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Lathund – Här kan du söka stöd 

 

Det finns en del olika stöd att söka från olika aktörer, nedan listas ett antal olika organisationer 

och myndigheter som kan ge finansiellt stöd till föreningar, organisationer och verksamheter. 

Tänk på att allmännyttan är i fokus för de allra flesta. Det som kan vara tidssparande är att få 

en struktur på sina tankar och idéer först
1
 och därefter kontakta aktörerna för att få råd och 

tips om vilka stöd som passar just ditt projekt. Dessutom kan de ge information om 

ansökningsprocessen, om t.ex. ansökningsomgångar och olika krav. Tips – var frågvis!  

 

 

Länsstyrelsen Norrbotten – Landsbygdsprogrammet  

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla 

bygden där du bor? Inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns det flera olika stöd och ersättningar 

du kan söka.  

 

Ta alltid kontakt med handläggare på Länsstyrelsen innan du påbörjar en ansökan för att få tips och råd 

om vilka stöd som passar din idé. Kontakinformation nedan: 

Jonas Larsson, Handläggare på Landsbygdsenheten, Jonas.Larsson@lansstyrelsen.se  

010-2255347 

 

För att få stöd från Landsbygdsprogrammet behövs oftast offentlig medfinansiering. Det kan vara från 

kommunen eller annan myndighet. Kontakta därför också Gällivare kommuns utvecklingsenhet, 

emma.wallin@gallivare.se eller bernt.wennstrom@gallivare.se 

 

Läs om olika stöd här: http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Stod-

lantbruk-landsbygd/stodmojligheter-pa-landsbygden/Pages/default.aspx  

 

                                                           
1
 Vad vill vi göra? Målgrupp – vilka får nytta av projektet och vilka ingår i projektet? Vilka positiva effekter skulle 

insatsen göra på sikt, om 5 år, om 10 år? Ingår insatsen i en större helhet i att utveckla bygden/byn?  
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Länsstyrelsen handlägger ärenden. Men man ansöker på Jordburksverkets hemsida 

(http://www.jordbruksverket.se/etjanster/minasidor.4.35974d0d12179bec28580001361.html)  

 

Den regionala handlingsplanen styr vad som berättigar stöd, 

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/lantbruk-och-

landsbygd/landsbygdsutveckling/BD-Handlingsplan.pdf 

 

 

Länsstyrelsen Norrbotten – Företagsstöd  

Länsstyrelen kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, 

marknadsföring, innovations-utveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns 

ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer. 

För mer information och kontaktuppgifter se länken nedan.   

http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/naringsliv-och-

foreningar/foretagsstod/foretagsstod_i_landsbygdsprogrammet/Pages/default.aspx  

 

Leader Polaris 

Gällivare kommun tillsammans med Jokkmokk och Överkalix bildar Leader polaris. Lokalt ledd 

utveckling, även kallat Leader, är en metod och finansieringsform och är en del i genomförandet av det 

svenska Landsbygdsprogrammet 2015-2022. Namnet Leader är en förkortning för det franska Liaisons 

Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale och betyder ”Samverkan mellan åtgärder för 

att utveckla landsbygdens ekonomi”. Samarbete mellan den ideella-, privata- och offentliga sektorn 

kännetecknar leadermetoden. Nedan finner du de prioriterade områdena för Leader Polaris: 

1. Innovation och affärsutveckling 

2. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 

3. Lokala servicelösningar 

4. IT, energi och kommunikationer 

5. Kultur och föreningsliv 

6. Inkluderande och attraktiva livsmiljöer 

7. Attitydpåverkan 

 

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/minasidor.4.35974d0d12179bec28580001361.html
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http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/foretagsstod_i_landsbygdsprogrammet/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/foretagsstod_i_landsbygdsprogrammet/Pages/default.aspx
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När du ska komma igång med ett projekt hjälper Leader gärna till, börja med att läsa ”så kommer du 

igång”. Det hjälper att reda ut om Lokalt Ledd utveckling/Leader passar för ditt projekt. Kontakta 

alltid Leader kontoret och berätta om din idé, kontaktinformation och checklista hittar du via länken: 

http://leaderpolaris.se/sa-kommer-du-igang/  

 

 

Allmänna arvsfonden  

Ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att 

utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna 

villkor, kan söka pengar från Arvsfonden. 

Allmänna arvsfonden har två typer av stöd dels projektstöd, dels lokalstöd (för ny, om- och tillbyggnad 

av lokaler). Viktigt när man söker stöd från Allmänna arvsfonden är att verksamheter ska vila på 

demokratisk grund. De ska genomsyras av följande värderingar: Lika rättigheter och möjligheter, 

Delaktighet och inflytande och Inkludering.  

