDRAG 

Syfte 

Bidraget avser att täcka delar av förenings ordinarie verksamhet med 

huvudsakligen kulturell inriktning. Syftet är att främja konst- och 

kulturverksamhet, mångfald, jämställdhet och kvalitet. 

Allmänt 

Bidrag utgår till föreningar/organisationer inom Dorotea kommun: 

 Som producerar program inom kulturområdet, till exempel 

amatörteater, körer, musikgrupper och dylikt.  

 Arrangerar teater- och musikföreställningar, danstillställningar, 

konstutställningar och föreläsningar 

 Arbetar med lokalhistorisk forskning, nedteckning och 

hembygdsvårdande arbete 

Bidrag utgår med högst 90 % av nettokostnaden för ett 
arrangemang. Sammantaget utgår bidraget med högst 15 000kr 
per förening/år. 
 
Ansökan 

Ansökan skall innehålla styrkt redovisning av de kostnader föreningen 
har haft för olika arrangemang och de intäkter som dessa haft.  

 
Förening kan begära förhandsyttrande om bidrag kan påräknas till 
planerat arrangemang. Förening med svag likviditet kan efter ansökan 
erhålla förskott. 
 
Ansökan skall göras på fastställd blankett och vara biblioteket 
tillhanda senast 31 mars.  
 
Blankett finns att hämta på Biblioteket.  
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SÄRSKILDA BIDRAG 

Syfte 

Bidragets syfte är att utveckla och vidga verksamheten såväl i fråga 

om verksamhetsgrenar och nya former för verksamheten, samt 

utvecklings- och försöksverksamhet.  

Allmänt 

 Särskilda bidrag kan sökas för alla ändamål som inte omfattas av 

övriga normer och som främjar föreningens verksamhet. 

 Verksamheten skall bedömas vara av sådan art att kommunens 

stöd bör utgå i form av bidrag till den planerade 

verksamheten/investeringen. 

 Verksamheten/investeringen skall vara genomförd senast ett år 

efter beviljat bidrag. 

 Bidragets storlek prövas av kultur- och utbildningsnämnden från 

fall till fall. 

 Bidragsansökan under 300 kronor prövas ej. 

Ansökan 

Bidragsansökan lämnas till Medborgarhuset och kan inges 

under hela året. Av denna bör framgå 

omfattning/planering/målgrupp med mera som kan vara av 

intresse vid prövningen. 

Specificerad kostnadssammanställning samt verifikationer, skall 

uppvisas efter det att verksamheten genomförts, dock senast 3 

månader efter verksamhetens slut vilka minst skall täcka beviljat 

bidrag. I annat fall är föreningens återbetalningsskyldig. 

Eftersom bidraget beviljas löpande, kan pengarna ta slut under 

året. En ansökan kan avslås om inte kriterierna är uppfyllda. 
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SAMMANSTÄLLNING AV DATUM FÖR ANSÖKAN OM STÖD 

 Bidrag Sista ansökan Inlämnas till 

1. Lokalt aktivitetsstöd 25 februari och 25 augusti Medborgarhuset 

2. Anläggningsbidrag 31 mars Medborgarhuset 

3. Lokalbidrag 31 mars Medborgarhuset 

4. Ledarutbildningsbidrag Senast 1 månad efter avslutad kurs Medborgarhuset 

5. Kulturbidrag 31 mars Biblioteket 

6. Särskilda bidrag Kan lämnas in under hela året Medborgarhuset 

 
Adress 

Ansökan inlämnas enligt tabell ovan till adress: 
 
Medborgarhuset: 
DOROTEA KOMMUN 
Medborgarhuset 
91781 DOROTEA 
 
Biblioteket 
DOROTEA KOMMUN 
Biblioteket 
91781 DOROTEA 
 


