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Bakgrund
Bygdemedel är en ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av
vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och att ersätta skador
som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar.
Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar
näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.
Länsstyrelsen i Västerbottens län övertog i maj 2015 beslutsrätten för enskilda
ärenden rörande bygdemedel i de kommuner i Västerbottens län som erhåller bidrag

Rutin för beviljande av föreningsbidrag
1. Ansökan från förening ska sändas till Länsstyrelsen, som sedan lämnar
ansökningar på remiss till den kommun där föreningen har sin verksamhet.
2. Kommunstyrelsens presidium efter samråd med bya- och utvecklingsrådet
bereder, prioriterar och lämnar ett förslag till bifall till Länsstyrelsen. Förslaget
ska vara i linje med godkänd handlingsplan.
3. Bidrag kan aldrig utgå till verksamhet som riskerar att konkurrera med
näringslivsverksamhet. Bidrag till ekonomiska föreningar eller bolag är därför i
normalfallet inte möjligt. Undantag ska vara mycket väl motiverade i
kommunens yttrande och kommer noggrant att prövas av Länsstyrelsen.
4. Bidrag kan i normalfallet inte utgå till inköp av fastigheter. Undantag ska vara
mycket väl motiverade i kommunens yttrande och kommer noggrant att prövas
av Länsstyrelsen.
5. Bygdemedel kan endast utgå för kostnader som kan styrkas med fakturor eller
motsvarande.
6. Eget ideellt arbete godkänns inte som medfinansiering i projekt som
finansieras med bygdemedel.
7. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 %
av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Medfinansiering med upp till 100
% kan dock beviljas för åtgärder som syftar till att förebygga direkta skador
orsakade av vattenreglering. Förslag till beviljad procentsats ska tydligt framgå
av kommunens yttrande.
8. Rekvisition av bygdemedel kan ske vid högst ett tillfälle (slutrekvisition) för
projekt som understiger 15 000 kr.
9. Rekvisition av bygdemedel kan ske vid högst tre tillfällen (inklusive
slutrekvisition) för projekt som överstiger 15 000 kr.
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10. För projekt som överstiger 30 000 kr kan förskott med 33 % av beslutat belopp
beviljas. Detta gäller under förutsättning att föreningen begärt förskott vid
ansökningstillfället. Resterande medel utbetalas efter rekvisition.
11. Rekvisition ska skickas till Länsstyrelsen, som sedan lämnar den vidare till
ansvarig tjänsteperson i den kommun där föreningen har sin verksamhet.
12. Slutlig rekvisition för bidrag som beviljas för 2017 och framåt ska slutredovisas
till Länsstyrelsen inom tre år från beslutsdatum.
13. Länsstyrelsen beslutar om projektstöd efter samråd med kommunen.
Riktlinjer
Länsstyrelsen i Västerbottens län har fastslagit gemensamma riktlinjer för de
kommuner i Västerbottens län som erhåller bidrag. Dessa riktlinjer gäller bidrag som
godkänns av Länsstyrelsen fr.o.m. 2017-01-01. Att riktlinjerna efterföljs är en
förutsättning, men ingen garanti för att Länsstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunens yttrande.












Bygdeavgiftsmedel får beviljas till investeringar som främjar ett allmänt
intresse och är till nytta för ett flertal. Det kan gälla alla medborgare,
föreningar, byar, områden eller t.ex. näringslivsfrämjande insatser som inte
riktar sig direkt mot ett eller några få företag.
Medlen kan också användas till mjuka investeringar i form av t.ex.
medfinansiering av EU projekt, samhälls- och näringslivsutveckling och
kompetensinsatser.
Bidrag får inte medföra att det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja
medel för ändamålet eller att kommunen belastas med oförutsedda kostnader.
Medel får inte utgå återkommande till en och samma förening och till samma
ändamål.
När bidragets storlek bestäms, ska hänsyn tas till hur stor del av kostnaderna
för ändamålet som bidraget kommer att utgöra.
Stöd får inte beviljas till driftskostnader.
Bidrag får inte lämnas till enskilda personer eller företag.
Kostnaden skall styrkas med fakturakopior eller motsvarande.
Medel beviljas inte till redan påbörjade projekt. Kostnader kan godkännas
fr.o.m. sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar
projektet då på egen risk i avvaktan på Länsstyrelsens formella beslut.
Projekt för vilka bygdemedel beviljats skall vara färdigställda och
slutredovisade (särskild blankett) inom tre år. Om så inte sker skall en
omprövning av beslutet begäras av sökanden.
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Övriga riktlinjer
Vilka kan söka?

