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Kriterier för Mörbylånga kommuns landsbygdspeng
  

Ändamål 

Syftet med landsbygdspengen är att stödja föreningar som vill skapa 

utveckling i sina bygder. Med utveckling menas att stärka bygdens 

attraktivitet för boende, verksamma och besökare, öka sammanhållningen 

och engagemanget i lokalsamhället samt att bidra till ekonomisk, social och 

miljömässig hållbarhet1.  

Projekt 

Landsbygdspengen kan exempelvis användas till undersökningar, 

evenemang, investeringar och renoveringar. 

Grundkrav: 

- Projektet bidrar till att stärka bygdens attraktivitet för boende, 

verksamma och besökare, öka sammanhållningen och engagemanget 

i lokalsamhället eller skapar ekonomisk, social eller miljömässig 

hållbarhet.  

- Projektet motverkar inte något av ovanstående syften. 

- Ansökan för stöd har inkommit inom utsatt tid.  

- Förening som tidigare beviljats stöd från Mörbylånga kommun har 

redovisat sina tidigare genomförda arrangemang och projekt på ett 

korrekt sätt.  

Faktorer som beaktas vid prioritering: 

Om summan sökta medel är större än vad som finns att fördela kommer 

ansökningarna att jämföras med varandra och prioriteras utifrån följande 

faktorer: 

- Projektet bidrar till flera av bidragets ändamål. 

- Det bor färre än 1000 personer i byn/på orten där projektet ska genomföras. 

                                                      
1 Här kan du läsa vad som menas med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet: Vad är 

hållbarhet? | Hållbarhetsforum (lu.se) 

https://www.hallbarhet.lu.se/forskning/vad-ar-hallbarhet
https://www.hallbarhet.lu.se/forskning/vad-ar-hallbarhet
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- Flera föreningar samverkar i projektet. 

- Projektet engagerar barn och unga. 

- Projektet medfinansieras med egna medel, sponsring eller bidrag från andra 

organisationer än Mörbylånga kommun. Som medfinansiering räknas även 

ideell tid med 200 kr per arbetad timme. 

Sökande 

Landsbygdspeng kan utgå till ideella föreningar verksamma i Mörbylånga 

kommun. Föreningen som söker bidrag ska vara öppen för alla och ha 

stadgar som antagits av föreningens årsmöte, föra medlemsförteckning, ha 

egen styrelse och kassaförvaltning. Landsbygdspeng kan också utgå till 

allmännyttiga stiftelser2. Landsbygdspeng kan inte utgå till företag 

(inkluderat ekonomiska föreningar) eller privatpersoner.  

Bidragets storlek 

Bidragens storlek är beroende av den budget kommunfullmäktige årligen 

beslutar för ändamålet samt antal sökande vid ansökningstillfället. Projekt 

utan annan medfinansiering kan beviljas maximalt 25 000 kr. Projekt med 

annan medfinansiering kan beviljas 30% av den totala projektkostnaden men 

max 150 000 kr. Som medfinansiering räknas även ideell tid med 200 kr per 

arbetad timme. 

Ansökan 

Landsbygdspengen delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdag är 15 

april respektive 15 november. Ansökan görs i Interbook Go.  

Beslut 

Beslut fattas av kommunstyrelsen enligt gällande delegationsordning senast 

en månad efter sista ansökningsdag.  

Utbetalning 

Bidraget betalas ut när projektet beviljats finansiering. 

Redovisning 

Senast två månader efter projekttidens slut ska en skriftlig redovisning av 

projektet samt en ekonomisk redogörelse lämnas till kommunen. Utgifterna 

ska styrkas med kvitton eller fakturor. De projektmedel som inte använts i 

projektet betalas tillbaka till Mörbylånga kommun i samband med 

redovisning. 

Kommunikation 

Föreningar som beviljas bidrag ska tydligt informera om att projektet fått 

stöd av Mörbylånga kommun. 

 

 

 

                                                      
2 Läs mer om vad som räknas som allmännyttig stiftelse här: Villkor för att vara en 

allmännyttig stiftelse | Skatteverket 

https://skatteverket.se/foreningar/driva/stiftelse/villkorforattvaraenallmannyttigstiftelse.4.7eada0316ed67d72825f8.html
https://skatteverket.se/foreningar/driva/stiftelse/villkorforattvaraenallmannyttigstiftelse.4.7eada0316ed67d72825f8.html

