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Vad är bygdemedel? 
 

Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftsföretagen ålagts att betala i 

samband med vattenregleringen för att minska eller gottgöra sådana skador 

som regleringen orsakat den berörda bygden. 

 

Länsstyrelsen Västerbotten fastställer varje år en ram för bygdemedel till 

kommunen. Innan medlen fördelas ut till kommunen gör Länsstyrelsen 

avsättning dels för oförutsedda skador och dels till rennäringen.  

 

Vad gör kommunen? 

 

Inför varje år upprättar kommunstyrelsen en handlingsplan över hur årets 

bygdemedel ska användas. Planen skickas till Länsstyrelsen för 

godkännande. När den blivit godkänd meddelar Länsstyrelsen årets 

fördelning av bygdemedel till kommunen.  

Kommunstyrelsen lämnar ett förslag till fördelning till Länsstyrelsen för 

godkännande. Norsjö kommun avsätter normalt 62 % av ramen till 

föreningslivet och 38 % till näringslivsbefrämjande åtgärder. 

 

 

Vad får bygdemedel användas till? 

 

Hur bygdemedel får användas regleras i lagen med särskilda bestämmelser 

om vattenverksamhet och förordningen om bygde- och fiskeavgifter. 

Därutöver har också kommunen fastställt principer för hur medlen får 

användas. 

Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller projekt med 

investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller service i 

bygden eller annars är till nytta för denna. 

 

Medlen beviljas som bidrag, men bidraget får inte medföra att det blir 

nödvändigt att även i fortsättningen bevilja medel för ändamålet eller att 

staten eller kommunen förorsakas kostnader som inte var avsedda. 

 

När storleken på bidraget bestäms ska hänsyn tas till ändamålets 

beskaffenhet och hur stor del av kostnaden bidraget kommer att utgöra. 

Hänsyn ska också tas till om andra bidrag lämnas för ändamålet. 

 



Medel får inte utgå återkommande till en och samma förening och till 

samma ändamål. 

 

Behöver en investering finansieras ur mer än ett års disponibla medel bör en 

projektplan upprättas. 

 

Stöd får inte beviljas till rena driftkostnader eller som kostnadstäckning för 

företag/föreningar i kris. 

 

Om föreningen vill ändra investeringen eller förlänga genomförendetiden 

(som är max tre år) ska en skriftlig ansökan om detta lämnas till 

kommunstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen har fastslagit följande riktlinjer som Norsjö kommun följer: 

 

1. Ansökan görs i e-tjänsten Min ansökan (Tillväxtverkets e-tjänst). 

Länsstyrelsen handlägger ansökningarna som sedan lämnar ansökningar 

på remiss till den kommun där föreningen har sin verksamhet. 

2. Förslag till bifall av ansökan ska vara i linje med godkänd 

handlingsplan. 

3. Bidrag kan aldrig utgå till verksamhet som riskerar att konkurrera med 

näringsverksamhet. 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 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 omsluter maximalt 15 000 kronor. 

9. Rekvisition av bygdemedel kan ske vid högst tre tillfällen (inklusive 

slutrekvisition) för projekt som överstiger 15 000 kronor. 

10. För projekt som överstiger 30 000 kronor 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 görs i e-tjänsten Min ansökan. Länsstyrelsen handlägger 

rekvisitionerna och lämnar dem sedan vidare till granskare i den 

kommun där föreningen har sin verksamhet. 

12. Slutlig rekvisition för bidrag som beviljats ska slutredovisas till 

Länsstyrelsen inom tre år från beslutadatum. 

 

 

Vilka kan söka? Ideella föreningar i Norsjö kommun 

Ansökan De upplysningar som efterfrågas i e-tjänsten, bl a 

kostnads- och finansieringsbudget 

Obligatoriska bilagor är 

- Senaste verksamhetsberättelse 

- Senaste resultat- och balansräkning 

- Senaste revisionsberättelse 

- Stadgar 

Krav på föreningar Föreningar som är öppna för alla, har ett 

organisationsnummer och är registrerade i 

kommunens föreningsregister 

Samma ändamål Bidrag får inte utgå återkommande till samma 

organisation och samma ändamål. 

Löpande underhåll Åtgärder som återkommer inom en 5-10 

årsperiod räknas som löpande underhåll, att skilja 

från mer omfattande åtgärder. 

Terrängfordon 

 

 

Övriga fordon 

Stöd kan lämnas om föreningar har kommunend 

uppdrag att sköta skoterleder och skidspår etc. 

 

Stöd kan medges om särskilda skäl föreligger. 

Restriktiv tillämpning. 

Elektronisk 

utrustning (DVD, 

TV, dator m.m.) 

Stöd kan medges om särskilda skäl föreligger, 

Restriktiv tillämpning, särskild motivering. 

Hur mycket? Högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta 

kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. 

Sökande förening måste själv kontantfinansiera 

10 % av investeringen.  

Startdatum Medel beviljas inte till redan påbörjade projekt. 

Kostnader kan godkännas från den 1 februari 

(dagen efter sista ansökningsdag) dock startar 

projektet då på egen risk.  

Redovisningskrav Alla fakturor ska vara ställda till föreningen, avse 

beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom 

beslutad projekttid för att anses stödberättigande.  

Kontroll Kommunal kontrollant ska ha kontrollerat och 

godkänt investeringen innan slutlig utbetalning 

kan ske. 

  



Näringslivsbefrämjande åtgärder 

 

38 % av de medel som årligen tilldelas Norsjö avsätts för 

näringslivsbefrämjande åtgärder. Insatserna ska omfatta utveckling och 

stimulering av näringslivet och kan ske genom bland annat medel till 

näringslivsbefrämjande insatser, konsulttjänster och kompetensinstatser som 

främjar samhälls- och näringslivsutvecklingen. Även kommunal 

medfinansiering av näringslivsbefrämjande utvecklingsprojekt omfattas.  

 

Norsjö kommun följer i övrigt de riktlinjer och rutiner som fastställs av 

Länsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner 

 

Kommunens näringsliv 

Beatriz Axelsson 

0918 – 141 67, 072 – 500 15 30 

beatriz.axelsson@norsjo.se  

 

 

Föreningsliv och projektmedfinansiering 

Ingrid Ejderud Nygren 

0918 – 141 42  

ingrid.ejderudnygren@norsjo.se  

 

 

 

Norsjö kommun 

Kommunstyrelsen 

935 81 Norsjö 
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