
Bygdegårdsåret 
2021

Bygdegårdarna samlar Sverige!



Vision

Långsiktiga mål

Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela 

landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess 

människor – nu och i framtiden.

• Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.

• Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över landet.

• Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser.

• Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.



Bygdegårdarna samlar Sverige-
mötesplats för delaktighet och 
gemenskap

• Demokratiår 2021

• Tema delaktighet och gemenskap

• Kultur- och demokrativecka, vecka 43

• Coronapandemin – stöd och omställning

• Utgångspunkt att uppfylla de långsiktiga målen till 31 december 2022



Pandemilagen

• Begränsning för både allmänna och privata sammankomster – just nu max 8

• Bygdegårdsföreningen kan straffas om man inte sagt nej till sammankomster som 
bryter mot lagen.

• Undantag finns för unga födda 2005 eller senare, de får träffas i större grupper 
men med hänsyn till rekommendationer om att hålla avstånd.

• Vi vet inte hur restriktionerna utvecklas. Sannolikt är det så att Nationell Träff inte 
går att genomföra på Gotland i september.



Riktat krisstöd

• Stödet 2020 baserades på förlust pga pandemin.

• Inspel om stöd för 2021?



Kommunikation och påverkansarbete

• Att ytterligare 150 föreningar har bjudit in företrädare för kommunen till möten 
utöver de 246 som redan gjort det.

• Att ytterligare 6 distrikt har medverkat vid minst ett tillfälle vid framtagande av 
regionala styrdokument utöver de 14 som redan gjort det. 

• Att kännedomen om bygdegårdar ökar hos allmänheten. 

• Att få verksamhetsersättning från staten för att stärka det regionala arbetet.

• Att utveckla vår interna kommunikation.

• Att alla distrikt har uppdaterade hemsidor via BR med kontaktuppgifter till 
distriktsstyrelse och valberedning. 

• Att öka antalet föreningar som har hemsida via BR. 

• Att uppmärksamma demokratiåret 2021.



0,2%

0,0%

2,2%

5,3%

0,3%

1,5%

0,0%

6,5%

1,0%

9,1%

0,3%

0,7%

3,6%

3,2%

1,0%

1,4%

0,4%

5,5%

1,2%

8,5%

0,1%

0,1%

1,5%

0,0%

0,6%

1,1%

0,0%

4,3%

0,7%

15,2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Skolor

Scoutföreningar

Kyrkan/församlingshem

Kommuner

IOGT-NTO

Idrottsföreningar

Hembygdsgårdar

Folkets Hus

Bygdegårdar

Annat

2021 2020 2019

Kännedomsundersökning

Vilka föreningar/organisationer kommer
du spontant att tänka på när det kommer
till uthyrning av allmänna samlingslokaler? 
Först nämnd

Källa: YouGov

Landsbygd 2 % (4 % 2020, 3 % 2019) 

Vet ej/inget/inget svar: 77 %
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Vilka föreningar/organisationer kommer du 
spontant att tänka på när det kommer till 
uthyrning av allmänna samlingslokaler? 
Total spontan kännedom

Källa: YouGovKännedomsundersökning

Landsbygd 4 % (7 % 2019 och 2020) 

Vet ej/inget/inget svar: 77 %
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Känner till mycket väl [5]

Känner till ganska väl [4]

Känner till något [3]

Har bara hört talas om namnet [2]

Har aldrig hört talas om [1]
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Hur väl känner du till 
Bygdegårdarnas Riksförbund?

Källa: YouGovKännedomsundersökning

Landsbygd 3 % (4 % 2020 och 2 % 2019) 



Media



Organisationsutveckling

• Att öka antalet bygdegårdsföreningar i bygdegårdslösa kommuner med 
fem kommuner. 

• Att öka antalet bygdegårdsföreningar anslutna till riksförbundet. 

• Att under året nå 1000 personer med utbildningssatsningen om demokrati 
och ledarskap.

• Att utveckla arbetssätt för att ytterligare stärka relationerna mellan 
riksförbund och bygdegårdsdistrikten. 

