
   Ansökan om bygdepeng 
Senast 31 mars 

 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter 
Sökande 

Postadress 

Postnummer Postort 

Organisations-/personnummer Telefon Mobil 

E-post Kontaktperson för projektet 

Ifylles av föreningar Antal medlemmar i föreningen varav kvinnor 

 
 
Aktivitet – projektbeskrivning 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Var god vänd! 

 



 
Budget för aktiviteten och/eller projektet 
Specifikation Kronor 
  

  

  

  

  

Summa 
 

 
 
Villkor 

• Det är endast registrerade föreningar och organisationer som får ansöka om bygdepeng 
vilket innebär att företag och privatpersoner inte är behöriga att söka. 

• Föreningar/organisationer kan ansöka om pengar för flera aktiviteter/investeringar men 
måste då fylla i en ansökan per aktivitet/investering. 

• Maxbeloppet att söka är 100 000 SEK per år. 
• Föreningar/organisationer kan endast söka pengar för framtida aktiviteter/investeringar 

vilket innebär att pengar ej kan sökas retroaktivt. 
• När en förening/organisation har blivit beviljad bygdepeng görs först en delutbetalning 

om 75 % av det beviljade beloppet för att sedan göra slututbetalningen om återstående 25 
%. När första delutbetalningen görs behövs ingen redovisning av vad pengarna ska gå till 
bifogas, utan det görs vid slututbetalning.  

• När en förening/organisation har blivit beviljad bygdepeng utifrån ansökan kan pengarna 
endast gå till det ändamål som har blivit beviljat. En redovisning av vad pengarna har gått 
till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när slututbetalning görs. Om inte detta 
efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig om hela 
beloppet. 

• Varje år är sista ansökningsdag 31/3. De år då 31/3 infaller på en helgdag eller röd dag är 
nästkommande vardag sista dag för mottagande av ansökan. De ansökningar som 
inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att behandlas. 

• Vid sista ansökningsdag ska ansökan vara komplett med alla de handlingar som behövs 
för att ansökan ska vara godkänd. De handlingar som ska vara med förutom 
ansökningsblanketten är ett dokument som styrker styrelsens sammansättning, ett 
protokollsutdrag som styrker att föreningen har beslutat att ansöka om bygdepeng aktuellt 
år samt ett utdrag från skatteverket där man klart och tydligt ser föreningens 
organisationsnummer samt vilka som har befogenhet att teckna avtal i 
föreningens/organisationens namn, s.k. firmatecknare. 

• De som kan skicka in en ansökan är antingen firmatecknare eller av den som genom 
styrelsen har fått i uppdrag att göra ansökan. Om styrelsen har bestämt att utse ansvarig 
för sökande av bygdepeng som inte är firmatecknare ska detta klart och tydligt framgå i 
protokollsutdraget som bifogas ansökan.  

• De föreningar/organisationer som blivit beviljade bygdepeng ska ansöka om utbetalning 
av pengarna så att utbetalning av hela beloppet sker innan årsskiftet det år 
föreningen/organisationen blivit beviljad bygdepeng. 



• De föreningar/organisationer som behöver göra större investeringar som överstiger 
beloppet 100 000 SEK/år kan ansöka om bygdepeng under en flerårsperiod där 
kommunstyrelsens allmänna utskott (ksau) beslutar om att betala ut en och samma 
summa under flera år, dock max under en 2-års period. De föreningar/organisationer som 
blir beviljade denna typ av bygdepeng har samma redovisningsskyldighet vid 
slututbetalning som övrigt beviljade föreningar. Om det upptäcks vid redovisning att 
pengarna har gått till andra ändamål som inte blivit beviljat kommer 
föreningen/organisationen bli återbetalningsskyldig om hela beloppet. 

• Om en förening/organisation blivit beviljad bygdepeng för en aktivitet/investering och 
det efter betalning blir pengar över ska den överblivna summa återbetalas till kommunen. 

• Om ovanstående villkor inte uppfylls kan kommunen återkalla beslutet och kräva tillbaka 
utbetalda pengar. 

 
 
 
 
Ort och datum ………………………………………          /       20….…..     
 
 
 
 
……………………………………………………………. …………………………………………………………….. 
 Sökandes underskrift Namnförtydligande 
 
 
 
Ansökan skickas till 
Ansökan om bygdepeng för vindkraft, Rättviks kommun, 795 80 Rättvik 
 
 
Vi vill meddela att era personuppgifter lagras med hjälp av IT, de används för administration och utbetalning. Önskan om 
information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras ställs till:  
Rättviks kommun, Kanslienheten, 795 80 Rättvik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifylls av Rättviks kommun 
Tillstyrker Belopp Avslag 

 


