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BAKGRUND 

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar om fördelningen av bygdemedel 
Länsstyrelsen har fastställt en handbok för hantering av bygdemedel, se bilaga. 
Där informeras om vad bygdemedel är, samt hur och när och till vad man ansöker. 

Vindelns kommuns regler 
Utöver Länsstyrelsens handbok har Vindelns kommun vissa egna regler för bygdemedel, 
som framgår av detta dokument 

Vilka kan söka bygdemedel? 
Inom Vindelns kommun är föreningar och organisationer inom berörd bygd, behöriga att 
söka medel. Även Vindelns kommun har möjlighet att söka bygdemedel för aktiviteter som 
rör berörd bygd. 

Vad är berörd bygd? 
Enligt Vindelns kommun är berörd bygd Umeälvens avrinningsområde. 

VINDELNS KOMMUNS BESLUT 

Handlingsplan för 2021 
Kommunstyrelsen beslutar varje år om en handlingsplan som i grova drag beskriver vad 
bygdemedlen ska användas till. Handlingsplanen skickas in till Länsstyrelsen  

Kommunstyrelsen beslutar om följande prioritering av 2021 års bygdemedel. 

Till tågperrongen i Tvärålund avsätts 363 000 kronor. 

Av återstående medel avsätts 
50 % till föreningar och organisationer i berörd bygd. Ansökningar bereds av 

BOLLU-gruppen. 
50 % till projekt och näringslivsbefrämjande åtgärder som beslutas av Vindelns 

kommun. 

Fleråriga ansökningar 
Tvärålunds byaförening inkom 2017 med en flerårig ansökan för ny värmeanläggning till 
industrihuset för åren 2017-2021 med 216.052:- per år. Finansieras med 50% vardera ur 
förenings och näringslivsdelen. 
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HANDLÄGGNING 

Vindelns kommuns beredning av ansökningarna 
Kommunen ges möjlighet att yttra sig över årets ansökningar innan Länsstyrelsen fattar 
beslut. 

Hur går yttrandet till? 
BOLLU-gruppen bereder och prioriterar ansökningarna från föreningar. Beredningen görs 
utifrån Länsstyrelsens handbok och anvisningar i detta dokument. Ansökningar som 
Vindelns kommun gjort till näringslivsbefrämjande åtgärder och till medfinansiering av 
projekt behandlas inte av BOLLU-gruppen. 

BOLLU-gruppen 
BOLLU-gruppen (Bo Och Leva Längs Umeälven) består valda representanter för byarna 
längs Umeälven inom Vindelns kommun.  

BOLLU-gruppen består av 7 representanter med personliga ersättare utsedda av följande 
föreningar i respektive bygd. Det ligger i den utsedda föreningens skyldighet att samla 
föreningarna i sitt område för samråd om bl.a. representationen i BOLLU-gruppen.  
Föreningarna rapporterar sina val av representanter till kommunstyrelsen för kännedom 
senast den 1 maj årligen.  

1. Skivsjöbygden I.F./Sektion Samhällsnämnden
2. Bjurforsbygden Bygdegårdsförening
3. Videlund-Lillsele bygden Byagårdsförening/Byaförening
4. Tvärålundsbygden Byaförening
5. Ramselebygden Byagårdsförening
6. Granö Byaförening
7. Tegsnäset Byaförening



Sida 5(7) 

Vindelns kommuns övergripande mål för och prioriteringar av bygdemedlen 
Dessa ligger som grund för BOLLU-gruppens beredning och kommunens yttrande till 
Länsstyrelsen  

Mål 
Öka befolkningen genom att 

• förbättra kommersiell och allmän service
• skapa attraktiva och inbjudande miljöer
• förbättra och utveckla föreningslivet genom samverkan

Öka sysselsättningen genom att 
• öka antalet arbetstillfällen
• bredda näringslivet
• utveckla näringslivet

Vision för berörd bygd 2020 
• 1500 personer skall bo i området
• 2 skolor med fritids och förskola i området
• Bibehållen och vidareutvecklad service
• Industriområdena i Tvärålund och Tegsnäset har vidareutvecklats till innovativa

”företagsbyar”
• Flera attraktiva och lönsamma besöksmål
• Ett aktivt samarbetande föreningsliv