• Att erbjuda föreningar och distrikt stöd under coronapandemin.



Fastighet – investeringar och underhåll

• Att ytterligare 300 föreningar har genomfört ”Årlig genomgång av 
fastigheten” utöver de 377 som redan gjort det. 

• Att ytterligare 100 föreningar har genomfört åtgärder med anledning av 
”Årlig genomgång av fastigheten” utöver de 339 som redan gjort det. 

• Att 60 föreningar ska söka investeringsbidrag från Boverket. 

• Att 35 föreningar ska söka tillgänglighetsanpassningsbidrag från Boverket. 

• Att öka antalet föreningar med en utsedd kontaktperson för 
fastighetsfrågor från dagens 487 stycken. 



Fastighet – miljö

• Erbjuda ett hållbarhetsdiplom som knyter an till Agenda 2030 och de tre 
delarna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.



Fastighet – försäkring

• Att ingen totalbrand inträffar.

• Att den totala skadekostnaden för övriga skador inte överstiger 2,4 
miljoner. 

• Att hela det budgeterade investeringsbidraget om 120 000 kr utnyttjas.

• Att ytterligare 100 föreningar blir certifierade som Säker Föreningsgård 
utöver de 115 föreningar som redan är det.

• Att sex distrikt genomför en egen aktivitet eller projekt med syfte att 
främja skadeförebyggande arbete bland föreningarna.



Verksamhet – kultur

• Att samtliga distrikt ska ha en aktuell kulturstrategi. 

• Att riksförbundet arrangerar programpunkter under BR:s Kultur- & 
demokrativecka.

• Att lyfta litteraturen och arbeta läsfrämjande. 



Verksamhet – konst

• Att vandringsutställningen Vässa pennan ska användas och visas av 
föreningarna.

• Att erbjuda konstdepositioner till alla föreningar och specifikt till dem som 
renoverar sina fastigheter med exempelvis bidrag via Boverket. 

• Att genom Konst åt alla främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.



Verksamhet – film

• Att verka för att långsiktigt etablera fler digitala biografer, idag har vi 17 
biografer.

• Att alla 17 biografer får stöd och inspiration för att utveckla 
biografverksamheten och nå nya målgrupper.

• Att öka antalet föreningar som visar film med 30 stycken.

• Att erbjuda koncept kopplat till tre olika filmer med inriktning på barn och 
unga, varav ett koncept är kopplat till BR:s kultur- och demokrativecka.

• Att utveckla samverkan med regionala filmkonsulenter med fokus på tre 
regioner.



Verksamhet – ungdom

• Att öka antalet föreningar som tagit ungdomsdiplom med 10 stycken.

• Att 12 föreningar söker verksamhetsutvecklingsbidrag från Boverket.

• Att 10 distrikt har minst en ledamot under 30 år.

• Att utöka samarbetet med ungdomsmedlemsorganisationerna på riks- och 
distriktsnivå.

• Att 10 föreningar i varje projektomgång av Occupy bygdegården utvecklar 
sin verksamhet för barn- och unga.

• Att tre distrikt söker pengar för ungas organisering kopplat till 
Bygdegårdarnas kultur- och demokrativecka.



Lottprenumeration till förmån för din lokala 
bygdegård
I februari lanserar vi möjligheten att prenumerera på Bygdegårdarnas Riksförbunds 
eget lotteri Landsbygdslotten och samtidigt bidra med 50 kr/månad till sin egen 
bygdegård.

Prenumerationen kostar 200 kr/månad och den bygdegård du väljer får 50 kr varje 
månad du är med i lotteriet.

Allt överskott i lotteriet går oavkortat till Bygdegårdarnas Riksförbund, där föreningar 
och distrikt kan ansöka om att ta del av pengarna.

Prenumerationen tecknas via www.landsbygdslotten.se/br som lanseras första veckan 
i februari.

http://www.landsbygdslotten.se/br


Bygdegårdarna 

samlar Sverige!


