
Policy bygdemedel 
2021-07-21 

 

 

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 Härjedalens kommun. Policy gäller från och med 
2021-07-21 om det inte står annat nedan. 

 

Ansökningsomgångar 

Det hålls en ansökningsomgång per år med sista ansökningsdag sista oktober. 
Om en kommun bedömer att det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen fatta 
beslut löpande. I sitt beslut om prioritering ska kommunen ange skäl för att 
prioritera ansökan utanför ansökningsomgång. 

 

Remiss 

Från det att ansökningstiden gått ut i en ansökningsomgång ska ansökningarna 
handläggas skyndsamt. Hänsyn tas till söktryck och andra omständigheter. 

Länsstyrelsens begäran om yttrande ska innehålla en förteckning över de 
ansökningar som är möjliga att bevilja, 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. Ifall en 
ansökan har ändrats under kommunens beredning ska det framgå hur innehåll, 
kostnader och finansiering ändrats jämfört med ursprunglig ansökan. Detta ska 
alltid ske i samförstånd med sökande. Spårbarheten är nödvändig för 
uppföljning av projekten. Om det inte finns spårbarhet i ändringarna, eller 
ändringar gjorts utan att sökanden är vidtalad, kan Länsstyrelsen komma att 
fatta beslut på annat sätt än kommunens prioritering. 

Länsstyrelsen betraktar kommunen som drabbad bygd. 

Länsstyrelsen förvaltar bygdemedel, kommunen prioriterar ansökningar. Det 
står kommunen fritt att skriva handlingsplan och liknande dokument för 
prioritering av ansökningar i kommunen. För detta ändamål kan kommunen 
också använda sig av olika underindelningar av budget. Det är kommunens 
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skyldighet att kommunicera mot allmänheten vad eventuella styrdokument 
och budgetindelningar innebär. 

 

Projekts innehåll och inriktning 

Kommunen ska prioritera ansökningar som gäller hela insatser som inte kräver 
ytterligare stöd för att fullföljas. En insats, ett projekt. 

Länsstyrelsen beviljar inga ändringar av beslut. Den som vill genomföra ett 
annat projekt än det som beslutats återkallar ansökan och söker på nytt. 

Länsstyrelsen ska se över kriterierna för vilka insatser som kan beviljas 
bygdemedel. 

 

Information 

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

De som beviljats bygdemedel ska följa beslut och meddelanden från 
länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 


