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Policy för Krokoms kommuns beredning av
bygdemedelsärenden

Bestämmelser om bygdeavgifter finns i lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet sedan 1999. Tillämpningsföreskrifterna rörande bl a
bygdeavgiften finns i förordning om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).
Från länsstyrelsen går det att rekvirera en informationsfolder om gällande
bestämmelser samt om ansökningsregler. Ansökningsblankett finns även att
rekvirera på länsstyrelsen och kommunen.
Krokoms kommun bereder bygdemedelsansökningar enligt nedan:


Tillgängliga bygdemedel fördelas på följande tre berörda områden:

Område 1
Område 2
Område 3



Hotagen

Stensjöarna, Rörvattnet,

Föllinge, Laxsjö

Foskvattn, Näsaforsen, Lövhöjden

Rönnöfors, Offerdal

Burvattn, Korsvattn, Mjölkvattnet,

Aspås

Oldsjön, Landösjön

Ås, Rödön, Alsen,
Näskott

Storsjön, Hissmofors

Underhandssynpunkter inhämtas från
o samverkansorganisationer i berörda områden
o Kommunens funktioner för näringsliv/turism/fritid/kultur



Inga förhandsbesked/löften om tillstyrkan av bygdemedel lämnas.



Styrelsen i en särskild stiftelse beslutar om bidrag för näringslivsändamål. I
styrelsen ingår ks presidium och en repr från länsstyrelsen.



Kommunstyrelsen avger yttrande till länsstyrelsen gällande ansökn för
allmänt ändamål.



Bedömningsgrunder för prövning av ansökningarna:
o Projektet skall bidra till tänkt utveckling enl antagna planer eller
mål, ex översiktsplan, lokalt och regionalt tillväxtavtal.
o Projektet ska gynna bygden, skapa arbetstillfällen eller väsentligt
gagna service och infrastruktur.
o Prioriteringar skall utgå från en helhetsbedömning. Både investering
och driftkostnad skall beaktas. OBS att bidrag ej kan beviljas för
driftkostnad.
o Medlen ska i första hand gå till områden, som är direkt berörda av
skadan längs vattnet. Med direkt berört område avses de områden,
som har strand mot berört vatten.
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o Berört område kan även vara ett större område om investeringen är
till gagn även för "direkt berört område".
o Möjligheter att erhålla finansiellt stöd från annat håll bör prövas
först.
o Tidigare beviljade bygdemedel till projekt/sökande "vägs in".
o När sökanden bedriver momspliktig verksamhet skall bidraget vara
exklusive moms.
o Ansökande föreningen skall bedömas ha en fungerande organisation
och stabil ekonomi och följa kommunens regler.
o Egna insatser med arbete och ekonomiska medel skall bedömas
positivt.
o Extern medfinansiering skall bedömas positivt.
o Ansökningar av mer långsiktig karaktär skall bedömas positivt.
o Gärna samverkan med andra föreningar.
o Miljöhänsyn ska tas.
o Kostnadsbesparande åtgärder ska främjas.
o Jämställdhetsperspektivet skall finnas med när alla ansökningar
bedöms.
o Andra viktiga bedömningspunkter är; socialt behov, barn- och
ungdomsverksamhet, handikappanpassat o.s.v.
o Tydligt redogöra för projektets genomförande med tidsperspektiv.


Omdisponering av beviljade bygdemedel tillåts endast i undantagsfall efter
ansökan från berörd organisation med utförlig motivering av ändrat
ändamål.

Policyn är fastställd av kommunfullmäktige den 9 juni 2010.
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