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Kommunstyrelsen

Landsbygdsmiljonen våren 2019
I kommunstyrelsens budget finns för 2019 avsatt 750 000 kr för
Landsbygdsmiljonen. Syftet med Landsbygdsmiljonen är att stärka landsbygden
och de mindre orternas attraktionskraft och förstärka stadens omlands
förutsättningar för utveckling.

Beredning
Riktlinjer
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 om reviderade riktlinjer för
Landsbygdsmiljonen.
Medel kan sökas av ideella föreningar och andra sammanslutningar, dock inte av
företag eller enskilda personer. Landsbygdsmiljonen är uppdelad i två delar; ett
investeringsstöd och ett verksamhetsstöd.
Investeringsstödet kan utgå för investeringar i lokaler för tillgänglighetsskapande
åtgärder, hållbarhetsåtgärder, underhåll eller andra åtgärder för framförallt ungas
fritid. Maximalt 75 000 kr. Samordning med andra finansiärer såsom Boverket ska
eftersträvas. Investeringsstöd beviljas med maximalt 75 000 kr för en och samma
fastighet inklusive tillhörande byggnader under en femårsperiod. För fastighet med
flera föreningar eller sammanslutningar kan bidrag beviljas för enskilda lokaler för
respektive förening eller sammanslutning. För gemensamma lokaler gäller det
maximala beloppet 75 000 kr. Övriga investeringsbidrag beviljas med maximalt
75 000 kr för varje enskilt objekt.
Verksamhetsstödet är till för utvecklande av sysselsättning i föreningsliv eller
andra sammanslutningar. Verksamhetsstödet ska ses främst som en
”möjlighetsskapare” och vara en hjälp vid igångsättning av nya idéer eller projekt,
man kan söka maximalt 50 000 kr. Medel till projektet kan även sökas från andra
finansiärer. Samtliga ansökningar ska remitteras till Byarådet inför beslut. Byarådet
har ställt sig positiv till att vara remissinstans.
Ordförandebeslut 2019-02-01
I beslut om Landsbygdstrategi under 2018 finns förslag att omarbeta
Landsbygdsmiljonen till en Landsbygdsfond 2020.Därför ska ett nytt arbetssätt tas
fram under 2019. Kommunstyrelsens ordförande har som en följd av detta beslutat
om ett förenklat förfarande i arbetet med landsbygdsmiljonen under 2019. Ärendet
bereds under 2019 av tjänstepersoner vid kommunledningsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen. Byarådet är inte remissinstans under 2019.
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Bedömning
18 olika föreningar eller sammanslutningar från de östra, västra och nordliga
delarna av kommunen, har skickat in totalt 25 ansökningar till Landsbygdsmiljonen
våren 2019. Föreningen Böste Läge har dock återtagit sin ansökan, varför totalt 24
ansökningar från 17 föreningar har behandlats. Dessa representerar olika typer av
verksamheter, såsom exempelvis teatersällskap, scoutkårer, idrottsföreningar och
byalag. 13 ansökningar gäller bidrag till investeringar och 11 till verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Ärendet har beretts av avdelning för Hållbar utveckling tillsammans med Kulturoch Fritidsförvaltningen.
Föreningen Alla kan gympa ansöker om 30 000 kr till verksamhetsstöd för
rekrytering och utbildning av ledare.
Förslag: Beviljas med 24 000 kr till de delar av ledarutbildningen som inte kan
erhållas utan kostnad för föreningen genom Svenska Gymnastikförbundet och
Idrottslyftet. Verksamheten bedrivs i Anderslöv/Klagstorp och riktar sig till alla,
oavsett ålder och funktion.
Gislövs Idrottsförening ansöker om 75 000 kr till investering i ombyggnad och
tillgänglighetsanpassning av befintliga WC.
Förslag: Beviljas med 75 000 kr, inriktning mot barn och unga och
tillgänglighetsanpassning.
Trelleborgs Brukshundsklubb ansöker om 75 000 kr till investering i belysning av
träningsplanen samt 15 000 kr i verksamhetsstöd för sommarläger med ”lånehund”
för barn som inte har en egen hund.
Förslag: Bifall 75 000 kr till belysning som möjliggör ökad användning av
träningsplanen och 15 000 kr ”lånehund” som möjliggör för att fler barn får vistas
med djur i natur.
Föreningen Tusen Myror/Lilla Beddinge teater ansöker om investeringsstöd
55 000 kr till delfinansiering av elcentral tillsammans med fastighetsägaren och
verksamhetsstöd 20 000 kr för inhyrning av handikappanpassad toalett till
sommarens föreställningar.
Förslag: Bifall 55 000 kr till investering i el central samt verksamhetsstöd 20 000
kr till hyra av handikappanpassad toalett som möjliggör för fler att besöka teatern
på landsbygden.
Västra Virestad Byalag ansöker om investeringsstöd 30 000 kr till inköp av tält,
utemöbler, grill och blommor för social gemenskap i byn samt verksamhetsstöd
10 000 kr till lokalhyra, inköp av böcker och föredragshållare.
Förslag: Under förutsättning av att föreningen registrerar sig och öppnar ett
bankkonto föreslås bifall till 20 000 kr för inköp av tält, bord och stolar, grill och
blommor. Avslag på ansökan om verksamhetsstöd då projekt inte är ny eller
förnyad verksamhet, utan pågår sedan länge enligt beskrivningen.
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Föräldraföreningen mot narkotika ansöker om verksamhetsstöd 10 000 kr till att
