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 Bestämmelserna om bygdemedel finns i Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 

vattenverksamhet, som främst reglerar de avgifter kraftverksbolagen ska betala, samt 

Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter, som reglerar användningen av medlen. 

  
1.  Bakgrund 

I och med årets handlingsplan sker ett antal förändringar från Länsstyrelsen i Västerbotten. 

De reviderar sin handbok samt ändrar tidpunkten för ansökningstiden för kommunens 

handlingsplansärenden. För kommunen innebär det att som tidigare lämna in handlingsplan 

senast 30 november årligen och inskickningen av ansökningarna utifrån handlingsplanen 

görs under efterföljande vår.  

 

Kommunen ska upprätta förslag till en årlig handlingsplan för bygdemedlens användning 

och koppla den till regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är Västerbottens samlade 

strategi för hållbar tillväxt och visar på de insatser och prioriteringar som man i länet 

gemensamt tycker är viktigast för att utveckla vårt län. Utöver detta bör kommunens 

prioriterade områden inom Agenda 2030 beaktas i ansökan: fossilfri kommun 2030, fokus på 

psykisk hälsa 

 

Det strategiska vägledande dokumentet för lokala politiker och tjänstemän i 

utvecklingsarbete vad gäller hållbar tillväxt för Sorsele kommun samt Agenda 2030 är del i 

arbetet med måluppfyllelse.  

 

Bygdemedel ska användas i enlighet med förordningen (1998:928) om bygde- och 

fiskeavgifter 

 

Medlen ska användas för: 

- allmänna näringslivsfrämjande åtgärder 

- ändamål som främjar näringsliv eller service i berörd bygd 

- eller annars är till nytta för den 

 

 Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Hela kommunen ses som berörd 

bygd.  Beviljande av bygdemedel kan ske till föreningar i kommunen samt beviljas direkt till 

den egna kommunen för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även 

användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt. 

 

2. Fördelning av 2022 års medel  

 Medel som fördelas är baserad på en preliminär uppgift om 900 000. Ej fördelat belopp samt 

eventuella rester och återföringar beslutas av allmänna utskottet i samråd med Länsstyrelsen 

när Sorsele kommun fått sin redovisning av totalt beslutsutrymme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Förslag är att höja medel inom övriga ansökningar jämfört med föregående år. Det föreslås 

även en ökning av medel till medfinansiering projekt. Genom att öka medel för 

medfinansiering projekt möjliggör det att löpande under året kunna söka medel för 

exempelvis förstudier och nya projekt. 

Tilldelning 2022  900 000 

Marknadsföring  10 % 90 000 

Medfinansiering projekt 45 %  405 000 

Friluftsfonden 17 % 150 000 

Fritidsbanken  3 %  25 000 

Övriga ansökningar   25 %  230 000 

Summa fördelat 100 %  900 000 
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 Avsatta medel för marknadsföring föreslås vara oförändrad.  

  

 Projektet friluftsfonden bygger på kommunstyrelsens beslut (§ 172/2020) att följa 

rekommendationerna i förstudie – hållbar skotertrafik i Sorsele kommun. Även 

fritidsbankens medel utgår från ett beslut i kommunstyrelsen (§ 111/2020). 
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3. Marknadsföring 
 
Fördelning: 10 % av 900 000 = 90 000 kr 

Mål RUS:  

1.2 aktivt främja mångfald och jämställdhet 

1.3 levande kulturliv, social ekonomi och fritid 

5.1 fler och växande företag 

 

Mål Agenda 2030:  

3.4 Främja psykisk hälsa och välbefinnande 

11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv 

8 Stötta företagande, kreativitet och innovation 

 

För att nå kommunens vision om ett ökat antal innevånare samt nå målen i den regionala och den 

lokala utvecklingsstrategin samt målen i Agenda 2030 om att främja mångfald och jämställdhet, verka 

för ett levande kulturliv samt stötta företagande och kreativitet krävs kommunikations- och 

marknadsföringsinsatser som riktar sig till invånare, ideell sektor och näringsliv i kommunen som till 

potentiella besökare, inflyttare och investerare för att skapa stolthet, bygga relationer samt attrahera 

fler till platsen.  

 

 

Aktivitet: Insatser som utvecklar och stärker platsvarumärket 

- Riktade, profilerande kommunikationsinsatser i form av storytelling i text och rörlig bild som 

syftar till att bidra till service, bygga relationer och attrahera fler till platsen för att möjliggöra 

utveckling och skapa tillväxt. 

