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Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2021 
 
Bakgrund 
Kommunen ska för inför varje år upprätta en handlingsplan för hur bygde-
avgiftsmedlen ska användas i kommunen under året. Handlingsplanen ska 
därefter godkännas av länsstyrelsen. 
 
Handlingsplanen bör vara kopplad till och utformad i samklang med länets 
regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. De insatser 
kommunen vill prioritera med stöd från bygdeavgiftsmedel bör vara 
långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden med hållbar 
utveckling i fokus.  
 
Utgångspunkt 
Investeringarna ska främja ett allmänt intresse och vara till nytta för ett 
flertal. De kan gälla alla medborgare, föreningar, byar, områden eller t.ex. 
näringslivsbefrämjande insatser som inte riktar sig direkt mot ett enskilt 
eller några få företag. Bidrag lämnas inte till enskilda personer eller 
företag.  
 
Prioriterade investeringar 2021 
Kommunfullmäktige har fastställt strategisk plan för perioden 2020-2023 
som innehåller kommunens övergripande vision samt prioriterade 
områden för investeringar och kommunala verksamheter. Handlings-
planens prioriteringar kommer att utgå från den strategiska planen.  
  
2021 års disponibla bygdeavgiftsmedel ska fördelas enligt följande:  
 
Medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande åtgärder  53 % 
Bredband 18 % 
Servicepunkter och bygderåd 2 % 
Föreningsbidrag och övriga ansökningar 27 % 
 
Vid fördelning av föreningsbidrag kommer energieffektiviseringar att 
prioriteras.  
 
Vid fördelning av medel till investeringar i bredband kommer åtgärder 
som förbättrar de områden som har sämst tillgänglighet att prioriteras. 
 
Insatsområdet Servicepunkter och bygderåd beskrivs i Serviceplan för 
Storumans kommun 2019-2022.  
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Begreppet ”berörd bygd”  
Med ”berörd bygd”, som anges i förordningen (1998:928) om bygde- och 
fiskeavgifter, avses hela kommunen.  
 
Vilka har möjlighet att söka ur medlen? 
Bygdeavgiftsmedel kan sökas av kommunen, ideella föreningar och orga-
nisationer. Privatpersoner och företag är inte berättigade att söka. 
Sökande föreningar ska vara registrerade i kommunen och kunna visa upp 
senaste verksamhetsberättelse, senaste resultat- och balansräkning, 
senaste revisionsberättelse samt stadgar.  
 
När kommunen ansöker om bygdeavgiftsmedel får dessa inte gå till inves-
teringar som tillhör kommunens primärverksamhet. Medlen får inte heller 
användas till löpande driftskostnader. 
 
Ansökningarna ska formuleras i projektform med projektbeskrivning, 
beräknad projekttid och kostnadsberäkning. Vid slutredovisning ska 
projektet redovisas utifrån beviljad ansökan. 
 
Riktlinjer för hantering av bygdeavgiftsmedel 
Vid hantering av bygdeavgiftsmedel ska följande riktlinjer tillämpas:  
 

o Länsstyrelsens ”Handbok för hantering av bygdemedel i 
Västerbottens län” (2017-02-02) 

o Länsstyrelsens ”Riktlinjer för beviljande av bygdemedel för 
medfinansiering av projekt samt näringslivsfrämjande åtgärder” 
(2016-12-05) 

o Länsstyrelsens ”Riktlinjer för beviljande av föreningsbidrag ur 
bygdemedel” (2016-12-05) 

o Storumans kommuns rutiner för projektverksamhet (fastställda av 
kommunstyrelsen § 87/2011). 

 
Kort beskrivning av yttrande- och granskningsförfarande 
Ansökningar ska lämnas till länsstyrelsen senast den 31 januari 2021 
enligt instruktion på länsstyrelsens och kommunens webbplatser. Läns-
styrelsen remitterar därefter ansökningarna till kommunen. Kommun-
styrelsens arbetsutskott bereder, prioriterar och lämnar ett yttrande till 
länsstyrelsen (förslag till bifall alternativt avslag). Länsstyrelsen beslutar 
därefter om bidrag efter samråd med kommunen. 
 
Rekvisition av beviljade medel skickas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
handläggare granskar projektet och utfärdar granskningsintyg som 
underlag för utbetalning av bidrag till projektägaren. Länsstyrelsen 
utbetalar därefter godkänt belopp. 
----- 
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