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Bakgrund och kriterier
• Bygdepeng – en möjlighet till lokala utveckling.

• Alla byar, orter eller stadsdelar 
hade möjlighet att ansöka om upp 
till 300 000 kronor utan krav på annan 
eller egen ekonomisk medfinansiering. 

Villkoren var följande:
 En förening behövde skicka in ansökan om bygdepeng.
 Ansökan behövde vara förankrad i bygden och representera bygdens önskemål.
 Föreningen som ansökte behövde vara öppen för alla och ha minst två öppna möten per 

år.
 Bygdepengen uppgick till max 300 000 kronor per ort, by eller stadsdel. 
 ”Först till kvarn-principen” tillämpades, det vill säga att det inte fanns några öronmärkta 

pengar till byar, orter eller stadsdelar.
 Projekten skulle om möjligt gynna det lokala näringslivet.
 Bygdepengen kunde användas som medfinansiering.
 Efter avslutat projekt redovisas bygdepengen genom en ekonomisk dokumentation. 
 Ansökningarna bereddes av kommunens landsbygdsutvecklare och 

kommundelsutvecklare och beslut fattades av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).



Inkomna ansökningar och 
geografisk spridning

• Totalt registrerades 54 ansökningar från 37 olika föreningar. 

• Totalt uppgick ansökningarna till 6 387 889 kronor. 5 062 865 kronor 
beviljades. 

• 27 föreningar och 39 ansökningar beviljades bygdepeng medan 15 avslogs.

• Ansökningarna behandlades löpande mellan mars-september då 
bygdepengen var utdelad.

Den vanligaste orsaken till avslag var brist på förankring i bygden. En 
annan orsak till avslag var att bygdepengen inte var ämnad att gå till drift 
och underhåll. 



Fördelning och spridning
Några föreningar som beviljats 
bygdepeng har inte kommit igång 
på grund av att de ansökt om 
bygdepeng i ett idéstadie. Med 
det menas att förutsättningar så 
som t.ex. lokal eller 
markupplåtelse inte varit klart.

Bedömningen är att dessa 
föreningar trots allt kommer att 
färdigställa projekten men med en 
längre projekttid än som först 
planerades.

Norra: 2,1 mkr
Staden: 490 000 tkr
Södra: 2,5 mkr



Avslutande reflektioner 
• Flera av föreningarna har förmedlat att de önskar att stödet kommer 

tillbaka.

• Föreningarna har uppskattat kommunens förtroende till 
föreningslivet som ledare för lokal utveckling. 

• Bygdepengen har genererat projekt i 27 föreningar och aktiviteter i 
22 olika områden. 

• Bygdepengen har gjort avtryck i bygder, lett till samverkan mellan 
föreningar och gjort det möjligt att genomföra projektidéer som länge 
saknat finansiering. 

• Satsningar att utveckla platser för friluftsliv har varit populära, ex 
badbryggor, lekplatser, vandringsleder, utegym och padelbana



• Det har varit ett bra samarbete över förvaltningarna när vissa 
ansökningar krävde mer information inför beredande beslut. 

• Utformningen av stödet har genererat projekt av olika storlek, 
karaktär och projekt som är olika mycket förberedda. En bidragande 
orsak till skillnaderna har att göra med ”först till kvarn-principen”

• Det var ett stort tryck på bygdepengen men vår bedömning är att 
samtliga föreningar som uppfyllde kriterierna fick del av 
bygdepengen. 

Vi ser att bygdepengen har skapat kreativitet, engagemang, 
samverkan och glädje för lokal utveckling i Kalmar kommun. 

Avslutande reflektioner 



Bilder från olika projekt

Ny samlingsplats i Halltorp

Ny brygga i Ekenäs

Trekantenloppet 2018
Busskurar på Skäggenäs

Utegym Slakmöre
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