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Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel, är en ersättning till bygder som blivit berörda genom
utbyggnaden av vattenkraft.
Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i
förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928). I den sägs att
avgiftsmedel som inte ska gå till vissa skadeersättningar ska användas till
investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller
annars är till nytta för denna (8§).

1.1 Beslutsordning Ånge kommun
•

Gemensamma beredningstillfällen med Kommunstyrelsen
arbetsutskott och Humanistiska nämndens Beredningsgrupp kultur
och fritid. När ansökningarna kommer till kommunen fördelas de till
tjänstemän utifrån ansvarsområde i kommunen. Tjänstemännen
besöker objekt och gör ett underlag som presenteras för politiker vid
ett gemensamt beredningstillfälle i Kommunstyrelsens arbetsutskott
där Beredningsgrupp kultur och fritid bjuds in.

1.2 Allmänna prioriteringsgrunder för Ånge kommuns
yttrande till länsstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•

Ändamål som stärker bygdens attraktivitet för ungdomar prioriteras.
Energibesparande åtgärder prioriteras där det är av allmänt intresse.
Underhållsåtgärder prioriteras där det är av allmänt intresse.
Handikappanpassning prioriteras där det är av allmänt intresse.
Gemensamma satsningar som gynnar tillväxten i kommunen
prioriteras.
Ändamål som påtagligt höjer ett områdes attraktivitet för boende
och/eller näringsliv prioriteras.
Nybyggnation- åtgärd som prioriteras där det finns ett stort allmänt
intresse.

1.3 Huvudprinciper för bygdeavgiftsmedel inom Ånge
kommun
•
•
•
•

Prioriteringarna ska ses som en del av förverkligandet av ”Framtid
Ånge-strategi för utveckling i Ånge kommun 2014-2020.
Egen insats och/eller stöd från andra bidragsgivare skall alltid ingå i
ansökan.
Länsstyrelsens blankett för ansökan skall alltid ingå i ansökan
Fordon eller annan lättskingrad utrustning (inventarier) får inte säljas
vidare av bidragsmottagaren utan skall återfalla till kommunen.
Undantag kan göras efter godkännande av kommunen.
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Prioriteringsgrupper
•

Föreningar
Underhåll samt material till föreningsägda anläggningar som bedöms
angelägna för föreningens verksamhet eller kommunens
föreningsliv.
För att vara berättigad till stöd måste föreningen redovisa minst 15
sammankomster per redovisningstillfälle, 30 sammankomster per år.

•

Föreningar som driver
Underhåll av byggnader och spåranläggningar.
Spårkälke och skyltning.

•

Föreningar som bevarar byggnader som är kulturhistoriskt
intressanta
Underhåll av tak och grund/bottenvarv. Samråd skall ske med
kulturkontoret.

•

Folkets Hus och Bygdegårdsföreningar
Prioriteras enligt den lokalutrednings som beslutats av Humanistiska
nämnden 2005-08-25 Hn § 116.
I första hand till underhåll av byggnader, prövning sker av
Beredningsgrupp Kultur och Fritid av inkomna ansökningar.

•

Intresseföreningar
Till projekt som bedöms ha stort värde för bygden och kommunen t
ex småskalig turism. Prövning sker av Beredningsgrupp Kultur och
Fritid av inkomna ansökningar. Samråd ska ske med
utvecklingsenheten.

•

Övriga projekt
Som bedöms nödvändiga och utvecklande för kommunen. Prövning
sker av Beredningsgrupp Kultur och Fritid efter samråd med övriga
organ som berörs.
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Orter som är berättigad till driftstöd för
samlingslokaler efter
”Samlingslokalsutredningen”

Humanistiska nämnden 2005-08-25 Hn § 116
Överturingen
Byberget
Östavall
Ånge
Ånge
Erikslund
Ljungaverk
Naggen
Roggafors-Finnsta
VikenNordanede
Munkbysjön
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Folkets Hus
Folkets Hus
Folkets Hus
Folkets Hus
IOGT-NTO
Folkets Hus
Folkets Hus
Folkets Hus
Intresseförening (Treklövern)
Bygdegårdsförening
Intresseförening
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