
Riktlinjer för Utvecklingspeng 

Utvecklingspeng är ett stöd till lokal landsbygdsutveckling inom Arjeplogs kommun 

Syfte med stödet 

 att uppmuntra föreningar i landsbygd till lokalt utvecklingsarbete som främjar

utveckling, service och tillväxt.

 att öka byns/byaområdets utvecklingsmöjligheter och attraktivitet och/eller öka

invånarnas samarbete, trivsel och gemenskap.

 att stärka det lokala inflytandet och engagemanget och stimulera till samverkan för

landsbygdsutveckling (invånare, föreningar, företag).

 att underlätta medfinansiering av utvecklingsprojekt

Vilka kan söka 
Byaföreningar och andra föreningar/organisationer som vill bidra till att utveckla 

byn/byaområdet/tätorten i samverkan med andra kan söka. Enskilda grupper, privatpersoner eller 

företag kan inte ansöka om utvecklingspeng. I undantagsfall kan samfälligheter beviljas stöd. 

Förening som ska företräda orten/området och stå för ansökan ska vara organiserad som en sedvanlig 

förening. Verksamheten ska grundas på kända demokratiska principer och alla på orten ska erbjudas 

medlemskap. Föreningen ska ha årsmöten och regelbundna medlemsmöten och bestå av bl.a. en 

styrelse, föreningsregler/stadgar, verksamhets- och ekonomisk berättelse. Finns det flera föreningar 

och företag i byn som ska delta i byns utvecklingsarbete ska det framgå av ansökan. 

Vad får stödet används till och vilka åtgärder prioriteras 
Stödet får användas till utvecklingsarbete, sysselsättningsskapande verksamhet, investeringar eller 

andra aktiviteter som bedöms viktiga för byns utveckling.  

Som huvudregel prioriteras ansökningar där stödet utgör medfinansiering i större projekt. I enstaka 

undantagsfall kan angelägna utvecklingsåtgärder beviljas stöd utan att annan extern finansiering är 

aktuell. 

I övrigt prioriteras: 

 Ansökningar i linje med byns utvecklingsplan.

 Ansökningar i linje kommunala och/ eller regionala strategier och program.

 Ansökningar som rör områden som tidigare eller i närtid inte beviljats stöd.

Stödet får inte användas till löpande driftskostnader. Alkoholhaltiga drycker är inte stödberättigade. 

Föreningen är själv skyldig att känna till och söka de tillstånd, samråd, dispenser eller 

medgivande för verksamheten som prövas enligt särskild lagstiftning, t ex bygglov eller 

markägares/samebys medgivande. 

Hur mycket stöd kan man få 
Storleken på stödet är mellan 5000 kr och maximalt 20 000 kr/insats/förening/år. Detta 

för att stödet ska komma så många lokala aktörer som möjligt till del.  

När och hur kan man söka  
Ansökan om stöd inskickas på särskild blankett till Arjeplogs kommun, Staben.  Ansökan kan göras 

löpande. Av blanketten framgår vilka uppgifter som behövs.   

Till ansökan ska föreningens aktuella utvecklingsplan bifogas. Utvecklingsenheten kan om det visar sig 

mest lämpligt samordna flera föreningars ansökningar i en större samlad insats.  

Beslut och handläggning 
Staben bereder ansökningarna, vid behov i samråd med olika aktörer/funktioner som BIAK, 

Kommunbygderåd, samisk koordinator, Argentis, företagarna, Silvermuseet, Staben beslutar om 

bidrag på delegation och årlig rapportering sker till Kommunstyrelsen. Årligen budgeteras i 

storleksordningen 210 000 kr. 



Redovisning och utbetalning 
Utbetalning kan ske i förväg efter godkänd ansökan och beviljat bidrag. 

Senast två månader efter projektets avslut ska det redovisas genom rapport och uppvisande av 

verifikationer. Beviljat stöd ska redovisas innan ny ansökan behandlas.  

Blanketter för ansökan, rekvisition av beviljat bidrag och rapportering finns tillgängliga på 

kommunens hemsida  www.arjeplog.se. Ansökan, rekvisition och rapport kan insändas per post 

till Arjeplogs kommun, Medborgarservice, 938 81 Arjeplog eller per mail kommun@arjeplog.se 

Om ett projekt som beviljats bidrag inte har genomförts eller om redovisning och rapport inte lämnas 

ska bidragsmottagararen betala tillbaka bidraget. 

Eventuella förändringar av projekt som beviljats bidrag ska ske i samråd med utvecklingsenheten. 

Om ett projekt har genomförts på ett sätt som avviker från de grunder på vilka bidrag beviljats eller 

om ekonomisk redovisning ger anledning till mer allvarliga erinringar beslutar kommunstyrelsens 

allmänna utskott om åtgärd. 

Kontakt  

För frågor och rådgivning i ansökningsprocessen kontakta: 

Staben: 

Eric Karlsson, eric.karlsson@arjeplog.se, 0961-140 00
Emma Eriksson, emma.eriksson@arjeplog.se 0961-140 00

http://www.arjeplog.se./
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