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Sid 1 

Policy för medel avsatta för utveckling av byacentrum  

Syfte  
Medel för utveckling av byacentrum ska bidra till att skapa/förbättra aktuell bys mötesplatser. 

Användningsområden  
Medlen ska nyttjas till investeringsprojekt avseende nyanläggningar, alternativt standard-
höjande om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar. 

Omfattning  
Medel kan fås för upp till och med 80 % av godkända kostnader. Övriga kostnader ska 
finansieras av sökanden (”medfinansiering”). Detta kan ske i form av ideellt arbete, material, 
kontant insats, eller på annat sätt som bedöms likvärdigt. 

Sökanden  
Medel kan sökas av hembygdsförening, idrottsförening, byalag, eller annan förening som är 
verksam i aktuell by. Enbart föreningar som uppfyller de krav som ställs i Piteå kommuns 
allmänna bestämmelser för föreningsstöd kan komma ifråga för bidrag. 

Villkor för bidrag  
Det aktuella projektet ska, förutom att uppfylla syftet med byacentrumsmedel och avse rätt 
användningsområde, även vara ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer i byn, dvs. 
medborgare, föreningsliv, företag eller liknande. Investeringen ska vara avsedd för allmän nytta 
för boende i området där den sker. 

Ansökan  
Särskilda ansökningsdatum finns inte, ansökan kan lämnas när som helst under aktuellt 
budgetår. Ansökningsblanketter fastställs av kommunledningsförvaltningen. 

Beredning  
Innan beslut tas ska Landsbygdspolitiska rådet ges tillfälle att yttra sig över ansökan. 

Beslutande organ  
Kommunstyrelsen är beslutande organ. 

Utbetalningstillfälle  
Beslutade medel utbetalas enligt överenskommelse mellan sökanden och kommunlednings-
förvaltningen.  

Redovisning  
Sökande vars ansökan har beviljats ska, senast under det kalenderår som följer efter det år då 
investeringen enligt ansökan beräknas fullföljd, redovisade hur tilldelade medel använts. 
Formerna för denna redovisning fastställs av kommunledningsförvaltningen. 

Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-12 § 176. 
Textrevidering 2019-04-09 gällande ändrad organisationsbenämning kommunledningsförvaltningen. 
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