
Till ordförande, sekreterare och kassör i Bygdegårdarnas Riksförbunds medlemsföreningar, samt 
till bygdegårdsdistriktens ordföranden och sekreterare för kännedom. 
 
Nu öppnar ansökan om riktat stöd till samlingslokaler – alla bygdegårdsföreningar kan 
söka! 
 
Den 10 september presenterade regeringen ett riktat stöd till allmänna samlingslokaler i och med 
coronapandemins konsekvenser. Stödet går inte bara till bygdegårdar utan även andra allmänna 
samlingslokaler kan söka, nu i år satsas 75 miljoner kronor och i budgeten för 2021 kommer 
ytterligare 50 miljoner kronor. Alla bygdegårdsföreningar söker detta stöd via Bygdegårdarnas 
Riksförbund. Riksförbundet gör därefter en samlad ansökan till Boverket som är den myndighet 
som fördelar stödet.  
Stort tack till alla er som tidigare svarat på Bygdegårdarnas Riksförbunds enkäter om det 
ekonomiska läget med anledning av pandemin. Enkäterna var en behovsinventering med 
information som hjälpt oss i arbetet med att få till ett riktat stöd till allmänna samlingslokaler. 
 
 
Stödet ges till bygdegårdsföreningar baserat på att de tillhandahåller samlingslokaler, inga andra 
krav på viss typ av verksamhet föreligger. I fördelning av stödet kommer hänsyn tas till vilka 
behov av stöd föreningarna har samt ekonomisk förlust jämfört med ett normalår. 
 
 
Information om ansökan och länk till ansökningsformulär finns i detta mejl. Vi kommer även 
skicka post till alla föreningar med information om att söka stödet. Hjälp oss gärna att nå ut till alla 
föreningar i er närhet. Vi vill att alla bygdegårdsföreningar ska söka! 
 
Ansökan 
Ansökan är öppen mellan 26 oktober och 15 november. Obs! Bygdegårdsföreningar gör sin 
ansökan till Bygdegårdarnas Riksförbund (INTE via Boverkets hemsida). Formuläret för ansökan 
hittar du här: 
https://forms.gle/duWWtC2Pz4Q4aL3b6 
 
Vi önskar att alla föreningar fyller i ansökningsformuläret. Även de som inte har behov av stöd 
(det svarsalternativet finns). På så sätt kan vi kontrollera att informationen om stöd nått alla 
föreningar. De föreningar som inte fyller i ansökningsformuläret kommer vi ringa i mån av tid och 
med hjälp av de bygdegårdsdistrikt som har möjlighet. 
 
Utbetalning av stöd 
I december får Bygdegårdarnas Riksförbund Boverkets besked och utbetalning av stöd. Först 
efter Boverkets besked börjar riksförbundets arbete med att fördela stödet och göra utbetalningar 
till er i bygdegårdsföreningarna. Vilket datum Boverket ger besked spelar roll för när riksförbundet 
hinner administrera detta. Senast den 31 januari kommer föreningarna ha besked och stöd 
utbetalt. 
 
Frågor och hjälp 
Svar på de vanligaste frågorna hittar du på vår hemsida: 
https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/sok-riktat-krisstod/ 
 
Den 3 november kl. 19 anordnas ett webbinarium där information ges om stödet och 
ansökningsformuläret. Där ges också gott om utrymme för att ställa frågor. 
 
Anmäl dig till webbinariet här: https://forms.gle/UuHaJkL6iBjUdehs8  
 
Frågor kan också besvaras av Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli via mejl eller telefon. Dock 
hänvisar vi er i första hand till hemsidan och webbinariet eftersom kansliet med sina tio 
medarbetare inte har kapacitet att återkoppla till alla om flera hundra föreningar hör av sig 
samtidigt.  



 
Kontaktuppgifter Bygdegårdarnas Riksförbunds kansli: 
info@bygdegardarna.se  
08-440 51 90 (växel) 
 

 


