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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 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 och 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 5 000 kronor årligen och kan delas ut till byalag, eller motsvarande samhällsförening, 
som ideellt verkar för sin bygds utveckling och välbefinnande genom aktiviteter och demokratisk 
dialog. 
 
Stödet ges till ett byalag per ort med omnejd. Detta stöd är inte avsett för samlingslokaler och 
bygdegårdar. 
Stödet betalas ut årligen till stödberättigade föreningar och är således inte permanent. 
 
Byalagens verksamheter är uppbyggda utifrån varje områdes olika förutsättningar, dock ska 
föreningarna ges likvärdiga möjligheter för att utveckla respektive verksamhet.  
 
Kriterier för stöd till byalag och samhällsföreningar: 

• Föreningen ska agera i enlighet med Laholms kommuns värdegrund, policyer, riktlinjer 
och vision. 

• Föreningen ska arbeta utifrån en demokratisk grundsyn för att bidra och utveckla 
delaktighet inom respektive orts närområde. 

• Föreningen ska arbeta för mångfald i samhället och verkar för invånarnas åsikter och 
förtroende. 

• Föreningen ska vara en dialogpart till kommunen i frågor som rör områdets utveckling 
samt bistå kommunen med lokal kunskap och förankring. 

• Föreningen ska aktivt delta i byalagsträffar, byalagsråd och liknande. 
• Föreningen ska utse annan kontaktperson till kommunen om det inte ska vara föreningens 

ordförande. 
• Föreningen ska vara registrerad i kommunens digitala föreningskatalog och hålla dess 

uppgifter aktuella. 
• Föreningen ska i sina stadgar eller på annat sätt kunna visa att man bidrar till bygdens 

välbefinnande och utveckling. 
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Beslut och utbetalning 
Det åligger näringslivsenheten att årligen bedöma vilka byalag som uppfyller kriterierna och i 
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens ledningsutskott senast under januari föreslå beslut om 
godkännande.  
Kommunstyrelsens ledningsutskott fattar årligen beslut under februari månads sammanträde. 
Föreningarna informeras per brev och/eller e-post om ledningsutskottets beslut. 
Efter besked om beslut verkställs utbetalningar genom att näringslivsenheten upprättar 
betalningsorderna och meddelar ekonomienheten att administrera utbetalningarna. 

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. 
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