 

Läs mer och ansök via deras hemsida: http://www.arvsfonden.se/sok-pengar  

 

Allmänna arvsfonden har också samlat länkar till andra fonder, stiftelser och myndigheter, där du som 

enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd. Se, http://www.arvsfonden.se/sok-

pengar/andra-stodformer  

 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 

Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer är till för att skapa bättre förutsättningar för barn och 

ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Läs mer via länken nedan: 

http://www.mucf.se/bidrag-till-barn-och-ungdomsorganisationer  

 

 

Boverket  

Stöd: Allmänna samlingslokaler – investeringsbidrag  

Senast den 31 december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos 

Boverket. Beslutet om bidrag tas i maj året efter. Investeringsbidrag kan ges till nybyggnad, 

ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, 

tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder.  

http://leaderpolaris.se/sa-kommer-du-igang/
http://www.arvsfonden.se/sok-pengar
http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/andra-stodformer
http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/andra-stodformer
http://www.mucf.se/bidrag-till-barn-och-ungdomsorganisationer
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Viktigt att notera: Organisationen måste vara fristående från kommunen och kommunala företag 

samt, för att ett projekt ska få bidrag krävs det att kommunen är med och finansierar det till minst 30 

%. Observera att ett projekt inte får vara påbörjat innan Boverket beslutar om bidrag.  

Vem kan få bidrag? Hur mycket stöd kan man söka och till vad? Mer detaljerad information finner du 

via:  

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/allmanna-samlingslokaler---

investeringsbidrag/  

 

Stöd: Ungdomsverksamhet – utvecklingsbidrag  

Senast den 31 augusti varje år kan man söka utvecklingsbidrag hos Boverket för ungdomsverksamhet i 

allmänna samlingslokaler. Beslutet om tilldelning av bidrag tas senast i december samma år. Bidraget 

kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet. Det kan även 

ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. 

Ett projekt får inte vara påbörjat innan Boverket beslutar om bidrag. 

Viktigt att notera: Organisationen måste vara fristående från kommunen och kommunala företag 

samt, för att få del av bidraget krävs det också att kommunen lämnar ett skriftligt yttrande, som 

beskriver behovet av att stödja ungdomars engagemang på orten inom kultur- och fritidsområdet. 

 

Mer information: http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/ungdomsverksamhet-

--utvecklingsbidrag/  

 

Stöd: Kulturlokaler  

Senast den 30 september varje år kan man söka stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler hos Boverket. 

Beslutet om bidrag tas i februari året efter. Kulturlokaler kan få stöd till nybyggnad och ombyggnad 

samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande åtgärder och energiåtgärder. Stödet kan 

också ges till utbyte eller komplettering av inventarier. Ett projekt får inte vara påbörjat innan 

Boverket beslutar om bidrag. 

 

Mer information: http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/kulturlokaler---icke-

statliga/  

 

 

Gällivare kommun 

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/allmanna-samlingslokaler---investeringsbidrag/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/ungdomsverksamhet---utvecklingsbidrag/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/ungdomsverksamhet---utvecklingsbidrag/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/kulturlokaler---icke-statliga/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/skolor-och-lokaler/kulturlokaler---icke-statliga/
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Föreningsbidrag 

Föreningar kan bland annat söka startstöd eller stöd till ungdomsverksamhet. Mer information, 

ansökningsblanketter och kontakuppgifter finner du via länken nedan.   

http://gallivare.se/Kommun/Fritid/Foreningsbidrag/  

 

Utvecklingsbidrag 

Gällivare kommun anslår årligen ekonomiska medel för näringslivsfrämjande insatser. Dessa medel 

utgörs av bygdemedel och fonderade medel. Årligen fastställs en budget för insatserna. Insatserna 

beslutas av näringslivsutskottet enligt de Riktlinjer för näringslivsfrämjande insatser som 

kommunstyrelsen beslutat om.  

 

Företag och organisationer kan ansöka om stöd till utvecklingsinsatser enligt Riktlinjer för 

näringslivsfrämjande insatser. För att underlätta ansökningsförfarandet används ansökningsblankett 

(http://gallivare.se/Global/Naringsliv/Ansokan.pdf ). För insatser som innebär stöd mindre än ett 

prisbasbelopp är handläggningstiden kort. Ansökningar om större insatser behandlas på utskottets 

sammanträden, om inte särskilda skäl föreligger. Kontakta alltid utvecklingsenheten innan du söker för 

att diskutera dina idéer.  

 

För mer information och kontaktuppgifter klicka vidare på länken nedan: 

http://gallivare.se/Naringslivet/Utvecklingsenheten/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gallivare.se/Kommun/Fritid/Foreningsbidrag/
http://gallivare.se/Global/Naringsliv/Ansokan.pdf
http://gallivare.se/Naringslivet/Utvecklingsenheten/