- Insatser för att stärka och utveckla platsvarumärket – vad Sorsele kommun innebär och 

omfattar i invånarnas, näringslivets och den ideella sektorns uppfattning för att bygga stolthet 

och stötta företagande, mångfald och kreativitet.  

 

Utförare: Kommunikatör ansvarar för strategi och tjänsteköp i samråd med näringslivsutvecklare samt 

fritids- och kulturchef.  

 

Ansvar: Kommunikatör 

Skapa ansökan via Tillväxtverket, Skriva ut missiv som lämnas till ekonomichef, ansvar för 

tjänsteskrivelse till politik, följa arbetets planering och måluppfyllelsen, skriva ansökan om 

utbetalning, bifoga faktura underlag, kontoutdrag. Återrapportera till kommunstyrelsen. 

 

Tidsperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31 

 

Verksamhet 22010, Allmän marknadsföring av kommunen 
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4. Medfinansiering projekt 

 
Fördelning: 45 % av 900 000 = 405 000 kr 

Mål RUS: 

2.1 Kapacitet för samverkan och samhandling 

 

 

 

Aktivitet: Finansiering för nya satsningar och utvecklingsområden. 

 

Utförare: Projektmedarbetare 

 

Ansvar: Verksamhetschef Utveckling  

Skapa ansökan via Tillväxtverket, Skriva ut missiv som lämnas till ekonomichef, följa arbetet och 

måluppfyllelsen, skriva ansökan om utbetalning, bifoga faktura underlag, kontoutdrag. Återrapportera 

till kommunstyrelsen. 

 

Tidsperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31 

 

Verksamhet 22020, Kommunal medfinansiering projekt 
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5. Friluftsfonden 

 
Fördelning: 17 % av 900 000 = 150 000 kr 

Mål RUS:  

1.3 levande kulturliv, social ekonomi och fritid 

 

Mål Agenda 2030:  

11. Hållbara städer och samhällen 

Aktivitet: Enligt handlingsplan  

 

Utförare: Kultur och Fritid 

 

Ansvar: Kultur och fritidschef 

Skapa ansökan via Tillväxtverket, Skriva ut missiv som lämnas till ekonomichef, följa arbetet och 

måluppfyllelsen, skriva ansökan om utbetalning, bifoga faktura underlag, kontoutdrag. Återrapportera 

till kommunstyrelsen. 

 

Tidsperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31 

 

Verksamhet 92015, Plats och näringslivsutveckling 

 

 



 

 

8 (10) 

 

6. Fritidsbanken 
 
Fördelning: 3 % av 900 000 = 25 000kr 

Mål RUS: 

1.2 aktivt främja mångfald och jämställdhet 

1.3 levande kulturliv, social ekonomi och fritid 

 

Mål Agenda 2030:  

3 God hälsa och välbefinnande 

10 Minskad ojämlikhet 

11 Hållbara städer och samhällen 

12 Hållbar konsumtion och produktion 

 

Aktivitet: Etablering och testande av Fritidsbanken i tre år. 

 

Utförare: Piraten 

 

Ansvar: Verksamhetschef Äldreomsorg/IFO 

Skapa ansökan via Tillväxtverket, Skriva ut missiv som lämnas till ekonomichef, följa arbetet och 

måluppfyllelsen, skriva ansökan om utbetalning, bifoga faktura underlag, kontoutdrag. Återrapportera 

till kommunstyrelsen. 

 

Tidsperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31 

 

Verksamhet 22090, Fritidsbanken 
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7. Övriga ansökningar 

 

Fördelning: 25 % av 900 000 = 230 000kr 

Måluppfyllelse för detta område kan se olika ut beroende på investeringens innehåll dock ska 

koppling till RUS, LUS och Agenda 2030 beaktas. 

 

I handboken 208-6454-2021 finns sammantaget frågeställningar som ska belysas i 

prioriteringsunderlaget. Frågeställningarna som återkommer i alla typer av bedömningar: Är den 

sökande behörig att söka, Är det en investering och är den till den allmänna nyttan, allmänt intresse, 

eller gynnar den enbart privata ekonomiska intressen för ett fåtal, och vilar beslutet på affärsmässig 

grund, finns nödvändiga uppgifter, kapacitet, förtroende och långsiktighet? 

