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Inledning
Byalag och samhällsföreningar har en viktig roll för orters och bygders livskraft och utveckling,
inte minst i rollen som bygdens representant och dialogpart till kommunen.
Ett beviljat generellt ekonomiskt stöd till byalag och samhällsföreningar är tänkt att underlätta
för den löpande verksamheten och ytterligare stärka och förtydliga dess roll.

Definition av byalag och samhällsföreningar
Byalag/samhällsförening är en övergripande organisationsform för invånare i en ort.
Organisationen verkar ideellt för utveckling och välbefinnande genom aktiviteter och
demokratisk dialog.

Förutsättningar och kriterier
Stödet är maximalt 5 000 kronor årligen och kan sökas av byalag, eller motsvarande
samhällsförening, som ideellt verkar för sin bygds utveckling och välbefinnande genom
aktiviteter och demokratisk dialog.
Stödet ges till ett byalag, eller motsvarande samhällsförening, per ort/bygd. Detta stöd är inte
avsett för samlingslokaler och bygdegårdar.
Stödet fördelas årligen till stödberättigade föreningar och är således inte permanenta utan måste
aktivt sökas från föreningarna. Stödmottagande föreningar ska medverka till att kommunens
policyer, riktlinjer och vision efterföljs och samtidigt verka för att Laholms kommuns
värdegrund efterföljs. En del i kommunens vision enligt beslut i kommunfullmäktige den 23
april 2019.
”I Laholm ska kulturen och fritiden vara drivkrafter för tillväxt, demokrati och
samhällsutveckling. Vi ska stimulera invånarnas möjligheter att påverka, vara delaktiga och ta
ansvar för kommunens utveckling.”
Samhällsföreningarna och byalagens verksamheter är uppbyggda utifrån varje orts olika
förutsättningar, dock ska föreningarna ges likvärdiga möjligheter för att utveckla respektive
verksamhet. Därför ska följande åtagande uppfyllas för att erhålla stödet.
Föreningens åtagande:
• Föreningen ska arbeta utifrån en demokratisk grundsyn för att utveckla och bidraga till
delaktighet på respektive ort.
• Föreningen ska arbeta för mångfald i samhället och verkar för invånarnas förtroende och
åsikter.
• Föreningen ska vara en dialogpart till kommunen i frågor som rör bygdens utveckling samt
bistå kommunen med lokal kunskap och förankring.
• Föreningen ska aktivt delta i byalagsträffar, byalagsråd och liknande.
• Föreningen ska utse en kontaktperson till kommunen i de fall det är annan än föreningens
ordförande.
• Föreningen ska i sin stadga eller på annat sätt kunna visa att man bidrar till bygdens
välbefinnande och utveckling.
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Ansökan
Ansökan ska vara Laholms kommun, 312 80 Laholm tillhanda senast den 1 december för att
gälla kommande kalenderår. Om ansökan inte inlämnas i tid kan det medföra att ansökan avslås.
Ansökan ska ske på särskild blankett som kommunen tillhandahåller. Blanketten ska vara korrekt
ifylld och innehålla samtliga uppgifter kommunen efterfrågar.
Ansökan ska undertecknas av föreningens ordförande/firmatecknare.

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott fattar årligen beslut under februari månads sammanträde.
Föreningarna informeras per brev och/eller e-post om ledningsutskottets beslut.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod pröva om styrdokumentet är aktuellt. Om
styrdokumentet inte är aktuellt ska det upphävas, revideras eller sammanföras med annat
styrdokument om så är möjligt.

