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Policy för hantering av bygdemedel i Jämtlands län 

Denna policy preciserar de praktiska detaljerna kring avgiftsmedel för allmänna 

ändamål, § 8 i förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Policyn har 

tagits fram av Länsstyrelsen Jämtlands län i samråd med Strömsunds kommun, 

Ragunda kommun, Krokoms kommun, Bergs kommun, Åre kommun, 

Östersunds kommun och Ragunda kommun. Policyn gäller från och med 

ansökningsomgång 2017-04-30 

 

Ansökningsomgångar 

Varje år hålls två ansökningsomgångar, en med sista ansökningsdag sista april 

och en med sista ansökningsdag sista oktober. Om bygdemedel ska användas 

som medfinansiering i ett EU-projekt kan Länsstyrelsen ta beslut löpande efter 

överenskommelse med berörd kommun. Vid löpande beslut tas medel ur 

näringslivsfonden. För kommuner som slopat näringslivsfonden tas medel ur 

allmänna fonden.  

 

Remiss 

Från det att ansökningstiden gått ut i en ansökningsomgång har Länsstyrelsen 

tre veckor på sig att begära yttrande av kommunen. Från det att Länsstyrelsen 

begärt yttrande har kommunen tio veckor på sig att lämna yttrande. Efter det 

att yttrande har kommit in har Länsstyrelsen fem veckor på sig att fatta beslut. 

Länsstyrelsens begäran om yttrande ska innehålla en förteckning över samtliga 

ansökningar som kommit in i ansökningsomgången, handlingarna som hör till 

ansökningarna och en budget som visar tillgängliga medel. Begäran om 

yttrande skickas både centralt till kommunen och i digital form till kommunens 

kontaktperson. 

Av kommunens yttrande ska det framgå vilka projekt som prioriteras och vilka 

eventuella villkor som kommunen ställer upp. Ifall en ansökan har ändrats 

under kommunens beredning ska det framgå hur innehåll, kostnader och 

finansiering ändrats jämfört med ursprunglig ansökan. Spårbarheten är 

nödvändig för uppföljningen av projekten. 

Länsstyrelsen betraktar kommunen som drabbad bygd. 
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Projekts innehåll och inriktning 

Länsstyrelsen beviljar endast i undantagsfall stöd till lätt flyttbara tillgångar, 

såsom fordon. 

Vid prioritering av ansökningar ska kommunerna beakta miljö, jämställdhet, 

barnperspektivet, tillgänglighet och integration. 

Kommunerna ska prioritera ansökningar som gäller hela insatser som inte 

kräver ytterligare stöd för att fullföljas. Målet ska vara att projekt ska styckas 

upp på så få ansökningar som möjligt. 

Kommunen kan välja att se grad av medfinansiering som en av grunderna för 

prioritering. 

Länsstyrelsen kan godkänna ändring av beviljade projekt om målet för 

projektet förblir detsamma. 

 

Förskott 

Länsstyrelsen kan betala ut förskott med upp till hälften av beviljat stöd. 

 

Information 

Länsstyrelse och kommun ska verka för att E-tjänsten ”Ansökan om 

bygdemedel” används i så hög utsträckning som möjligt. 

De som beviljats bygdemedel ska följa beslut och anvisningar och använda de 

blanketter som finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats. 

 

 

 

 

 


