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Riktlinjer - Fond för landsbygden och för föreningslivet i hela 
Nybro kommun 
 

Nybro kommun har i bokslut 2021 avsatt 4 000 000 kr i en fond för landsbygden och för 

föreningslivet i hela Nybro kommun. Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra hur, av vem och 

till vad medlen kan nyttjas. 

  

Pengarna är en engångssatsning. När medlen i fonden är slut görs en utvärdering. 

 

Ansökan till fond för landsbygden 
 

Lokala utvecklingsgrupper/föreningar kan ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort/by. 

Flera ansökningar kan göras av samma utvecklingsgrupp/förening och för samma ort, men de 

som inte erhållit fondmedel prioriteras framför de som redan fått. 

 

Lokala utvecklingsgrupper ska samverka i en ort/by och satsa på sådant som är viktigt och 

prioriterat är projekt som är utvecklande av orten där de bor. Det maximala beloppet per 

ansökan är 300 000 kronor. 

 

Det måste vara en lokal utvecklingsgrupp/förening som står för ansökan. Ansökan ska vara 

förankrad så brett som möjligt i bygden helst i samarbete med det lokala näringslivet. En lokal 

utvecklingsgrupp kan vara sockenråd, byalag, samhällsföreningar eller annan typ av 

intressegrupp. Det finns inget krav att utvecklingsgruppen ska vara registrerad som förening 

men ett krav är att utvecklingsgruppen består av minst en registrerad förening och har minst 

två öppna möten per år dit invånare från byn/orten bjuds in. 

 

Det finns inga krav på egen insats, finansiering eller ideella arbetsinsatser.   

  

Nybro kommun har också som krav att det som utvecklingsgruppen/föreningen vill göra ska 

utvecklingsgruppen ansvara för. Om man vill exempelvis vill bygga något ska man själva 

söka bygglov, upprätta markavtal och stå för drift och underhåll. Krävs ändring av detaljplan 

kan man söka om medel ur fonden för detta. Utvecklingsgruppen kan inte bygga något som 

sedan överlämnas till kommunen för drift och underhåll. Detta regleras i avtal. Om däremot 

någon annan lokal aktör på orten vill ta över driften går det förstås bra.   

 

Ansökningar mottages tre gånger per år. Första ansökningstiden löper ut 31 augusti 2022 och 

den andra 31 november 2022 och den tredje den 30 april 2023.  Ansökan skickas in till 

kommunen antingen via e-post eller via brev. 

 

Efter en ansökan sker prövning om huruvida villkoren är uppfyllda och kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar därefter om avslag eller beviljande. Föreningen får inte påbörja några 

åtgärder innan beslut är fattat. 

 

Fondens syfte är att stärka landsbygdsutveckling och avser insatser utanför Nybro tätort. Med 

landsbygdsutveckling avses aktiviteter och anläggningar som gagnar de boende, ökar 

attraktivitet och främjar företagande och sysselsättning. 

 



Om bidraget blivit beviljat ska en delrapport lämnas enligt beslutet. Detta ska skickas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott om projektet inte är avslutat. När projektet är avslutat ska det 

slutredovisas och är inte bidraget förbrukat ska de återstående medlen återbetalas till 

kommunen. 

 

Vilka föreningar kan söka? 

En lokal utvecklingsgrupp kan vara sockenråd, byalag, samhällsföreningar eller annan typ av 

intressegrupp. Det finns inget krav att utvecklingsgruppen ska vara registrerad som förening 

men ett krav är att utvecklingsgruppen består av minst en registrerad förening och har minst 

två öppna möten per år dit invånare från byn/orten bjuds in. 

 

Vilka insatser kan fonden användas till? 

Fonden kan användas till insatser för lokalt utvecklingsarbete med syfte att stärka den lokala 

identiteten. Det kan innebära försköning och förbättringar av lokala mötesplatser/ytor, god 

boendemiljö, evenemang eller aktiviteter, insatser för att bevara och lyfta fram kultur och 

naturmiljöer, boendemöjligheter, profilering och marknadsföring av den egna bygden med 

mera. Det kan även avse trygghetsökande insatser, social samverkan, föreningsaktiviteter och 

gemenskap. 

 

Hur stort stöd kan vi få? 

Ett fondbidrag uppgår till maximalt 300 000 kronor inkl moms per ort med omkringliggande 

område. Vid ansökan ska en budget bifogas för de planerade kostnaderna i projektet. 

 

Vilka kriterier ska uppfyllas? 

Förslagen ska vara väl förankrade i er bygd/närområde helst i samarbete med det lokala 

näringslivet. Finns flera föreningar och intressenter krävs att ni samarbetat kring 

framtagningen av förslag. Det krävs också att de invånarna som inte är representerade i en 

förening haft möjlighet att ta del av förslagen och kunnat påverka förslaget innan ni gör en 

ansökan. Ni ska kunna styrka hur ni gjort för att förankra era idéer och förslag till utveckling. 

