
 
 
 

 
Örkelljunga kommun 

Webbplats 
www.orkelljunga.se 

E-post 
asa2.jonsson@orkelljunga.se 

Organisationsnr 
212000-0878 

Postadress 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 

Besöksadress 
Storgatan 1 
 
 

Telefon 
0435-550 03 

  

 
  

Ansökan ledarutbildningsbidrag 
 
Sökande 
Förening/organisation: Bankgiro, plusgiro, kontonummer: 

  
Adress: Telefon: 

  
Kontaktperson: E-post: 

  

 
Utbildning 
Kursens namn: 

 
Tid och plats: 

 
Arrangör: 

 

 
Deltagare 
Namn: Personnummer 
  

  

  

  

  

 
Specificera kostnader/deltagare 
Namn: Kurskostnad: Resekostnad: Summa: 
    

    

    

    

    

 
Summa totalkostnad: 
Har bidrag erhållits eller väntas erhållas från annat håll: 
Bidragsgivare och bidragsstorlek: 

Ansökan ska skickas till: 
Örkelljunga kommun 
Kultur-och fritidsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 
 
Eller via e-post till: 
asa2.jonsson@orkelljunga.se 
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Regelverk utbildningsbidrag 
 
Berättigade att söka utbildningsbidrag är 
- samtliga föreningar som uppfyller grundkraven för att vara 
kvalificerad för bidrag 
SAMT 
- uppfyller definitionen som barn- och ungdomsförening, 
handikapporganisation, pensionärsförening eller allmänkulturell 
förening. 
SAMT 
- skickar ledare att delta i utbildningar anordnade av riks- 
/distriktsförbund eller motsvarande. 
 
Utbildningen måste, för att vara bidragsberättigad pågå under minst 6 
timmar/dag och den bidragssökande deltagaren måste vara minst 15 år 
gammal det år utbildningen genomförs. 
 
Bidrag kan utgå med högst 80 % av kostnaderna för kursavgift, 
kursmaterial och resa (billigaste färdsätt). Resa med egen bil beräknas 
till max högsta skattefria ersättning enligt statens reglemente. Bidrag 
kan utbetalas med max 5 000 kronor/förening och år. Föreningen med 
en större mängd registrerade sammankomster har företräde. 
 
Bidrag beviljas i mån av tillgängliga medel. Ansökan om 
utbildningsbidrag kan inlämnas till kultur- och fritidsnämnden löpande 
under året, dock senast 6 veckor efter genomgången utbildning. Till 
ansökan skall bifogas kursprogram och kvitto på erlagd kursavgift. 
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