Prioriteringar 

Ökad befolkning
• Insatser som förbättrar service och kommunikation
• Åtgärder som skapar ett attraktivt boende och ett välkomnande besöksklimat.
• Åtgärder som tar tillvara ungdomarnas behov och initiativ.
• Gemensam marknadsföring av hela området för boende och besöksnäring
• Insatser som sker i samverkan mellan byar, föreningsliv och service
• Insatser som skapar inbjudande samlingslokaler.
• T.ex. vid om-eller tillbyggnad eller nybyggnation.
• Byn eller bygden skall i enighet med berörda föreningar besluta om vilken/vilka

lokaler som långsiktigt har rätt till insatserna.
• Utbildning med syfte att arbeta effektivt i de ideella föreningarna

Ökad sysselsättning 
• Genomföra förstudier för analys om vilka insatser som kan öka sysselsättningen.
• Insatser som möjliggör för fler företagsetableringar och fler lokalt sysselsatta
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• Insatser som skapar affärsmässiga besöksmål
• Utbildning med syfte att förbättra nyföretagandet och affärsutveckling

Vindelns kommuns principer vid yttrande över ansökningarna 
Allmännytta och behov skall stå i fokus vid samtliga bedömningar. När storleken på 
medlen bestäms skall hänsyn tas till ändamålets beskaffenhet och hur stor del av 
kostnaden medlen kommer att utgöra. Hänsyn skall också tas till om andra bidrag lämnas 
för ändamålet. 

Medel får inte utgå återkommande till samma organisation och till samma ändamål.

Behöver en investering finansieras ur mer än ett års disponibla medel skall en projektplan 
upprättas i förväg. 

Bygdemedel får inte beviljas till driftkostnader/löpande underhåll. Till 
driftkostnader/löpande underhåll räknas åtgärder som är återkommande inom en 5-10 
årsperiod, till skillnad från mer omfattande åtgärder/uppgraderingar.

Bygdemedel för upprustning av vägar förslås att ej beviljas. 

Bygdemedel till verksamheter som finns i flertal inom ett närbegränsat område skall 
prövas restriktivt. 
Bygdemedel till terrängfordon kan stödjas med max 75 procent,  
högst 100 000 kronor, under förutsättning att föreningen i sin verksamhet har till uppgift 
att underhålla skid- och skoterspår inklusive de leder som allmänheten nyttjar. 

Bygdemedel till elektronisk utrustning t.ex. tv, video, DVD mm behandlas restriktivt då 
dessa inte faller in under handlingsplanens insatsområden.  

Vindelns kommuns krav på ansökningarna, utöver Länsstyrelsens 

• Erhålls bidrag från annat håll skall detta redovisas.
• Till ansökan bifogas föreningens/organisationens senaste verksamhetsberättelse,

verksamhetsplan, balansräkning, budget och projektbudget
• Vid investeringar i fastigheter och markanläggningar krävs att

föreningen/organisationen äger fastigheten/marken, alternativt att
föreningen/organisationen har avtal (arrende/servitut) som är förenligt med
investeringens syfte.

• Sökande bör om möjligt vid investeringar över 50 000 ta in minst två offerter.
• Om projektet sker i samarbete med andra föreningar skall detta vara dokumenterat

i protokoll. Deltagande föreningars protokoll bifogas ansökan
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Särskilda krav gäller för större projektansökningar 
Till större projekt räknas ansökningar som uppgår till 500 000 kronor eller mer. 
Fördelas ansökan över flera år skall beloppet räknas samman, beloppet kan inte 
underskridas genom att fördela projektet över flera år. 

Förutom de ordinarie ansökningshandlingarna skall större bidragsansökningar innehålla: 
• Flerårig driftbudget, minst tre år, som visar föreningens ekonomiska ställning om

investeringen genomförs, och medel har beviljats enligt ansökan.
• En investeringskalkyl, innehållande kostnadsberäkningar, offerter eller annat

underlag som styrker kostnaderna.
• En tidsplan som visar hur investering fördelar sig över året eller åren.

Glöm inte att bifoga nedanstående dokument: 
• Senaste verksamhetsberättelse
• Verksamhetsplan
• Balansräkning
• Budget
• Projektbudget
• Ev. Avtal (arrende/servitut)
• Dokument/protokoll från respektive föreningar vid samverkansprojekt
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