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Riktlinjer för landsbygdsutvecklingsmedel 
I den styrande majoritetens budget för 2020 står det att  

Kommunen kommer […] ge de boende på landsbygden direkt inflytande 

över årliga investeringsmedel med 1 mnkr första året 2020 och därefter 1,5 

mnkr per år. 

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram former och riktlinjer 

för dessa investeringsmedel. 

 

Under arbetets gång har inspiration hämtats från Nässjö där man arbetat 

med landsbygdsutveckling genom medborgardialog under flera år. Idéer och 

inspiration har också getts av boende på landsbygd och byar, både i 

kommunen som i grannkommuner. Interna möten och möte med 

byalagsrepresentanter har genomförts där olika idéer har lyfts. Resultaten 

från dessa möten följer här. 

 

Utvecklingsmedlens syfte 

Genom ökad delaktighet förbättra den fysiska miljön och därmed stärka 

landsbygdens attraktionskraft. 

 

Utvecklingsmedlens omfattning och fördelning 

Under 2020 finns 1 mnkr och kommande år 

finns 1,5 mnkr att fördela. 

För att anslagna medel inte ska bli för 

utslätade och därmed för små för att kunna 

genomföra något, delas kommunen in i fyra 

ansökningsområden där endast ett område 

per år kan söka utvecklingsmedel. 

Indelningen har kommunens byar som 

centra, men en geografisk indelning gör det 

möjligt för de boende mellan byarna att 

känna engagemang och en tillhörighet. 

Genom denna indelning inkluderas landsbygd men även små byar med få 

invånare. Det öppnar också för en möjlighet för de boende att söka 

gemensamma projekt som berör hela ”hörnet”. 
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Indelning och ansökningsperiod: 

 

Kungshult  

2020 Hurva 

Löberöd 

Harlösa  

2021 Flyinge 

Gårdstånga 

Örtofta 2022 

Marieholm 

Billinge  

2023 Stockamöllan 

Stehag 

 

Indelningen är också gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort 

i de fyra områdena, men något lägre i det område som startar 2020, då 

anslagna medel är lägre. 

 

För att i någon mån kompensera för att byarna har olika invånarantal 

fördelas inte medlen direkt mellan byarna, utan de kopplas till projekt. Detta 

möjliggör också att även de små byarna har möjlighet att genomföra större 

projekt.  

 

500 000 kr per projekt och 200 000 kr reserverat per by 

Föreslagna projekt får inte kosta mer än 500 000 kr att genomföra och det är 

de boende i ansökningsområdet som föreslår projekt och sedan röstar om 

vilket/vilka som ska genomföras. För att säkerställa att även de mindre 

byarna får tillgång till utvecklingsmedel och inte ”röstas bort” av de boende 

i en större by, är 200 000 kr reserverade per by. Om inga förslag alls 

kommer in från någon by överförs även dessa medel till att fördelas ut 

mellan de övriga i ansökningsområdet om det finns flera projektförslag där. 

 

Organisation och struktur 

Huvudtanken bakom utvecklingssatsningen är att det är de boende i en bygd 

som själva ska föreslå och sedan besluta om vad som ska genomföras. 

Kommunen ska påverka så lite som möjligt.  

 

I budget för 2020 finns inget 

definierat slut för 

landsbygdsutvecklingsmedlen 

vilket innebär att varje område 

har möjlighet att söka 

utvecklingsmedel vart fjärde 

år. 
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Strukturen kring utvecklingssatsningen är enkel och ser ut så här: 

 

Förslag – Bearbetning – Röstning – Genomförande 

 

Förslag 

Alla boende i ansökningsområdet har rätt att lämna förslag, oavsett ålder. 

Det finns inte någon gräns på hur många förslag varje individ får lämna.  

 

Förslagen kan lämnas vid inledande fysiska möten som kommer att hållas i 

berörda byar, eller via en digital plattform.  

 

Föreslagna åtgärder ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med 

detta menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. 

(Man kan inte söka medel för arrangemang eller hyra av lokal eller 

liknande.)  

 

Kostnaden för den föreslagna åtgärden får inte överstiga 500 000 kr.  

 

Åtgärden ska vara till för en bred målgrupp och vara tillgänglig för så 

många som möjligt, och förslaget ska följa svensk lagstiftning.  

