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Norsjö kommun har upprättat nedanstående förslag till handlingsplan för 

disposition av 2022 års bygdemedel. Handlingsplanen för bygdemedel är 

en del i visionsarbetet och beskriver hur bygdemedlen ska bidra till 

visionen Världens bästa vardag. 

 

1. Länsstyrelsens handläggningsordning  

 

1.1 Handlingsplan 

Kommunen ska upprätta en årlig handlingsplan för bygdemedlens 

användning.  

Detta görs utifrån  

- Länets tillväxtprogram 

- Regionala utvecklingsprogram  

- Kommunens egna utvecklingsprogram 

 

Handlingsplanen ska kortfattat beskriva insatsområden och fördelning av 

medel mellan dessa samt planerade insatsers relation till ovanstående 

program. För att bygdemedlen ska användas så effektivt som möjligt bör 

möjligheten till medfinansiering av projekt inom EU:s strukturfonds-

program, Landsbygdsprogrammet och andra nationella program beaktas. 

 

Bygdemedlen ska användas i enlighet med förordning (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 denna. 

 

1.2 Disponibel ram 

Länsstyrelsen lämnar under det första kvartalet aktuellt år uppgift om 

disponibel ram till respektive kommun. Detta görs efter det att medel 

reserverats för oförutsedda skador på grund av vattenverksamhet och för 

främjande av rennäringen. 

 

1.3 Länsstyrelsens prövning av kommunens förslag till   
     handlingsplan  
Länsstyrelsen prövar kommunens förslag till handlingsplan utifrån 

gällande förordning och riktlinjer och beslutar om godkännande.  

 

1.4  Kommunens beslut  

Kommunstyrelsen fattar beslut om yttrande till Länsstyrelsen i enskilda 

ärenden.  

Varje ärende ska prövas mot 

- förordningen 

- godkänd handlingsplan 

- fastslagna riktlinjer 

 



1.5 Kontroll av föreningslivets projekt   
 

Länsstyrelsen granskar rekvisitioner och verkställer utbetalningen efter 

följande regler: 

− Rekvisition av bygdemedel kan ske vid högst tre tillfällen. 

− 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. 

 

2. Kommunens bestämmelser 

 

Vid hantering av bygdemedel ska handbok (208-6454-2021) upprättad av 

Länsstyrelsen Västerbotten tillämpas. Se även Länsstyrelsens riktlinjer 

(208-6505-2021) och (208-6604-2021).  

 

2.1  Berörd bygd 

I förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter finns begreppet 

”berörd bygd”. Med berörd bygd avses hela kommunen. 

 

2.2  Genomförandetid    
Objekt för vilket bidrag beviljats, ska vara slutfört inom tre år från 

startdatum enligt beslut.   

 

2.3 Startdatum.  
Medel beviljas inte till redan påbörjade projekt. Projektkostnader kan 

godkännas från och med att ansökan inkommer till Länsstyrelsen. Dock 

startar projektet då på egen risk. 

  

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

en projektplan upprättas och redovisas i handlingsplanen för respektive år 

(fondering). Det är inte möjligt att inteckna nästa års medel. 

 

2.5 Återkommande bidrag 
Medel får inte utgå återkommande till ett och samma företag/organisation 

och för samma ändamål. 

 

2.6 Ursprungligt ändamål 
Det ändamål som bidraget beviljats för får inte utan vidare ändras. 

Förändringsunderlag skickas till Länsstyrelsen som prövar om förändring 

kan ske. 

 

2.7 Driftkostnader eller kostnadstäckning 

Stöd får inte beviljas till rena driftkostnader eller som kostnadstäckning för 

företag/föreningar i kris. 

 



 

2.8 Stöd till näringslivet 

Vid stöd till näringslivet ska hänsyn tas till statligt och EU-finansierat stöd 

som lämnas i annan ordning.  Beslut om stöd ska baseras på 

företagsmässig grund och enligt EU:s statsstödsregler. 

 

2.9 Beredning/beslut 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om näringslivsfrämjande 

åtgärder och medfinansiering av projekt samt om fördelning av medel till 

föreningslivet. Ärendena bereds av tillväxtavdelningen som även 

rekvirerar bygdemedlen från Länsstyrelsen årligen. 

 

3. Insatsområden 

 

• Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt 

• Främjande av kommunens föreningsliv 

 

3.1. Allmänna näringsfrämjande åtgärder och 

medfinansiering av projekt 

Medelsram 

38 % av disponibla medel för år 2022. 

 

Mål 

Allmänna näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt 

med bygdemedel ska omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar till 

utveckling och stimulering av näringslivet inom de av kommunstyrelsen 

fastslagna prioriteringarna för 2022 – 2026. 

 

Miljömässig hållbar utveckling 

- Insatser som bidrar till hållbar logistik och persontransport 

 

Ekonomisk hållbar utveckling 

- Insatser som bidrar till att ta tillvara IT-infrastrukturens värden 

och mervärden 

 

Social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling 

- Samverkan inom landsbygdsutveckling genom Leader i 

Skellefteregionen 

- Samverkan inom Region 10 inom näringslivsfrämjande insatser 

för att utveckla och vara en stark aktör lokalt, nationellt och 

internationellt 

 

Åtgärder 

Insatserna sker i första hand som investeringar och då främst mjuka 

investeringar i form av medfinansiering av projekt inom de av 

kommunstyrelsen prioriterade områdena. Insatser kan även omfatta medel 



till kommunens näringslivsarbete och näringslivsfrämjande insatser i form 

av konsulttjänster och kompetensinsatser.  

 

 

3.2.   Främjande av kommunens föreningsliv  

 

Medelsram 

62 % av disponibla medel för år 2022. 

 

Mål 

Främjande av kommunens föreningsliv ska omfatta åtgärder för ett hållbart 

föreningsliv med förutsättningar att bedriva och utveckla verksamhet 

långsiktigt och därmed bidra till Norsjöbygdens gemensamma vision 

Världens bästa vardag 

 

Inriktning 

För bygdeavgiftsmedlens föreningsdel gäller följande prioriteringar: 

 

Social hållbar utveckling 

- Investeringar för fungerande mötesplatser och infrastruktur för 

friluftsliv som bidrar till ett rikt utbud av aktiviteter och gör 

bygden attraktiv för boende och inflyttare 

- Medfinansiering till projekt där externa medel söks för 

investeringar enligt ovan 

 

Åtgärder 

Insatserna ska ske genom beviljande av investeringsstöd till aktuella före-

ningar/organisationer. Sökande förening ska vara öppen för alla, ha ett 

organisationsnummer och ett bankkonto i föreningens namn. Den 

investering som stödet söks för ska genomföras inom Norsjö kommun. 

För att en ansökan ska kunna handläggas måste följande bilagor skickas in 

tillsammans med ansökan: 

- Senaste verksamhetsberättelse 

- Senaste resultat- och balansräkning 

- Senaste revisionsberättelse 

- Protokoll där det framgår vilka som är firmatecknare 

- Föreningens stadgar 

 


