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Kommunstyrelsen

Landsbygdsmiljonen hösten 2018
I kommunstyrelsens budget finns för 2018 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. Våren 2018 fördelades 540 237 kr från
Landsbygdsmiljonen till 20 ansökningar från 19 föreningar. Därmed återstår
209 763 kr att fördela ur Landsbygdsmiljonen hösten 2018.

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.
För detta ändamål finns 300 000 kr avsatt år 2017 och 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.

Bedömning

28 olika föreningar eller sammanslutningar från de östra, västra och nordliga
delarna av kommunen, har skickat in totalt 30 ansökningar till Landsbygdsmiljonen
hösten 2018. Föreningen Strandheden har dock återtagit sin ansökan, varför totalt
29 ansökningar från 27 föreningar har behandlats. Dessa representerar olika typer
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av verksamheter, såsom exempelvis teatersällskap, scoutkårer, idrottsföreningar
och byalag.
Byarådets förslag
Byarådet har sammanträtt och lämnat förslag på utbetalningar av
Landsbygdsmiljonen till totalt 9 av föreningarna och 9 av ansökningarna; totalt
209 700 kr i investeringsstöd. Något verksamhetsstöd finns inte med i Byarådets
förslag. Därmed uppgår totalt stöd för hösten 2018 till 209 700 kr från
Landsbygdsmiljonen enligt Byarådets förslag.
De som Byarådet föreslår får bidrag beviljat är:
Böstarps Bygdeförening: Investering i nya tält 35 000 kr.
Klagstorps Föreläsningsförening: Investering projektor 4 600 kr
Lilla Beddinge Byalag: Investering renovering Garnhuset 17 000 kr
Nätverket Öppna Sinnen: Investering i ny hemsida 20 000 kr
Skytts Härad hembygdsförening: Investering i rullstolsramp 12 000 kr
Skåre Byalag: Investering i tändkulemotor 20 000 kr
Stora Beddinge Byalag: Investering i nytt förråd 61 100 kr
Sydslättens Ryttarförening: Investering i nya staket 30 000 kr
Östra Torp Lilla Isie Röda Korskrets: Investering färdigställande av kök 10 000 kr
Byarådet har även föreslagit avslag på ansökningar med följande
motiveringar:
Anderslövs Folketshusförening: Avslag i hård konkurrens
Beddingstrands Tennisklubb: Avslag, kommunens fastighet
Gislövs IF: Avslag, fick stöd våren 2018
Grönby Byalag: Avslag, fick stöd våren 2016
Gylle AIF: Avslag, stadgar saknas i ansökan
Kyrkoköpinge Ridklubb: Avslag, kommunens fastighet
Lilla Beddinge BK: Avslag, fick stöd våren 2016
Lilla Beddinge BK: Avslag, fick stöd våren 2016
Piggsvinsteatern: Avslag, fick stöd 2017
Pingvin Rugbyklubb: Ej landsbygdsutveckling eller stadens omland
Team Trelleborg Triathlon: Avslag, ej landsbygdsprojekt
Söderslätts Klätterklubb: Avslag, privatägd fastighet
Tegelberga Golfklubb: Avslag, aktiebolag
Trelleborg Båtsällskap: Avslag, ansöka ej komplett, stadgar och revisionsberättelse
saknas.
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Trelleborgs Ryttarförening: Avslag, ansökan ej komplett då det saknas underskrift
av en av två revisorer
Trelleborgs Scoutkår – Avslag, beviljades 75 000 2017
Östra Torp Scoutkår: Avslag , beviljades 75 000 kr och 23 000 kr 2017
ÖT Smygehamn FF: Avslag i hård konkurrens
Kommunledningsförvaltningens förslag
Ärendet har beretts av avdelning för Hållbar utveckling i samråd med
Fritidsförvaltningen. Det finns skillnader i tolkningen av riktlinjerna mellan
Byarådet och tjänstepersonberedningen. Byarådet bedömer att de nya riktlinjerna
gäller från den dag de beslutades, vilket lett till att Byarådet endast i vissa fall tagit
hänsyn till tidigare bidrag i bedömningen.
Tjänstepersonberedningen har tagit hänsyn till tidigare beviljade bidrag vid
