Släkten tar strid för bidrag
Släktföreningen JuktOlle har två gånger ansökt om lokalbidrag från Sorsele kommun och fått avslag.
Nu har den överklagat till förvaltningsrätten.
Det var redan 2014 som släktföreningen ansökte om lokalbidrag. Det är ett bidrag lokalföreningar kan söka
från kommunen för underhåll i lokalerna de vistas i. JuktOlles släktförening äger och förvaltar ett hus som en
av släktingarna byggde ovanför dämningsgränsen och som därför inte försvann när Vattenfall dämde upp
Storjuktan. Detta hus söker föreingen nu bidrag för. Första gången fick JuktOlle avslag av kommunen eftersom
föreningen inte var öppen för alla utan enbart för JuktOlles ättlingar.
– I somras togs därför beslutet att ändra stadgarna så att även de som har intresse för Juktdalen och dess
minne kan vara medlemmar, säger Björn Byström, JuktOlles släktförening.
Föreningen ansökte sedan igen och fick då avslag för att den inte hade något organisationsnummer.
– Vi fick känslan av att kommunen bara söker en ny avslagsmotivering i stället för att upplysa oss när vi fick
avslag om vad vi inte uppfyllde. Vi har inte fått något som talat om att vi ska komplettera, säger Björn Byström.
Föreningen har därför överklagat till förvaltningsrätten.
– Vi blir knappast rika, men det är ett litet bidrag för skötsel, säger Björn Byström.
Enligt kommunen har lokalbidrag främst delats ut till byaföreningar som har en lokal som behöver värmas
upp. Kjell Öjeryd (V), kommunalråd i Sorsele, menar att det är upp till föreningen att se till att stadgar följs när
den ansöker om bidrag. Kommunen brukar inte informera vad en förening behöver komplettera med för att få
bidrag om den får avslag.
– Vi har aldrig gjort det för någon annan förening heller, säger Kjell Öjeryd.
Han tycker dock att det kan vara dags att se över riktlinjerna för lokalbidrag.
– Det kan vara bra att det överklagas så att det kan belysas eventuella brister i regelverket för att vi i framtiden
ska kunna förtydliga och eventuellt revidera lokalbidraget. Det är nog troligt att vi tar tag i det framöver, säger
han.
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