Föreningar och organisationer. Ej företag och privata personer

Ansökan

Ska innehålla;
Beskrivning av organisation, verksamhet och ekonomi
Beskrivning av investeringen
Start- och slutdatum
kostnadsberäkning
redovisning av bidrag från annat håll
Finansieringsplan

Krav på föreningar

Registrerade och ha ett organisationsnummer. Ska kunna visa upp stadgar,
aktivitetsplan, årsberättelse och budget. Ev. samarbete med andra
föreningar/myndigheter ska vara dokumenterat. Medel får inte beviljas till föreningar i
svårigheter.

Samma ändamål

Bidrag får inte utgå återkommande till samma organisation till samma ändamål

Löpande underhåll

Åtgärder som återkommer inom en 5 -10 års period räknas som löpande underhåll, och
berättigar normalt inte till bidrag.

Fordon

Stöd kan lämnas om föreningen har kommunens uppdrag att sköta skoterleder o
skidspår etc. Fordonet ska vara registrerat på föreningen.

Terrängfordon
Övriga fordon

Stöd kan medges om särskilda skäl. Restriktiv tillämpning. Särskild motivering.
Elektronisk utrustning Dvd,
TV, dator mm

Stöd kan medges om särskilda skäl. Restriktiv tillämpning. Särskild motivering.

Eget arbete

Eget ideellt arbete godkänns inte som medfinansiering i projekt som finansieras med
bygdemedel.

Hur mycket?

Normalt maximalt 90 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. Detta
gäller även när kommunen är bidragsmottagare.

Startdatum

Medel beviljas inte till redan påbörjade projekt. Arbetet får inte påbörjas innan 31
januari (sista ansöknings datum).

Redovisningskrav

Kostnaden ska styrkas med fakturakopior eller motsvarande.

Kontroll

Kommunal kontrollant ska ha kontrollerat och godkänt investeringen innan slutlig
utbetalning kan ske.

Utbetalning av stöd enligt
beslut







Rekvisition av bygdemedel kan ske vid högst ett tillfälle (slutrekvisition) för
projekt som understiger 15 000 kr. Rekvisition av bygdemedel kan ske vid
högst tre tillfällen (inklusive slutrekvisition) för projekt som överstiger 15 000 kr.
Till rekvisitionen bifogas kostnadssammanställning, fakturakopior och
betalningsbevis.
Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade
projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som
stödberättigande.
Om något arbetsmoment inte hinns med inom projekttiden ska den sökande i
god tid ansöka om förlängd projekttid.
Beviljat stöd erhålls mot upparbetade kostnader. För projekt som överstiger
30 000 kr kan förskott med 33 % av beslutat belopp beviljas.
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Ansökan
Ansökan sker företrädelsevis via den elektroniska tjänsten ”Min ansökan” på
Länsstyrelsen i Västerbottens hemsida. Det går även att skicka in ansökan via e-post
eller brevledes.
E-post:
Skickas till länsstyrelsens centrala e-postlåda: vasterbotten@lansstyrelsen.se
Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel”.
Brev:
Länsstyrelsen i Västerbotten
Storgatan 71B
901 86 UMEÅ

Rekvirering av beviljat stöd
Rekvisition sker företrädelsevis via e-post till Länsstyrelsens centrala e-postlåda och
märks med ”Rekvisition bygdemedel”. Ansökningsblankett finns att hämta på
Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.
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