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Landsbygdsprogrammet – Västmanland 
Nedan följer ett urval av insatsområden och sammanfattning av information kring 
Landsbygdsprogrammet som kan vara aktuella för civilsamhället i Västmanland. 
Sammanställningen är tänkt att fungera som inspiration och ge en första översiktlig bild över 
möjliga stöd och dess inriktning. Om det blir aktuellt för er att söka vill vi betona vikten av att 
läsa riktlinjer för respektive stöd. Lycka till! 

Grundläggande information: 

 Programperioden avser 2014 – 2020. (Angivna belopp nedan är totalen för perioden) 
 Stödet är uppdelat per län och nedanstående uppgifter avser Västmanlands län. 
 Länsstyrelsen administrerar och kan i viss mån vara behjälpliga med att svara på frågor.  
 Handläggning och beslut tas av Länsstyrelsen i Västmanland.  
 Sökande måste legitimera sig med Mobilt Bank ID eller e-legitimation och företrädare för 

föreningar måste då ha en fullmakt från aktuell förening att de har rätt att stå som sökande.  
 Projekt mindre än 100 000 kr beaktas inte.  
 Stödet skall användas till investeringar, dvs nybyggnationer och upprustningar som ger ett 

bestående värde.  
 Den sökande ligger ute med pengar tills redovisning är gjord, då utbetalning från Jordbruksverket 

kan ske. Saknar föreningen likviditet bör man ombesörja att annan aktör kan betala fakturor under 
projektets gång. Förskott kan beviljas. 

 Handläggning inför utbetalning kan ta tid, räkna med ca 2-3 månader.  
 Projekt kan beviljas upp till 90 % av totala kostnaden.  
 Medfinansiering från andra aktörer, tex kommun värderas positivt vid 

handläggning/poängberäkning.  
 Skicka in ansökan innan du påbörjar din investering 

Insatsområden: 
7.2 6b småskalig infrastruktur 715 598 kr i potten - 715 598 kr återstår 
Du kan få stöd om du utvecklar ny eller befintlig småskalig infrastruktur och investerar i:  

 att sätta upp vägbelysning 
 att anlägga mindre vägar 
 att bygga bryggor och broar 
 att anlägga en pendelparkering 
 att skapa system för samåkning. 

Du kan få stöd för de här utgifterna: 

 Köp eller avbetalningsköp av nytt material. 
 Köp av tjänst för att uppföra eller rusta upp småskalig infrastruktur enligt punkterna ovan. 
 Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen. 

7.4 6b övrigt (samlingslokaler) 1 184 027 kr i potten – 1 184 027 kr återstår 

Detta stöd har länge varit oklart och kallts för ”Övrigt”. Kontrollfrågor till Jordbruksverket har dock visat att 
potten är möjlig att använda för att ge stöd till Allmänna samlingslokaler.  

Stödet kan användas för nybyggnad eller ombyggnad som ger ett bestående värde. Ej inventarier och 
lösöre. Ej heller får stödet användas till köp av begagnat. Exempel på godkända åtgärder:  

 Tak 
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 Parkering 
 Inglasning 
 Skyltning  
 Vatten och avlopp * 

* Du kan inte få stöd för sådant som enligt lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan om 
stöd. Mao – ni bör kunna söka för att investera i framtiden men inte det som borde varit åtgärdat sedan 
länge…eller mer korrekt formulerat: ” Stöd får inte lämnas för åtgärder som endast syftar till att 
uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta framgår av 1 kap 7§ 2 st. i 
2015:406” 

7.5 6b rekreation och turistinfo 2 741 477 kr i potten - 2 741 477 kr återstår 

Du kan få stöd för investeringar i till exempel:  

 badplatser, 
 lekplatser  
 leder för vandring, cykel, kanot och skoter.  

Dessa ska vara fria att använda för allmänheten.  

Du kan också få stöd för att ta fram och sprida turistinformation. Som turistinformation räknas information 
som syftar till att få fler besökare till landsbygden. Det kan exempelvis vara: 

 turistbroschyrer 
 webbplatser 
 skyltar för att informera om bygden och de natur- och kulturarv som finns. 

De här utgifterna kan du få stöd för: 

 Köp eller avbetalningsköp av nytt material. 
 Tjänster som du köper av konsulter för att uppföra eller upprusta infrastruktur för rekreation och 

turism för allmänheten. 
 Tjänster som du köper av konsulter för att ta fram och sprida informationsmaterial. 
 Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen. 
 Köp av programvara. 
 Köp av tjänst för att utveckla programvara för att ta fram och sprida informationsmaterial. 

7.6 6b natur-och kulturmiljö 3 808 187 i potten - 3 808 187 kr återstår 
Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i 
odlingslandskap och renskötselområden. Samlingar av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla 
och gör området mer tilltalande kan också ingå här. 

Ditt projekt ska bidra till att stärka landskapets natur- och kulturvärden inom en by eller bygd. Detta 
innebär att det på något sätt ska utveckla området till en miljö som är attraktiv att bo i vad gäller friluftsliv 
och rekreation. Det ska också ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande inom bygden. 

Du kan få stöd om du investerar i:  

 att återskapa park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer 
 att anlägga småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer. 

De här utgifterna kan du få stöd för:  

 Köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material.  
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 Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen. 

 

7.6 6 b hembygdsgårdar 1 100 000 kr i potten - 926 036 kr återstår 

Du kan få stöd om du investerar för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader i form av 
hembygdsgårdar. Det kan till exempel vara hembygdsgårdar med trädgårds- och gårdsmiljöer som kan 
utvecklas till mötesplatser och turistmål.  Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som är öppna 
för allmänheten och som har ett historiskt värde och en social funktion för samhället. En hembygdsgård 
sköts oftast av en förening. 

För att utveckla hembygdsgården som ett turistmål kan du även behöva investera i annat än själva 
byggnaderna. Det kan till exempel vara investeringar som förbättrar tillgänglighet och information för 
allmänhet och besökare. Med det menar vi att tillgängliggöra information för syn- eller hörselskadade, på 
olika språk eller exempelvis för barn på ett enklare sätt. 

Du kan även få stöd för investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på en annan plats än 
själva hembygdsgården men som ändå ingår i hembygdsgårdens verksamhet. Det kan exempelvis vara:  

 Kvarnbyggnader 
 gamla smedjor 
 gamla vattenkraftverk. 

Det här kan du få stöd för: 

 att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive tillhörande byggnader 
 att bygga en ny anläggning i anslutning i hembygdsgården för service till besökare. 

De här utgifterna kan du få stöd för: 

 Köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt material och ny fast inredning. 
 Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen. 

Riktlinjer mm hittar du här 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar.4.6ae223
614dda2c3dbc44ec8.html 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/fritidsoch
idrottsanlaggningar.4.6ae223614dda2c3dbc45432.html 

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen i Västmanland: 

Indi Persson 
indi.persson@lansstyrelsen.se 

Helena Johansson 
Helena.johansson@lansstyrelse.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ovanstående sammanställning bygger på information från Jordbruksverkets webplats och samråd med 
Länsstyrelsen Västmanland. Ansvarig för sammanställning: Anders Westin – Samordnare på Västmanlands 
länsbildningsförbund. anders@vlbf.se 070-55 11 411 

Lycka till! 