 

Bearbetning 

Inkomna förslag bearbetat av en kommunal förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp som har som uppgift att: 

 Ta bort förslag som inte uppfyller riktlinjerna. 

 Ta bort förslag som ej kan genomföras då markägare motsätter sig. 

(Trafikverket räknas som en markägare i detta sammanhang.) 

 Vid behov kontakta förslagsställare för att med mindre förändringar 

göra förslaget genomförbart. 

 Vid behov kontakta förslagsställare för att slå samman liknande 

förslag. 

 Se över olika alternativ för framtida driftskostnader, och där det är 

möjligt kontakta organisationer eller föreningar i byarna för att 

överlåta framtida drift och skötsel till dem. Om kommunen ska sköta 

drift behövs kostnader tas fram och äskas i kommunens 

budgetarbete. 
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 Ta fram plan för genomförande och involvera den eller de 

kommunala förvaltningar som ska stå för genomförandet; antingen 

med egna resurser eller upphandlade. 

Allt arbete som arbetsgruppen utför ska vara transparent, och arbetet ska 

redovisas på den digitala röstningsplattformen. Arbetsgruppens uppgift är 

inte att värdera förslagen utan enbart granska dem utifrån genomförbarhet, 

framtida drift och framför allt för att förenkla för förslagsställarna. 

 

Arbetsgruppen har också ett ansvar för att säkerställa att alla kommundelar 

informeras och får möjlighet att lämna förslag och rösta på likvärdigt sätt. 

Arbetsgruppen ska också säkerställa att det genomförs åtgärder på ett 

likvärdigt sätt. Om det inte kommer in förslag från en by eller ett område 

ska arbetsgruppen vidta åtgärder för att förslag ska komma in. 

 

Arbetsgruppens uppgift är också att på sikt titta på möjligheter att låta byar i 

samma ansökningsområde söka gemensamma projekt som går över 

bygränser och som ger området en starkare attraktionskraft i ett större 

perspektiv.  

 

Dessa riktlinjer måste anpassas och förändras efterhand utifrån de boendes 

behov och önskemål, och den dialogen mellan kommun och de boende 

ansvarar arbetsgruppen för. 

 

Arbetsgruppen ska årligen redovisa för kommunstyrelsen dels vilka förslag 

som kommit in, men även hur genomförandet har gått. Förändringar av 

riktlinjer ska beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Röstning 

Alla förslag som är genomförbara ska läggas fram för röstning. Röstningen 

genomförs via en digital röstplattform, och varje boende i hörnet har tre (3) 

röster att fördela som man vill; man kan lägga alla tre på ett förslag eller 

fördela sina röster på flera. 

 

Förslagen kommer utifrån röstningen att rangordnas i en prioriteringslista 

där de förslag med flest antal röster ska genomföras inom ramen för årets 

anslag. 
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Genomförande 

Kommunen ansvarar för att de förslag som vunnit röstningen genomförs. 

Ambitionen är att förslagen ska genomföras under samma år som processen 

startade, men beroende på projektens komplexitet och storlek kan det bli 

aktuellt att åtgärderna genomförs först året efter.  

 

 

Vidare arbete och tidsplan 

Kommunens ledningsgrupp utsåg i december 2019 en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp, och gruppen får i uppdrag att påbörja 

arbetet enligt dessa riktlinjer. Kommunledningskontoret ansvarar för leda 

arbetet, men precis som riktlinjerna ska vara öppen för förändring ska även 

den kommunala organiseringen ständigt utvärderas och förändras vid behov. 

 

Fysiska möten i de utvalda byarna planeras och genomförs tillsammans med 

de föreningar som är aktiva i orterna, för att med deras hjälp nå ut till så 

många boende som möjligt.  

 

En digital plattform måste tas fram omedelbart så att den finns på plats när 

de fysiska mötena startar, så att förslag kan registreras. 

 

Ambitionen måste vara att få in förslag och påbörja arbetet med 

genomförandet under 2020, men det troliga scenariot är att förslagen inte 

genomförs förrän 2021, samtidigt som processen påbörjas för att ta in nya 

förslag från ett nytt hörn. 

 

Arbetet med utvecklingsmedlen måste ständigt vara öppet för tankar, idéer 

och synpunkter från de boende i byarna och på landsbygden så att det hela 

tiden är anpassat för de behov som finns och som samtidigt ryms inom 

kommunens möjligheter till agerande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


