
 
 

Information från riksförbundet till distriktsstämmorna 

Riksförbundet har tagit fram en Powerpoint-presentation som ni kan visa era medlemmar på 

er distriktsstämma (alternativt skicka ut om ni gör en skriftlig stämma). I presentationen tas 

några punkter upp från de olika verksamhetsområdena som är viktiga för föreningarna att 

känna till. 

Demokratiår 2021 
Landets alla bygdegårdar spelar en viktig roll för att stärka det demokratiska samtalet och 

mötet och vi uppmärksammar i år att det är 100 år sedan kvinnor fick rösta i allmänna val. 

Demokrati bygger inte enbart på delade värderingar, utan också på delade mötesplatser och 

bygdegårdar utgör en viktig del av samhällets demokratiska infrastruktur.  

• Genom uthyrning kan det lokala föreningslivet driva sina verksamheter. 

• Genom konst och kultur står vi upp för yttrandefrihet och kulturens oberoende. 

• Genom att driva lokala utvecklingsprojekt som engagerar bygden stärks människors 

inflytande och den demokratiska delaktigheten.  

Flera hundra bygdegårdar agerar vallokal vart fjärde år i de allmänna valen och andra viktiga 

samhällsfunktioner och servicelösningar tar mer och mer plats i våra hus. Bygdegården är en 

mötesplats som skapar möjligheter, mening, gemenskap och tillit – byggstenar för 

demokratins varande och utveckling. Bygdegårdarnas öppna möteslokaler och viktiga 

verksamhet spelar en avgörande roll för vårt lands levande demokrati.  

Demokratistugan är ett samarbete mellan kommittén demokratin 100 år och olika 

Länsstyrelser i landet.  Den består av en stuga som gästar olika län och fungerar som en 

samlingspunkt för möten, workshops och aktiviteter. Programmet ska spegla olika aspekter 

av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och 

eftertanke. I de län demokratistugan stannar finns möjlighet för bygdegårdar att komplettera 

programmet med utställning om demokratin och olika aktiviteter på temat. 

Uppmuntra föreningarna att arrangera aktiviteter under Kultur- och demokrativeckan vecka 

43 så att vi kan nå ut stort med det arrangemanget i hela landet. Viktigt att de meddelar oss 

att och vad de arrangerar! 

Landsbygdsutveckling 
Under 2021 kommer det tillföras mer pengar inom landsbygdsprogrammet Leader och 

Länsstyrelsen för lokala utvecklingsprojekt för åren 2021–2022. Projekt kommer kunna 

genomföras fram till 2024. Bland annat kommer det tillföras 50 miljoner i stöd för fritids- 

och idrottsanläggningar som kan innebär investeringar i samlingslokaler. Även Leader tillförs 

en stor budget. Ta kontakt med ert Leaderområde eller Länsstyrelse för att veta mer om hur 

ni söker och för vilka insatser. Passa på att söka! 

Under åren 2021–2022 förlängs nuvarande landsbygdsprogram med möjlighet att söka vissa 

stöd, andra åtgärder avslutas helt. Ett nytt landsbygdsprogram förhandlas just nu klart inom 

EU och förväntas startas upp 2023 och pågå fram till 2027. Leaders roll kommer bli viktig 

under kommande landsbygdsprogram, så påverka vilka insatser ni vill kunna söka för i 

strategiarbetet. Stöden för bygdeutveckling inom Länsstyrelsen föreslås att inte finnas i 

Landsbygdsprogrammet 2023–2027. 

Varje Leaderområde ska inför perioden 2023–2027 skapa ett partnerskap samt skriva en 

strategi som beskriver områdets utveckling och mål. Strategierna ska ha en förankring hos de 



 
 
som bor och verkar inom Leaderområdet och är grunden för vilka projekt som beviljas. Just 

nu är strategiarbetet för lokala utvecklingsplanen i varje Leaderområde är igång. Utbyggnad 

av servicepunkt i bygdegården, digitalisering, metoder för bygdeutveckling- vad är viktigt för 

er? Var med och påverka vilka insatser vi vill kunna söka pengar för i kommande 

Landsbygdsprogram, hör av er till Leaderkansliet och delta i dialogmöten!  

Med start 2021 kan du söka stöd hos BR för att göra lokalekonomisk analys, insatser som 

utvecklar lokal demokrati eller för stöd vid projektansökan inom landsbygdsprogrammet. 

Checkarna söks via kansliet och det finns mer information på riksförbundets hemsida.  

På kansliet kan du får stöd och råd för ansökan till Leader och Länsstyrelse och tips på bra 

metoder för bygdeutveckling! Ta kontakt med Sofia Ohlsson, verksamhetsutvecklare inom 

organisation och landsbygd om ni vill ha stöd att utveckla ett projekt inom Leader eller få 

inspiration kring hur ni kan arbeta med lokal utveckling i er bygd. Nytt Landsbygdsprogram 

startar 2023–2027. 

Verksamhetsutvecklingsbidrag och Ungdomsdiplom 

Nu har förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler som Boverket lyder under 

ändrats på ett sätt som kommer att gynna bygdegårdarna! I den senaste fördelningen av 

verksamhetsutvecklingsbidraget för ungdomsverksamhet fick alla bygdegårdsföreningar som 

sökte avslag till följd av den prioritering på socioekonomiskt utsatta områden i storstad som 

funnits. Men tack vare bygdegårdarnas påverkansarbete har förordningen ändrats! Nu får 

Boverket också särskilt prioritera ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i 

områden som saknar närhet till offentlig och kommersiell service. 

Läs igenom informationen på hemsidan under Ungdom – Söka pengar och Ungdom – 

Ungdomsdiplom innan stämman så att ni kan berätta mer än det som står i powerpointen. 

Avsluta presentationen med att tipsa om att gå in på dessa sidor. Viktigast är att ni peppar 

föreningarna till att söka! Hör gärna av er med frågor till verksamhetsutvecklarna för 

ungdom om det är något ni undrar över inför stämman. 

Kostnadsfri hemsida 
Påminn gärna föreningarna om att de kan skaffa en kostnadsfri hemsida via riksförbundet. 

Sidan är byggd i Wordpress och hålls uppdaterad och säker samt att manualer och support 

finns att tillgå från förbundet. 

 


