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RIKTLINJER 

 

Definition: I Gällivare kommun är riktlinje ett samlingsnamn för de dokument som varken 

kan sägas vara en föreskrift (dvs. rättsregler) eller ett styrdokument (som styr kommunal 

verksamhet). Riktlinjer är inte bindande för vare sig myndigheter, enskilda eller 

kommunanställda, utan är generella rekommendationer om tillämpningen av en lag eller hur 

någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Syftet med riktlinjer är att säkerställa 

likabehandling samt god kvalitet i handläggningen av kommunens olika ärenden samt att man 

som kommunmedborgare lätt kan bilda sig en uppfattning av vad som förväntas när man 

ansöker om ett stöd, bidrag eller annan offentlig jänst eller nyttighet. Riktlinjer finns i 

kommunens författningssamling. 
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Inledande bestämmelser  

 

1. Regleringsmedel kan användas till projekt som är av investeringskaraktär och/eller 

främjar en positiv utveckling/tillväxt. Övriga bidragsformer bör prövas innan 

regleringsmedel används. För att finansiera vissa projekt kan en kombination av olika 

stödformer användas. Varje projekt bedöms innan en bidragsnivå beslutas, beroende på 

projektets prioritet. Regleringsmedel kan aldrig erhållas som driftsstöd för en verksamhet.  

 

2. Ansökan om bygdemedel insänds till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen 

översänder därefter ärendet till kommunen med begäran om yttrande.  

 

3. Handläggning av bygdemedelsärenden sker inom kommunledningskontoret enligt 

fastställd organisation.  

 

4. Gällivare kommuns yttrande lämnas enligt den för kommunstyrelsen fastställda 

delegationsordningen.  

 

B Regleringsmedlens användande  

5. Regleringsmedlen skall i första hand användas för att främja näringslivets utveckling 

samt för att ge medborgarna i kommunen en god livskvalitet.  

 

6. Bidrag från regleringsmedel kan lämnas till projekt inom:  

a) Industri- och hantverk  

b) Turism  

c) Infrastruktur  

d) Fritidsanläggningar  

e) Fiskevård  

f) Kulturella ändamål  

g) Övrigt 

C. Bedömningsgrunder 

 Stor  Medelgod  Mindre god Summa 

Projektets 

utvecklingspotential 

    

Motivering för 

projektet- nytta 

    

Projektägarens 

ekonomiska 

kapacitet 

    

 

Projektets utvecklingspotential: Bedömning av projektets möjligheter att bidra till en 

långsiktigt hållbar ekonomisk och/eller social utveckling. 

 

Motivering för projektet- nytta: Bedömning av projektets nytta inom det sökta 

insatsområdet a- g. 

 

Projektägarens ekonomiska kapacitet: Bedömning av projektägarens ekonomiska kapacitet, 

d v s vilka resurser projektägaren i övrigt förfogar över och som kan bidra till projektets 

genomförande. 
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Poängskala:  

Utvecklingspotential: Stor- 3 p, Medelgod- 2 p, Mindre god- 1 p, maximal poäng 3 p 

Motivering/nytta: Stor- 3 p, Medelgod- 2 p, Mindre god- 1 p, maximal poäng 3 p 

Kapacitet: Stor- 1 p, Medelgod- 2 p, Mindre god- 3 p, maximal poäng 3 p 

 

Maximal poäng 9, ger bidrag med 70% av totalkostnaden och lägsta poäng 3 ger 24% av 

kostnaderna enligt nedanstående skala. Har ansökan lägre poäng än så bör den avslås. 

(Skala: 8 procentenheter per avdragen poäng) 

 

9 poäng 70% 

8 poäng 62% 

7 poäng 54% 

6 poäng 48% 

5 poäng 40% 

4 poäng 32% 

3 poäng 24% 

 

 


