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Riktlinjer för stöd till verksamhet inom lokala utvecklingsgrupper och 
projektmedel till utveckling av Varbergs landsbygd 

Syfte till stöd till Lokala utvecklingsgrupper och stöd till utveckling av Varbergs 
landsbygd 

Syftet med stöd till lokala utvecklingsgrupper är att; 
1. Främja en aktiv lokal demokratisk dialog kring bygden utveckling.
2. Stärka de lokala utvecklingsgruppernas roll som dialogpartner till kommunen i

utvecklingsfrågor som rör bygden samt biträda kommunen med lokal kunskap och förankring.

Syftet med projektstöd till landsbygdsutveckling är att; 
1. Bidra till en positiv utveckling Varbergs landsbygd
2. Bidra till och främja det lokala engagemanget på Landsbygden och stärka de ideella krafter

som verkar på landsbygden.

Gemensamt syfte är att främja jämställdhet, demokrati, folkbildning, folkhälsa och tillgänglighet. 

Allmänna bestämmelser 
1. Verksamheten skall ha ett jämställdhetsperspektiv och tillåta alla att delta oavsett kön, etnisk

bakgrund eller funktionsnedsättning.
2. De kommunala bidragen avser vara ett stöd i utvecklingen av verksamheten vid sidan av en

egen insats och medlemsavgifter i föreningen.
3. Bidragen skall vägas mot verksamhetens omfattning.
4. I det fall den sökande är en förening eller organisation skall stadgarna ha en öppen

medlemsparagraf samt spegla en demokratisk och humanistisk människosyn.
5. Bidrag kan endast beviljas till en inom kommunen verksam förening eller organisation.
6. Om bidraget gäller ett arrangemang där kommunen är medarrangör skall detta framgå i

annonser och tryckt material.
7. Föreningar som är bidragsberättigade för och mottager LOK-stöd är inte bidragsberättigade

enligt stöd till Lokala utvecklingsgrupper eller stöd till utveckling av landsbygden.
8. Stödet gäller inte bidrag till samlingslokaler och bygdegårdar.
9. Bidragsansökan skall vara underskriven av behörig firmatecknare, ordförande eller kassör.
10. Bidragen betalas till av den sökande organisationen registrerat bankgiro eller postgiro.
11. Bidragsmottagaren har en skyldighet att till kommunstyrelsens förvaltning ställa sina

räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning, vid behov.
12. Lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att bidragstagaren blir återbetalningsskyldig.
13. Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kommunstyrelsen.



 
 

VERKSAMHETSSTÖD TILL LOKALA UTVECKLINGSGRUPPER 
 

Vem kan få stöd? 
Stöd till lokala utvecklingsgrupper kan sökas av byalag, bygdelag, samhällsföreningar och andra 
organisationer som i sina stadgar har som uttalad uppgift att verka för bygdens utveckling inom ett 
avgränsat geografiskt område. Stöd kan endast ges till en sammanslutning per geografiskt område.  

Stöd ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgörenhetsorganisationer. Stöd ges inte 
heller till verksamhet som bedrivs av kommunal, regional eller statlig aktör.  

Krav på sökande 
Den lokala utvecklingsgruppens stadgar skall ange att föreningen är öppen för alla samt att 
inriktningen på verksamheten omfattar bygdens utveckling. Föreningen skall utgöra en dialogpart till 
kommunen i frågor som rör bygdens utveckling samt biträda kommunen med lokal kunskap och 
förankring. Den lokala utvecklingsgruppen skall utse en kontaktperson till kommunen.  

Kommunens ansvar och åtaganden 
Utse en kontaktperson som ansvarar för att bygdens frågor tas emot. Initiera dialog i frågor där 
kommunen är angelägen om en bredare belysning och förankring 

 Ansökan 
1. Föreningen söker på basis av verksamhetsplan, utvecklingsplan eller likande. I planen skall 

föreningen beskriva hur man genom sin verksamhet bidrar till bygdens utveckling.  
2. Föreningen redovisar genom sin årsredovisning verksamhetsårets aktiviteter.  
3. Ansökan görs digitalt  
4. Ansökan görs till Marknad Varberg som ansvarar för beredning, beslut och utbetalning.  

Stödbelopp 
Det finns tre olika stödbelopp. En för mindre lokala utvecklingsgrupper, en för större och en för 
Landsbygdsrådet.  

