
Stadgar Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond  
Stiftelsen Sörgårdens aktivitetsfond har bildats i samband med att FUB Västra 
Blekinge upphörde som förening och Sörgården såldes 2021. 

Fonden riktar sig till personer med Intellektuell funktionsnedsättning, 
utvecklingsstörning eller förståndshandikapp, folkbokförda i Västra Blekinge 
(Karlshamn Olofström eller Sölvesborg). Målet är att ge personer i denna grupp 
bidrag till att kunna genomföra en semesterresa eller gå på kultur- eller 
sportarrangemang.   

Bidrag får sökas för reskostnad, övernattning och entréavgifter. Om behov finns av 
en ledsagare får motsvarande kostnader för denna också ingå i ansökan. Man kan 
inte få bidrag till mat, kläder eller andra kostnader som normalt ingår i vardagen. 

Bidrag kan sökas för hjälpmedel. Dock inte hjälpmedel som normalt skall 
tillhandahållas av offentlig sektor. 

Sökanden skall i ansökan ange vilken aktivitet ansökan avser samt lämna en 
kostnadskalkyl. 

Ideella föreningar eller privatpersoner som ideellt arrangerar aktiviteter för denna 
grupp kan också söka bidrag. Dessa aktiviteter kan vara motionsaktiviteter, 
teatergrupper, läsgrupper eller liknande fritidsaktiviteter. Bidrag kan då sökas för 
lokalhyra, rekvisita, lättare förtäring i samband med aktiviteten. 

Bidrag ges inte till kostnader som normalt finansieras på annat sätt eller som 
ersättning för tidigare finansiering om inte godtagbar motivering till varför denna 
upphört kan ges. 

Bidrag ges inte heller till verksamhet/ kostnader som enligt lagar och beslut är 
offentlig verksamhet. 

Medel från fonden kan sökas vid följande tre tillfällen varje år. Januari- april, maj- 
augusti samt september-december. Beslut om att bevilja ansökan tas i 
tjänsteorganisationen, Karlshamns kommun. Ansökningar kan lämnas in löpande 
under respektive period. Ansökan sker till Karlshamns kommun. Representanter för 
Sölvesborgs och Olofströms kommuner kommer att kontaktas gällande ansökningar 
från boende i dessa kommuner. Utbetalning av beviljade bidrag sker vid tre tillfällen 
per år. 

Den maximala utdelningen från fonden är 2 basbelopp för varje period (6 basbelopp 
per år). Maximalt 0,10 prisbasbelopp/ deltagare/ period kommer att beviljas. I de fall 
prioritering måste ske har de som ej erhållit medel ur fonden företräde framför dem 
som redan erhållit medel under kalenderåret  

Återredovisning av hur erhållit bidrag använts ska ske efter genomförd aktivitet och 
innan ny ansökan lämnas in. Sker ej återredovisning kommer detta att förhindra 
framtida ansökningar. 

Ej uttagen utdelning samt fondens avkastning återförs till fonden. 

Stiftelsens räkenskapsår löper 1 januari- 31 december. 


