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Riktlinjer för bidrag ur vattenregleringsmedel
Fastställda av kommunstyrelsen 2021-10-12 § 191

Allmänt om förfarandet
Vattenregleringsmedel kan aldrig utgå till driftskostnader eller lageruppbyggnad.
Ansökan sker till Länsstyrelsen som efter remiss till kommunen fattar beslut.
Kommunstyrelsen utger remissvar utifrån nedanstående riktlinjer.
Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att lämna förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
när det gäller ansökningar som hör till punkt B.
Utöver dessa riktlinjer regleras användandet av vattenregleringsmedel i Förordning (1998:928)
om bygde- och fiskeavgifter samt i enlighet med gällande regler och riktlinjer från Länsstyrelsen.
Vattenregleringsmedel kan användas som nationell offentlig medfinansiering för projekt med
annan extern finansiering, exempelvis EU-projekt.
A. Främjande av sysselsättning och näringsliv i hela kommunen
1.

Vattenregleringsmedel ska användas för att främja sysselsättning, tillväxt och näringsliv i
hela kommunen.
För dessa åtgärder ska kommunen stå som sökande.

2.

50 % av de årligen tilldelade medlen reserveras för ovanstående, och ska användas till:
- medfinansiering av projekt
- konsulttjänster
- marknadsföring
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B. Tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen i kommunen
1.

Vattenregleringsmedel ska användas för tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och
gemensamma intressen i hela kommunen. 50 % av de årligen tilldelade medlen reserveras
för detta syfte.

2.

Organisationer och föreningar som är aktiva på landsbygden inom Arvidsjaurs kommun
och/eller som arbetar för att värna kommunens kulturhistoriska arv kan ansöka om
finansiering ur dessa medel om de är inregistrerade och har ett organisationsnummer.

3.

Målsättningen ska vara tillväxt i någon form. Ansökningar där de sökta
vattenregleringsmedlen utgör hela eller en del av den nationella offentliga
medfinansieringen för ett större projekt med annan extern finansiär har prioritet.

4.

Under de närmaste åren kommer ansökningar som rör medfinansiering av investeringar i
bredband att prioriteras och särskilda riktlinjer har tagits fram för detta ändamål. Stödet
ska underlätta utbyggnaden av snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor
eller verkar där ska kunna ta del av det digitala samhället.
Organisationer och föreningar som är aktiva på landsbygden inom Arvidsjaurs kommun
och som finns i byar som är aktuella för bredbandsutbyggnad kan ansöka om finansiering
ur bygdemedlen.
Bidrag kan beviljas med upp till 50 % av verifierad stödberättigad kostnad. Föreningens
medfinansiering kan bestå av eget arbete, till exempel vissa schaktarbeten. En förening
kan maximalt beviljas 180 000 kronor i finansiering för bredbandsanslutning från
bygdemedlen.
Ansökningar behandlas löpande under året, i mån av tillgång på pengar. Möjligheten att
söka medfinansiering i form av bygdemedel till bredbandsanslutning följer tidsperioden
för Jordbruksverkets stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Ansökan om bidrag skall göras innan arbetet påbörjats. Bidrag lämnas inte till redan
utförda arbeten. Den förening som beviljats bidrag ansvarar för de åtgärder för vilka
bidrag har beviljats. Beredning inför kommunstyrelsens yttrande görs av
bredbandsansvarig.

5.

Ansökan om bidrag skall vara åtföljd av kostnadsberäkning samt protokollsutdrag där
följande framgår:
- att projektet är av allmänt intresse
- att aktiviteter, insatser och åtgärder som främjar bygden
- tidsplan för projektets genomförande
- plan för uppföljning
- projektets målsättning
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6.

Bidrag kan beviljas med upp till 70% av verifierad stödberättigad kostnad.

7.

Årlig redovisning ska lämnas in till kommunen av servicepunkterna.

8.

Beslutsinstans för kommunens remissvar vad gäller inkomna ansökningar är
kommunstyrelsen.

Ansökan
Ansökningar behandlas löpande under året, i mån av tillgång på pengar.
1.

Ansökan om bidrag skall göras innan arbetet påbörjats.
Bidrag lämnas ej till redan utförda arbeten.

2.

Med hänsyn till den karaktär som de olika projekten kan ha, förbehåller sig kommunen rätt
att göra erforderliga prioriteringar och bedömningar.

3.

Den organisation eller förening som beviljats bidrag ansvarar för de åtgärder för vilka bidrag
har beviljats.

4.

Ansökningarna om vattenregleringsmedel ska skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, på
anvisad e-blankett som finns på Länsstyrelsens hemsida.
Kommunstyrelsens förvaltning kan vara behjälplig om så önskas.