kunna erbjuda Trelleborgs skolor på landsbygden gratis föreläsningar.
Förslag: Bifall verksamhetsstöd 10 000 kr då det är angeläget att nå även
landsbygden i denna fråga.
Nätverket Öppna Sinnen ansöker om verksamhetsstöd 20 000 kr till lokalhyror,
annonsering, marknadsföring och skyltning av konstställning under påsken samt
10 000 kr till ett arrangemang med ”öppen ateljé” under juli.
Förslag: Avslag vad gäller arrangemang under påsken med motivering att det redan
finns så många konstutställningar då och att detta därför inte kan anses
utvecklande. Bifall till 10 000 kr för ”öppen ateljé i juli.
Lilla Beddinge BK ansöker om 30 000 kr till investering i tränings- och
tävlingskläder samt licenser och avgifter till sitt nyinrättade damlag.
Förslag: Avslag med motiveringen att klubbkläder och avgifter inte kan anses vara
landsbygdsutveckling, utan ordinarie verksamhet.
Sällskapet Länkarna ansöker om investeringsstöd 25 000 kr till renovering av
stugan för att möjliggöra för tillfälligt boende till hemlösa missbrukare.
Förslag: Avslag, projektet bidrar inte till landsbygdsutveckling.
Trelleborgs Golfklubb ansöker om 65 000 kr investeringsstöd och 30 000 kr
verksamhetsstöd till delfinansiering av uppförandet av en korthålsbana för golf och
fotbollsgolf, total preliminär beräknad kostnad för 6 hål, 1 910 000 kr och för 9 hål,
2 870 000 kr.
Förslag: Avslag med motivering att det rör sig om en mycket stor investering och
plan för finansiering utöver bidrag från Landsbygdsmiljonen saknas. Föreningen är
välkommen åter med en tydligare finansieringsplan.
Uniform Collections Vänner ansöker om 75 000 kr till del av investering i
ombyggnad av Klagstorps f.d. kommunhus till en lokal mötesplats med café och
utställning. Totalt beräknas investering uppgå till 490 000 kr.
Förslag: Avslag med motivering att det rör sig om stor investering och plan för
finansiering utöver bidrag från Landsbygdsmiljonen saknas. Föreningen är
välkommen åter med en tydligare finansieringsplan.
ÖT Smygehuk FF ansöker om investeringsstöd 75 000 kr för att förbereda för att
kunna lägga nytt tak samt verksamhetsstöd 25 000 kr för utveckling av föreningens
nystartade inriktning mot autismspektratillstånd genom inköp av nya kläder och
redskap samt studiebesök hos andra sporter. Den budget som bifogas innehåller
dock endast kläder, väskor och resor till och från match.
Förslag: Avslag på ansökan om investeringsstöd då det inte framgår tydligt vad
sökt belopp ska användas till. Föreningen är välkommen åter med en tydligare
finansieringsplan. Avslag på ansökan om verksamhetsstöd då kläder, väskor o.ch
transport till match inte är landsbygdsutveckling utan ordinarie verksamhet.
Fuglie Steglarps Byalag ansöker om investeringsstöd 30 000 kr till digital teknik
för att hålla 1-2 föreläsningar/år.
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Förslag: Avslag då investeringen bedöms väl stor i förhållande till nyttan. Det finns
möjlighet för föreningar att låna utrustning av Kultur- och fritidsförvaltningen för
enstaka föreläsningar.
Piggsvinsteatern har inkommit med tre ansökningar om verksamhetsstöd. 12 000
kr till barnshow och 13 000 kr till ungdomsshow med vardera två föreställningar på
Rosenhagen i Anderslöv våren 2019, samt 15 000 kr till sommarunderhållning med
fem föreställningar på Galleri IsieTIO.
Förslag: Avslag på samtliga ansökningar då föreningen erhållit arrangörsstöd till
detta ändamål av Kultur- och fritidsnämnden.
Trelleborgs Scoutkår ansöker om 75 000 kr till investering isolering av vind samt
fönsterbyte i scoutstugan Grönby hage i Norra Grönby.
Förslag: Avslag enligt riktlinjer då maxbelopp utgick till denna investering år 2017.
Östra Torp Scoutkår ansöker om investeringsstöd med 30 000 kr till nya fönster i
scoutgården.
Förslag: Avslag enligt riktlinjer då maxbelopp utgick till denna investering år 2016.
Östra Torp Lilla Isie Röda kors ansöker om investeringsstöd 10 000 kr för att
färdigställa påbörjad renovering av stugans kök.
Förslag: Avslag enligt riktlinjer då maxbelopp utgick till investering i samma
byggnad år 2016.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Att bevilja totalt 8 av föreningarna och 9 av ansökningarna 225 000 kr i
investeringsstöd och 79 0000 kr i verksamhetsstöd våren 2019, totalt 304 000 kr.
Därmed återstår 446 000 kr att fördela hösten 2019 från Landsbygdsmiljonen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
att bifalla förslaget till utbetalningar av Landsbygdsmiljonen, samt
att avslå angivna ansökningar med anledning av vad som anges ovan.

Expedieras till
Alla kan gympa, Gislövs IF, Lilla Beddinge BK, Trelleborgs Brukshundsklubb,
Trelleborgs Golfklubb, Trelleborgs Scoutkår, Östra Torp Scoutkår, ÖT Smygehuk
FF, Fuglie Steglarps Byalag, Nätverket Öppna Sinnen, Piggsvinsteatern, Tusen
Myror, Uniform Collections Vänner, Västra Virestad Byalag, Föräldraföreningen
mot narkotika, Sällskapet Länkarna och Östra Torp Lilla Isie Rödakorskrets
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