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Föreningsarbete  

Tips inför att prata med er kommun! 
Bygdegårdarna fyller en viktig funktion i lokalsamhället. Föreningarna bidrar både till 

gemenskap och aktivitet, samt till att det finns en lokal att samlas i på orter där varken 

kommunala eller kommersiella alternativ finns. För våra bygder är bygdegården ofta ett 

möjligheternas hus, och en del av den lokala infrastrukturen.  

När kännedomen om vår roll är låg, får vi agera ambassadörer för det viktiga arbete som 

utförs genom bygdegårdsföreningen, och den problematik som uppstår om en bygdegård 

stängs ner. Det är därför viktig för kommunen att få kännedom om hur de kan stötta vår 

verksamhet.  

När ni kontaktar kommunen finns det flera delar ni kan fundera på för att skapa intresse. 

Börja med att utgå i samtalet från ett ”vi” för att skapa samhörighet, ett samarbete. 

Undvik att tänka att kommunen är skyldiga att bidra – uppmuntra istället ett samarbete. 

Fundera  

Skriv ner exempel på hur er förening verkar och berätta om det vid kontakt! 

Har ni tänkt på vilken samhällsnytta er bygdegårdsförening ger till lokalsamhället? En 

allmän samlingslokal innebär att privatpersoner och föreningsliv har någonstans att 

mötas. När kommunen bjuder in till informationsträff om en ny vägsträckning kanske de 

gör det i bygdegården? När det är allmänna val så agerar bygdegården vallokal. Om 

skogsbränder och stormar orsakar kris blir bygdegården sambandscentral. Kanske har ni 

olika typer av samhällsservice i er bygdegård såsom ungdomsgård, bibliotek, 

skola/förskola, offentlig toalett, rum för distriktssköterska eller lånedatorer? Kanske ger ni 

möjlighet för lokala företagare att nyttja bygdegårdens resurser eller för studenter 

som pluggar på distans? Kanske är ni själva drivande i fiberutbyggnad till byn? Kanske är 

det ni som ser till att kulturevenemang kan upplevas och utövas i närområdet? Och är det 

så att det är ni i bygdegårdsföreningen som ser till att det finns midsommarfiranden och 

julmarknader som alla kan delta på? Bygdegården möjliggör möten mellan människor 

vilket är själva kittet för vårt lands demokratiska utveckling. Få andra aktörer gör 

landsbygdsutveckling så tydligt som bygdegården.  

Hur kan kommunen stötta er under coronakrisen? 

Lyft idéer på hur kommunen kan underlätta er situation och bidra på olika sätt:  

• Kan kommunen lägga aktiviteter ute i samlingslokaler för att backa upp er? 

• Kan kulturförvaltningen fundera på att arrangera aktiviteter under coronapandemin 

som både bidrar till bygderna, och till användning av samlingslokalerna. Tänk på 

aktiviteter som kan ske ute, men till exempel utgå från tillgång till toaletter eller kök i 

samlingslokal. 

• Finns det möjlighet att utöka driftsstödet för enbart ett år för samlingslokaler? Hur 

planeras kommande fördelning av kommunalt stöd? Kommer stöd för nästa år baseras 

på statistik 2019 även det?  
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• Om kompensationsstöd finns baseras det enbart på avbokade tillfällen eller kan ni 

skicka underlag för er verksamhetsbudget och tidigare års uthyrningsstatistik för att 

täcka upp det bortfall av bokningar som kan ha uppstått på grund av covid-19. 

Hur är bygdegården viktig för lokalsamhället 

Bra argument för bygdegårdsföreningen: 

• Bygdegården ägs och drivs med engagemang från sin bygd- den är inget särintresse 

utan representerar samtliga boende och verkande i bygden. 

• Bygdegården är en funktionell mötesplats för bygdens gemenskap, som kan användas 

för olika syften och sammanhang, över tid- helt beroende på det som behövs.  

• Mötesplatser är centrala för att skapa lokal utveckling, få testa idéer och driva projekt, 

skapa levande landsbygd- det är positivt för kommunen utveckling.  

• Ofta är bygdegården en av få lokaler lokalsamhället har att tillgå, då det saknas 

offentliga och kommersiella alternativ – bra även för kommunens verksamheter.  

• Bygdegården är ofta en förutsättning för att andra föreningar har en möteslokal och 

lokal att hyra för sin verksamhet, vilket är viktigt för att lokalsamhället ska leva. 

Agera  

Har ni i bygdegårdsföreningen berättat för er kommunen om allt bra ni gör och hur er 

existens och verksamhet innebär lokal utveckling och attraktionskraft?  

• Om nej: Bjud genast in kommunen till möte för att berätta om er verksamhet och 

samhällsnytta.  

• Om ja: Bra! Bjud in kommunen till möte för att ytterligare utveckla er kontakt.  

Vem som är bäst att kontakta är olika från kommun till kommun. Det kan vara 

kommunens landsbygdsutvecklare/samordnare/strateg. Det kan vara någon tjänsteman på 

kulturförvaltningen. Det kan vara kulturnämndens ordförande eller kommunalrådet. Ring 

och leta er fram till rätt person.  

En god kontakt med kommunen är en förutsättning för att få eventuella ekonomiska stöd, 

för att få vara med och påverka beslut och viktiga strategidokument och för att få 

kommunens stöd med 30 procents finansiering då ni söker investeringsstöd från Boverket.  

Gör mera (om ni har tid och lust)  

Vilka problem eller utmaningar finns i er kommun? Kan bygdegården vara en del av 

lösningen på dessa problem, eller hur kan kommunen utvecklas till det bättre om ni får 

ökade resurser eller uppdrag?  

Lägg fram era förslag till kommunen om hur ni vill bidra till ett bättre lokalsamhälle. 

Kanske kan ni arrangera fler kulturaktiviteter om ni får ökat stöd? Bygdegårdens styrka är 

att ni når målgrupper som kommunen själva har svårt att nå. Kanske kan ni ingå avtal 

med kommunen för att genomföra någon specifik uppgift som behövs på orten. Lagen om 

offentlig upphandling eller Idéburet Offentligt Partnerskap kan vara metoder för att göra 

detta. Bara fantasin och viljan sätter gränser. Den lokala kraften finns i bygdegården!  

 

Lycka till! 
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