KOMMUNAL
FÖRFATTNINGSSAMLING
Ks 2012-11-28, § 170
Ändrad av kommunstyrelsen 2014-02-26, § 21: Villkor för att få bidrag,
punkten 3.
RIKTLINJER FÖR UTVECKLINGSPENG FÖR BYALAGEN I MARKS
KOMMUN
Kommunstyrelsen kan ge bidrag i form av en utvecklingspeng till
kommunens byalag för att möjliggöra lokalt utvecklingsarbete.
Kommunstyrelsen anger år från år i sin budget hur mycket pengar
som ska avsättas.
Bidragen ges för att uppmuntra till engagemang och aktiviteter som
ökar trivseln och attraktiviteten för boende och besökande. Samarbete
mellan byalag och andra föreningar uppmuntras.
Bidrag lämnas endast till sådana aktiviteter som inte kan erhålla
bidrag fran någon annan av kommunens övriga nämnder.
Utvecklingspengen ges bara till ett byalag per by eller ort.
Utvecklingspengen betalas ut per kalenderår och består av två delar:
• Administrations- och aktivitetsbidrag, 10 000 kronor/år.
Bidraget avser kostnader för exempelvis porto och kopiering,
utvecklingsarbete med målsättning att stärka den lokala identiteten
och säkra en god servicenivå samt för aktiviteter för att bevara kultur
och naturmiljöer mm.
• Särskilt projektbidrag, bidragets storlek kan variera.
Bidraget avser särskilda projekt som ett byalag vill bedriva för att
utveckla sin verksamhet eller ort.
Villkor för att få bidrag
• Byalaget ska vara politiskt och religiöst obundet samt ha en
bred lokal förankring.
• Byalaget ska ha formen av en ideell eller ekonomisk förening
som kan vidta rättshandlingar, bland annat att ta emot bidrag.
• Byalaget ska senast 15 april det år ansökan avser lämna in en
bidragsansökan för särskilt projektbidrag till kommunstyrelsen.
• Byalaget ska efter ordinarie årsmöte varje år skicka in sin
verksamhetsberättelse till kommunen.
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• Byalag ska lämna kommunen den insyn i sin verksamhet som
behövs för kontroll av att tilldelade bidrag används på angivet
sätt. Om uppenbart brott mot bidragsreglerna konstateras har
kommunen rätt att hålla inne eller återkräva beviljat bidrag.
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