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 Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30-09.05 
Ajournering  
 
Beslutande Christina Lidström, ordförande  (M) 
 Per-Olof Lidestav, 1:e vice ordförande (C) 
 Linda Berglund, 2:e vice ordförande (S) 
 

 
 
Övriga 

Närvarande  Jimmy Johansson, kommunchef § 5 

  Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare § 5 
 Jenny Stensson, näringslivsutvecklare § 5 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Linda Berglund (S) 
Ersättare 
 
 
 
Plats och tid för 

justering Kommunkontoret, 2021-03-12 kl. 13.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 5 
 Ewa Lindqvist, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Christina Lidström, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 
 
 
 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag  www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-03-12 
  Anslaget upphör 2021-04-03 

  

http://www.bjurholm.se/
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Justerare  Beslutsexpediering  

 § 5 Dnr KS20-354 143 

 

Remiss – Yttrande fördelning av bygdemedel 2021 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner fördelning av 
bygdemedel enligt bilaga 1 för år 2021 och skickar den till 
Länsstyrelsen för fastställande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regleringen av bygdemedlens användning finns i 6:e kapitlet lagen 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt i 
förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Länet erhåller 
varje år medel från vattenregleringsföretagen. Sedan avsättningar 
gjorts för oförutsedda skador, utifrån Miljödomstolen, skall medlen i 
övrigt användas för ändamål som främjar näringsliv och service i 
bygden eller annars är till nytta för denna. Medlen fördelas därför till 
berörda kommuner och till rennäringen. 
 
Länsstyrelsen tar emot ansökningar om bygdemedel från 
projektägarna, därefter remitteras de till kommunen.  
 
Kommunen bereder, prioriterar utifrån handlingsplan och riktlinjer och 
lämnar sedan efter samråd med bya- och utvecklingsrådet ett 
yttrande till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut och betalar ut 
bidrag. Kommunen besiktigar projektet och utfärdar ett 
granskningsintyg som sänds till Länsstyrelsen som underlag för 
utbetalning av bidrag till projektägaren. 
 
Beslutsunderlag 
Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 
Sammanställning av ansökningar bygdemedel 
 
Beslutet ska skickas till 
Näringslivsutvecklare 
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
 
 

 


