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Riktlinjer för prioritering av bygdeavgifts-
medel 
 

Riktlinjer för ansökan och behandling av bygdeavgiftsmedel 
Det är länsstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut om bygdeavgiftsmedel. Kommunen är 

remissinstans och det är utskottet för samhällsutveckling som fattar de besluten. 

Det är två viktiga datum att hålla koll på om man vill ansöka om bygdemedel, den 15 

januari och den 15 augusti. Det är då som ansökan senast skall vara inskickad till 

länsstyrelsen. Ansökan skall kompletteras med tre handlingar.  

För det första en beskrivning av vad man tänkt göra och varför man vill göra det. För det 

andra en kostnadskalkyl på det som avses göra, gärna kompletterat med en offert eller 

prisförfrågan om sådan finns. Samt föreningens verksamhetsberättelse med ekonomisk 

redovisning (senaste resultat- och balansräkning). 

 

Vilka kan söka bygdeavgiftsmedel? 
Bygdemedel kan sökas framförallt av föreningar. Exempelvis kan hembygdsföreningar, 

intresseföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett 

organisationsnummer. Föreningen får inte vara exklusiv, den ska vara öppen för 

alla. Exempelvis väg- och vattenföreningar, eller motsvarande föreningar som får stöd 

från annat håll, eller förmodas finansiera sin verksamhet med egna medel beviljas inte 

bidrag.  

 

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är 

angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig 

medfinansiering i EU-projekt.  

 

Vad kan bygdeavgiftsmedel användas till? 
Bygdemedel kan exempelvis användas till reparationer eller investeringar i byggnader, 

utrustning och förbättringar av idrottsanläggningar. Driftskostnader beviljas inte. 

Investeringen får inte vara kostnadsdrivande för kommunen. 

 

Utrustning: 

Det finns några begränsningar i begreppet utrustning. Utrustningen får inte vara av den art 

att den kan definieras som driftskostnad. Utrustningen måste ha en stark koppling till den 

verksamhet som man bedriver i föreningen. Lösningar för att motverka stöldrisken av 

begärlig utrustning ska presenteras. 
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Investering: 

En byggnation, reparation eller renovering i en byggnad kan ses som investering. 

Installering av energieffektiviseringar är en investering. Investeringen som görs får inte 

skapa ökade kostnader för kommunen. Investering kan även i särskilda fall avse 

motorfordon, IT-lösning, informationslösning (broschyr, tryck ej distribution). 

 

Allmänna prioriteringsgrunder 
Om bygdemedlen växlas upp i projekt och/eller med andra externa medel är det positivt. 

 

Ändamålet ligger i linje med kommunens övergripande mål, visioner och översiktsplan. 

 

Ändamål som påtagligt höjer ett områdes attraktivitet för boende och/eller näringsliv 

prioriteras. 

 

Ändamål som stärker befintliga anläggningar prioriteras före nya verksamheter. 

 

Ändamål som stärker bygdens/områdets aktivitet för ungdomar prioriteras. 

 

För stödbelopp överstigande 300 000 kr skall ändamålet vara av särskild betydelse. 

 

Ändamål för vilka andra offentliga finansieringsformer finns prioriteras inte (exempevis 

enskilda vägar). 

 

Vid bedömning skall hänsyn tas till egen insats. 

 

Handläggningsrutiner 
Ansökan ska göras hos Länsstyrelsen som är beslutande. Berörd kommun är 

remissinstans och ska yttra sig över alla ansökningar.   

 

Det är två viktiga datum att hålla koll på om man vill ansöka om bygdemedel, det är den 

15 januari och den 15 augusti. Det är nämligen då som ansökan senast skall vara 

inskickad till länsstyrelsen. Ansökan skall kompletteras med tre handlingar. 

 

1. För det första en beskrivning av vad man tänkt göra och varför man vill göra det.  

2. För det andra en kostnadskalkyl med specifika uppgifter på det som avses göra, 

gärna kompletterat med en offert eller prisförfrågan om sådan finns.  

3. Samt föreningens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (senaste 

resultat- och balansräkning). 

 

Länsstyrelsen sänder ansökningarna till kommunen för handläggning den 31 januari och 

den 31 augusti. 

 

Av de medel som länsstyrelsen anslår går cirka 70 % till vårens ansökningsomgång och 

cirka 30 % till höstens ansökningsomgång. Samhällsutvecklingsutskottet kan välja att 

fördela summan annorlunda om de finner det angeläget. 

 

Ansökningarna skickas även till de lokala råden, pensionärsrådet, handikapprådet och 

ungdomsdelegationen som får tycka till om dem och rangordna dem för att få en bredd på 

det interna remissförfarandet. 
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I kommunen träffas en grupp med tjänstemän som delar upp ansökningarna utifrån 

profession för att se över eventuella hinder/möjligheter eller för att komplettera uppgifter 

som kan behövas.  

 

Gruppen går igenom ansökningarna tillsammans och värderar dem utifrån de allmänna 

prioriteringsgrunderna och riktlinjernas gränsdragningar, samt vad de interna remisserna 

från intresseorganisationerna och tjänstemännen i kommunen kommit fram till. Ett 

beslutsförslag och ett förvaltningsyttrande skrivs till utskottet för samhällsutveckling som 

tar beslut om prioritering. Besluten skickas därefter till länsstyrelsen för verkställande om 

de inte har något att invända. Målsättningen är att utskottet tar beslut i mars respektive 

oktober, men kan senareläggas om handläggningen är omfattande. 

 

Undantag från denna handläggningsordning sker endast om utskottet för 

samhällsutveckling bedömer att särskilda skäl föreligger. 

 

Specifika regler 
Kommunen behandlas som en helhet, någon fördelning per älv förekommer inte. 

Länsstyrelsen meddelar summan kommunen har att ta ställning till i början på året. 

 

Eget arbete anges i timmar och värderas till 150 kr per timma. 

 

Medel beviljas inte retroaktivt. Instämplingsdatum hos länsstyrelsen för ansökan är det 

tidigaste datum som kostnader beviljas från. 

 

Motorfordon begränsas till fordon som har en stark koppling till verksamheten, 

exempelvis spårdragning. 

 

För motorfordon kan föreningen maximalt beviljas 80 % av kostnaden. 

 

IT-utrustning kan beviljas i de fall de är viktiga för den totala investeringen och syftet 

med densamma. 

 

IT-infrastruktur är inte bara kabel och bredband, kan även innefatta uppbyggandet av en 

IT-plattform, hemsida med mera. 

 

Elektronisk utrustning av lättrörlig och stöldbegärlig art kan i undantagsfall medges om 

de är en del av en större investering och viktiga för ett bra resultat. 

 

 

 