• Mindre lokal utvecklingsgrupp med minimum 20 medlemmar men mindre än 150 medlemmar 
kan söka upp till 5 000kr i stöd till sitt utvecklingsarbete.  

• Större lokal utvecklingsgrupp med över 150 medlemmar kan söka upp till 10 000 kr i stöd till 
sitt lokala utvecklingsarbete.  

• Landsbygdsrådet kan erhålla upp till 15 000kr för samordning av Varbergs lokala 
utvecklingsgrupper, för att utgöra en dialogpartner till kommunen i utvecklingen av Varbergs 
landsbygd och bidra till densamma. 

Finns mer en lokal utvecklingsgrupp i samma geografiska område så ges stödet till den grupp som har 
som uppgift att verka för bygdens utveckling. Kan detta ej fastställas kan stödes delas mellan 
grupperna.  

 

 

 



 
 

STÖD TILL LANDSBYGDSUTVECKLING 
 

Vem kan få stöd? 
Stöd till landsbygdsutveckling kan sökas av lokala utvecklingsgrupper, föreningar, andra organisationer 
eller små företag* som vill utveckla landsbygden. De stödsökande måste vara en lokal förening eller 
företag med verksamhet eller säte i Varbergs kommun och placering i den by, ort eller samhälle stödet 
avser främja.  

Stöd ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller välgörenhetsorganisationer. Stöd ges inte 
heller till verksamhet som bedrivs av kommunal, regional eller statlig aktör. När företag står som 
sökande måste nyttan av insatsen tillfalla fler än det enskilda företaget. 

*Med små företag menas företag med under 5 anställda och en omsättning under 2 mnkr.  

Stödbelopp 
Stöd kan sökas för max 20 000 kr per insats och max en gång per år per stödsökande. Totala summan 
tillgänglig för stöd är 300 000kr kronor fördelat på de olika insatserna.   

Vad kan man söka stöd för? 
Stöd kan sökas inom tre områden; 

1. Attraktiv boendemiljö 
2. Bygdeutveckling 
3. Marknadsföring av Varbergs landsbygd 

Attraktivare boendemiljö  
Exempelvis: 

- Utsmyckning och vårdande av byn. Stöd till mindre åtgärder som är hållbara över tid och som 
gör byn attraktivare.   

- Stöd till plats som vill utveckla en lokal servicepunkt. Skyltning och material.  
- Stöd till kommunikation och digital infrastruktur. Hemsidor, digitala informationskanaler och 

skyltning.  

Bygdeutveckling 
Exempelvis: 

- Stöd i aktiviteter som krävs för att söka lokala utvecklingsprojekt. Ex studiebesök, analys eller 
undersökning, samordnade möten och aktiviteter som bidrar till att utforma en 
projektansökan.  

- Stöd till lokala utvecklingsgruppers arbete med byns utveckling.  
- Stöd till tillskapandet av nya mötesplatser*. 
- Stöd till aktiviteter som utvecklar bygden. 

*Stöd till nya mötesplatser ges inte till sådant som kan stödjas inom ramen för Kultur och fritidsförvaltningens 
stöd till samlingslokaler inte heller till investeringar i mötesplatser vilket finns inom Hamn & gatuförvaltingen. 

Marknadsföring av Varbergs landsbygd 
Exempelvis 

- Få professionell hjälp med marknadsmaterial, inbjudningar och hemsida.  



 
 

- Kommunikation och synlighet i syfte att inkludera fler i aktiviteter, sprida aktiviteter som göras 
och öka landsbygdens synlighet i olika medier 

 

Ansökan 
1. Ansökan görs digitalt  
2. Stödet hanteras som ett enhetsstöd d.v.s. om ansökan beviljas skrivs ett avtal med kommunen 

avseende de aktiviteter ansökan innefattar.  
3. Redovisning sker genom att den stödsökande lämnar in en redovisning för de aktiviteter som 

finns angivna i avtalet. Även detta görs digitalt.  
4. Ansökan görs till Marknad Varberg som ansvarar för beredning, beslut och utbetalning.  

Krav på sökande 
Projektet förbinder sig att synliggöra Varbergs kommun som finansiär av aktiviteten eller insatsen som 
erhållits stöd för.  

Avgränsningar 
• Vid många ansökningar prioriteras nya sökande som tidigare inte erhållit stöd.  
• Stöd ges inte till återkommande insatser.  
• Stöd ges inte till föreningar för att täcka egenfinansiering i form av medlemsavgifter eller 

inträde.  
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