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Interpellation  

Svar på interpellation (24/18) av Carina Sundbom 

landsbygdsmiljonen 
 

Carina Sundbom har till mig ställt följande interpellation: 

 

1. Hur mycket pengar har utbetalats under 2018 från 

Landsbygdsmiljonen? 

 

2. Hur många ansökningar har hänvisats till andra bidrag? 

 

3. Vad skulle sökta pengar användas till? 

4. Finns det planer på att ändra på ansökan via mejl? 

5. Ansökan mars och september? Hur hanteras ansökningar som kommer 

in senare om det finns pengar kvar i budgeten? 

6. Varför används Landsbygdsmiljonen till att betala verksamhetsstöd till 

Byautvecklingsrådet? 

 

 

Jag lämnar följande svar: 

 

Kommunledningskontoret hanterar dessa medel utifrån det politiska 

beslutsunderlag som tagit fram när det gäller medel till förfogande och 

landsbygdsutveckling. 2016 togs beslut om anvisningar för hantering av 

lokala utvecklingsinsatser. Insatserna ska vara framåtsyftande och 

utvecklande i linje med strategi Skellefteå 2030. Planerade aktiviteter eller 

arrangemang som faller inom ramen för andra kommunala bidragsstöd 

hänvisas direkt till berörd förvaltning. En förening eller organisation kan 

tilldelas max 40 000 kronor per år. Andra större initiativ eller lokala 

utvecklingsinsatser kan få högre bidrag. I båda fallen är det avdelningen för 

samhällsutveckling som hanterar ansökningarna. Större bidrag än 40 000 

kronor beslutas av kommunstyrelsen och har en längre handläggningstid. 

 

1.    Under 2018 har 221 000 kr beviljats, totalt sett har 374 000 kr 

utbetalts. Det finns förfrågningar på några större och mindre 

utvecklingsinsatser där sökande valt att avvakta och återkommer under 

2019. 
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2.   Två ansökningar under 2018 gick till Kultur och fritid. 

 

3. Den ena ansökan gällde en skidspårssläde och en skoter för att kunna 

dra upp ett dagspår. Föreningen beviljades ett bidrag på 100 % för 

skidspårssläde. Enligt gällande bidragsnormer är det endast 

elljusspårsanläggningar som har möjlighet att söka bidrag för 

snöskoterinköp.   

Den andra ansökan gällde insatser i en samlingslokal där föreningen 

sökte 40 000 kronor och beviljades ett bidrag på 11 940 kronor enligt 

gällande bidragsnormer. 

 

4.   Kultur och fritid har i uppdrag att se över hur kontakten mellan 

föreringar och kommun kan underlättas. Där ingår även att se över hur 

ansökningsförfarandet kan förenklas. Den interna landsbygdsgruppen 

som startats kommer att vara delaktiga i detta arbete. 

 

5.   Har man missat ansökningsdatumet tas ansökan med till nästa omgång. 

De avsatta medlen har varit tillräckliga. 

 

6.   Landsbygdsmiljonen är de enda riktade medel som finns för 

landsbygderna. Under det första kvartalet 2019 avser 

kommunledningskontoret att gå upp med en redovisning av de lokala 

utvecklingsinsatserna sedan starten. Redovisningen kommer även att 

visa på förslag på eventuella ändringar. 
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