 

Ansökan måste göras av en förening. Den förening som gör ansökan ska ha minst två öppna 

möten per år där alla invånare är välkomna. Detta kan vara i anslutning till ett evenemang om 

det tydligt framgår vart och hur ni bjuder in till information om era idéer och förslag. 

 

Hur gör vi om vi vill bygga något? 

Det är viktigt att föreningen undersöker vilka tillstånd och regler som krävs för att kunna 

genomföra projektet. Det är föreningen som planerar och genomför projektet från start till 

slut. Det innebär att om det krävs tillstånd från markägare, detaljplaneändring eller 

byggnadslov ska det göras av föreningen som ansöker. Det är viktigt att planera för framtida 

skötsel, underhåll och driftskostnader. Driftsfrågor kommer inte att skötas av Nybro kommun 

men kan skötas av någon annan lokal part. 

 

 

 

  



Ansökningsformulär fond för landsbygden 
 

 Förening som söker. 

 Om fler föreningar/organisationer står bakom ansökan, ange dessa här. 

 Samarbetsparter från lokalt näringsliv. 

 Föreningens adress och organisationsnummer. 

 Bank-/plusgiro för utbetalning. 

 Kontaktperson. 

 Telefonnummer. 

 E-postadress. 

 Beskriv vad ni vill göra eller vad bidraget ska gå till. 

 Redogör specificerat för vilka kostnader ni söker fondmedel för.  

 Här bifogar ni er budget. 

 Övrig projektinformation som Nybro kommun bör känna till: 

      till exempel om det krävs fler medfinansiärer för att projektet ska komma igång. 

 Beskriv hur ni har förankrat förslaget/förslagen till projektet med invånarna och lokalt 

näringsliv i byn/orten där det ska genomföras.  

 Ange bedömd projekttid med startdatum och slutdatum. 

 Vem står för kommande drift och skötsel av det ni vill göra. 

 Bedömd årlig kostnad för kommande drift och skötsel. 

 

 

 

Ansökan Ekonomiskt stöd för föreningslivet i hela kommunen 
 

Corona-pandemin har drabbat föreningslivet i Nybro hårt. Med pandemins senaste framfart så 

stramades restriktionerna ytterligare åt och föreningarna som äntligen såg ljuset i tunneln 

drabbades återigen. I kontakt med föreningar har liknande beskrivningar om hur de förlorar 

intäkter p.g.a. inställda aktiviteter och begränsningar i publikantal.  

 

Syftet med stödet är att värna föreningarnas fortlevnad efter de ekonomiska svårigheter som 

Corona-krisen orsakat. Stödet kan sökas av såväl idrottsföreningar som exempelvis 

hembygds-/bygdegårds och kulturföreningar. Det maximala beloppet per ansökan är 400 000 

kronor i engångsstöd. 

 

Föreningarna kan få del av bidraget genom att göra en ansökan med en redogörelse för hur 

pandemin har påverkat föreningen ekonomiskt och verksamhetsmässigt samt beskriva 

behovet av bidrag för återstart och fortsatt verksamhet. Ekonomiska förluster ska styrkas vid 

ansökan, exempelvis med redovisning och jämförelse av resultaträkning för samma period 

innan pandemin startade. Beaktande ska också tas till tidigare utbetalt stöd under pandemin. 

Ansökningarna ska bedömas utifrån de beskrivningar, styrkta underlag och behov som har 

redovisats. Ingen förening ska förvänta sig att få full ersättning för sina förluster, men 

avsikten är att underlätta återstart- och fortlevnad.  

 

Ansökningar mottages två gånger per år. Första ansökningstiden löper ut 31 augusti 2022 och 

den andra 30 november 2022.  Ansökan skickas in till kommunen antingen via e-post eller via 

brev. 

 



Efter en ansökan sker prövning om huruvida villkoren är uppfyllda och kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar därefter om avslag eller beviljande.  

 

 

Ansökningsformulär fond för ekonomiskt stöd till föreningslivet 
 

 Förening som söker. 

 Om fler föreningar/organisationer står bakom ansökan, ange dessa här. 

 Föreningens adress och organisationsnummer. 

 Bank-/plusgiro för utbetalning. 

 Kontaktperson. 

 Telefonnummer. 

 E-postadress. 

 Redogör för hur pandemin har påverkat föreningen ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt. 

 Beskriv behovet av bidrag för återstart och fortsatt verksamhet.  

 Ekonomiska förluster ska styrkas vid ansökan, exempelvis med redovisning och 

jämförelse av resultaträkning för samma period innan pandemin startade. Beaktande 

ska också tas till tidigare utbetalt stöd under pandemin.  

 Redogör specificerat för vilka kostnader ni söker fondmedel för.  

 

 