 

Som första hantering i prioriteringen utgår kommunen från antagna riktlinjer för 

verksamhetsutveckling genom stöd till föreningar och studieförbund 2016-11-28 § 69. 

- Insatserna ska vara långsiktiga och bidra till hållbar utveckling. 

- Allmännyttan och behov ska stå i fokus vid bedömningen. 

- Begreppet berörd bygd avses hela kommunen. 

- Eget arbete ska inte ingå i finansieringen av projektet. 

- Bidrag prioriteras inte till företag och privatpersoner, ej heller till projekt med företagsinriktning. 

- Medel får inte utgå återkommande till en och samma förening/organisation och för samma ändamål. 

- Medel beviljas inte till redan påbörjade projekt. Arbetet får inte påbörjas förrän beslut om bidrag har 

fattats och start och slutdatum ska uppges. 

 

Aktivitet: Utreda inkomna ansökningar och arbeta fram en tjänsteskrivelse med förslag på 

prioriteringsområden till allmänna utskottet. 

 

Utförare: Föreningar 

 

Ansvar: Fritids- och kulturchef 

 

Tidsperiod: 2022-02-01 – 2022-04-30 

 

För detta ändamål belastas ingen kommunal verksamhet då utbetalningarna görs via Länsstyrelsen 

Västerbotten. 
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8. Disponibel ram 

Under första kvartalet aktuellt år lämnar Länsstyrelsen uppgift om disponibel ram till 

respektive kommun. Detta görs efter det att medel reserverats för oförutsedda skador på grund 

av vattenverksamheten och främjande av rennäringen.  

 

9. Kort om bygdemedel 

Bygdemedel kan finansieras med högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta 

kostnader. Föreningen/organisationen ska själva finansiera med 10 procent kontanta medel. 

Länsstyrelsen verkställer utbetalning och för projekt som överstiger 30 000 kronor kan förskott 

med 33 procent av beslutat belopp beviljas. Resterande medel ansöks via 

Tillväxtverket/minansökan/ansökan om utbetalning. 

 

Länsstyrelsen som därefter skickar ut underlaget till kommunen för kontroll. För föreningar 

ska investeringen vara slutredovisad senast tre år efter beslutsdatum. Det ändamål som bidraget 

beviljats för får inte utan vidare ändras. Förändringsunderlag skickas till Länsstyrelsen som 

prövar om förändring kan ske. 

 

10. Kommunens bestämmelser 

I handboken 208-6454-2021 finns sammantaget frågeställningar som ska belysas i 

beslutsunderlaget. Frågeställningarna som återkommer i alla typer av bedömningar: Är den 

sökande behörig att söka, Är det en investering och är den till den allmänna nyttan, allmänt 

intresse, eller gynnar den enbart privata ekonomiska intressen för ett fåtal, och vilar beslutet på 

affärsmässig grund, finns nödvändiga uppgifter, kapacitet, förtroende och långsiktighet? 

 

- Begreppet berörd bygd avses hela kommunen. 

 

- Eget arbete ska inte ingå i finansieringen av projektet. 

 

- Bidrag prioriteras inte till företag och privatpersoner, ej heller till projekt med 

företagsinriktning. 

 

- Medel får inte utgå återkommande till en och samma förening/organisation och för samma  

  ändamål. 

 

 - Medel beviljas inte till redan påbörjade projekt. Arbetet får inte påbörjas förrän beslut om 

  bidrag har fattats. Start- och slutdatum ska uppges. 

 

- Kommunen tillämpar länsstyrelsens handbok 208-6454-2021 för hantering av bygdemedel i 

Västerbottens län. 

 

 

11. Prioriterade områden 2022 
 

 

- Ändamål inom ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet samt trygghet. 

 

- Ändamål som växlas upp i projekt och/eller med andra externa medel (ex Boverket) 

 

- Ändamål som påtagligt höjer attraktiviteten i närliggande boendemiljö. 
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12. Grundläggande kriterier för stöd till verksamhetsutveckling 

Glädje mod och respekt skall genomsyra all verksamhet som bedrivs med stöd av Sorsele 

kommun.  

 

Allmänna bestämmelser är att föreningen valt styrelse, antagit stadgar och att 

föreningsverksamheten bygger på demokratisk värdegrund och alla människors lika värde. 

  

Föreningen ska vara öppen för alla och allmännyttig.  

 

Alla föreningar som ansöker om bidrag ska kunna visa på hur satsningen leder till ett 

livskraftigt och hållbart Sorsele. 


