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Riktlinjer Landsbygds och skärgårdsmiljonen
Syfte: Att bidra till utveckling över hela kommunens landsbygd och skärgård.
Detta görs genom att stödja föreningar som aktivt arbetar för att bidra till
samhällsutveckling på landsbygden och i skärgården. Med landsbygd avses
områden utanför stadsbygden och serviceorterna Jämjö, Rödeby och Nättraby.
•
•
•
•

Insatser som genererar stor nytta för lokalsamhället prioriteras
Åtgärden som genomförs måste vara tillgänglig för alla medborgare
Stöd beviljas med belopp mellan 10 000 – 200 000 kronor
Stöd kan beviljas till hela eller delar av den totala projektkostnaden

Ofta baseras projekten på ett stort inslag av ideellt arbete. Stöd utgår då endast för
material. I de fall det är olämpligt att genomföra hela eller delar av projektet
ideellt utgår stöd även till arbetskostnad. Exempel på sådana insatser kan vara
arbete som kräver särskild fackkompetens, tex el, VVS, arbete på hög höjd eller
mycket omfattande renoveringar som kräver stor tidsinsats. I de fall tjänster köps
in ska det göras av företag som är momsregistrerade och innehar F-skattsedel.
I samband med ansökan ska följande uppgifter lämnas in:
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse
Årsmötesprotokoll
Ekonomisk rapport (balans och resultaträkning)
Styrelsebeslut på att projektansökan ska lämnas in
Projektbeskrivning
Förfrågningsunderlag ska skickas ut till minst två företag, när beloppet
överstiger 50 000 kronor.

Ansökan ska göras senast den 31 oktober året innan utlysningsåret. Ansökan görs
via e-tjänst på Karlskrona kommuns e-tjänst. Ansökan utgörs av ett formulär där
projektet beskrivs i korthet. Bilagor laddas upp i e-tjänsten. Ansökningarna bereds
av Landsbygds-och skärgårdsutvecklarna. Beslut om beviljade medel fattas i
början av året av Kommunstyrelsen. Rekvisition av medel görs efter avslutat
projekt. Ett förskott på 50% av beviljat stöd kan utbetalas efter rekvisition. I
samband med att beslut om beviljade medel skickas ut bifogas följande villkor:

Villkor

Kommunstyrelsen
Adress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-postadress

371 83 Karlskrona

Östa Hamngatan 7 B

0455-30 30 00

0455-30 30 30

kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

1. Beviljade medel ska användas till det ändamål som ansökan avser. Vid
förändringar i projektplanen ska kontakt tas med ansvarig handläggare. Om
förändringen godtas meddelas detta skriftligt.
2. Alla nödvändiga tillstånd måste vara klara innan stödet betalas ut. Exempel på
tillstånd som kan krävas beror på projektets art. Det kan vara
•

Bygglov, Strandskyddsdispens (söks hos kommunen)

•

Samråd enligt miljöbalken (söks hos Länsstyrelsen)

•

Markägartillstånd (söks hos respektive markägare)

3. Utbetalning sker efter redovisning av faktiska kostnader i
kostnadssammanställningen. Bifoga kopia på samtliga fakturor, samt
betalningsbevis (kontoutdrag el motsvarande). I redovisningen anges också
eventuell privat finansiering och uppskattat antal ideella timmar. Redovisningen
ska göras senast 31 oktober 20XX eller enligt särskild överenskommelse. Förskott
kan beviljas med maximalt 50% av beslutat belopp.
4. Beviljat stöd ska utnyttjas under det år som utlysningen avser. Undantag kan
göras vid medfinansieringsprojekt efter särskild överenskommelse som meddelas
skriftligt.
5. I samband med utbetalningen skickas en skylt ut, där det framgår att projektet
är finansierat av Landsbygds- och Skärgårdsmiljonen, Karlskrona kommun.
Denna skylt ska sättas upp i anslutning till investeringen och sitta kvar under 5 år.
6. Om det framkommer att felaktigheter har begåtts i projektet kan hela eller delar
av stödet återkrävas.