bedömningen av samtliga ansökningar och föreslår därför att följande föreningar
får avslag med hänsyn till att de tidigare erhållit maxbelopp, 75 000 kr, till
investering i samma fastighet: Skytts Härads Hembygdsförening år 2015,
Trelleborgsscoutkår år 2016, ÖT, Smygehuk FF år 2017, Östra Torp Lilla Isie
Rödakorskrets år 2015 och Östra Torp Scout år 2016.
Vidare föreslår tjänstepersonberedningen att Pingvin Rugbyklubb, Trelleborgs
Båtsällskap och Unitet Fighters FF får avslag på samtliga ansökningar på grund av
bristande landsbygdskoppling.
Kyrkoköpinge Ridklubb föreslås få avslag då projektbeskrivning med budget
saknas i ansökan.
Skåre Byalag föreslås få avslag då investeringen i ansökan inte är förenligt med
hållbarhets- och miljöhänsyn. Ansökan avser inköp av dieseldriven tändkulemotor
för att besökare ska få höra hur en fiskebåt lät förr i tiden.
Tegelberga Golfklubb föreslås få avslag då verksamheten är ett aktiebolag, inte en
förening eller sammanslutning.
Resterande ansökningar bedöms uppfylla kriterierna och
tjänstepersonberedningen föreslår att medel fördelas till:
Anderslövs Folketshusförening: 60 000 kr till investering i anpassning scen,
toaletter dam och herr, samt anpassning ramp. Avslag på övriga delar till förmån
för andra föreningar i hård konkurrens.
Bösarps Bygdeförening: 35 000 kr till investering i nya tält enligt ansökan
Gylle AIF: 16.250 kr till investering material för verksamhet funktionsnedsatta och
5 000 kr till körersättning åt specialutbildade ledare i verksamhet ovan. Resterande
del av ansökan avslås då projektbeskrivning med budget saknas.
Klagstorps Föreläsningsförening: 4 600 kr till investering i projektor enligt
ansökan.
Nätverket Öppna Sinnen: 20 000 kr till investering i ny hemsida enligt ansökan.
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Piggsvinsteatern: 9 000 kr verksamhetsstöd till lokalhyra för barn och
ungdomsverksamhet.
Stora Beddinge Byalag: 21 850 kr till del av investering i nytt förråd. Avslag på
övriga delar ansökan till förmån för andra förening i hård konkurrens.
Söderslätts Klätterklubb: 38 000 kr till investering i gym golv, avslag på övriga
delar av ansökan, till förmån för andra föreningar i hård konkurrens samt då
föreningen även erhållit bidrag till delar av ansökan ur Fritidsnämndens särskilda
satsning hösten 2018.
Förslag avslag:
Följande föreningar föreslås få avslag på ansökningarna till förmån för andra
föreningar och i hård konkurrens. Flera av föreningarna har erhållit bidrag tidigare,
även om maxbelopp till investering inte utgått.
Lilla Beddinge BK, Lilla Beddinge Byalag, Gislövs IF, Grönby , Sydslättens RF,
Trelleborgs RF och Team Triathlon Trelleborg.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen har samrått med Byarådet utifrån riktlinjerna och
föreslår att kommunstyrelsen beviljar stöd och ger avslag till stöd i enlighet med
kommunförvaltningens förslag. Totalt föreslås att stöd till totalt 8 av föreningarna
och 8 av ansökningarna om 195 700 kr i investeringsstöd och 14 000 kr i
verksamhetsstöd beviljas hösten 2018.
Därmed uppgår totalt stöd för hösten 2018 till 209 700 kr från
Landsbygdsmiljonen.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bifalla förslaget till utbetalningar av Landsbygdsmiljonen, samt
att avslå angivna ansökningar med anledning av vad som anges ovan.

Expedieras till
Anderslövs Folketshusförening UPA, Beddingestrands Tennisklubb, Bösarps
Bygdeförening, Gylle AIF, Gislövs IF, Grönby Byalag, Kykoköpinge Ridklubb,
Lilla Beddinge BK, Lilla Beddinge Byalag, Klagstorps Föreläsningsförening,
Nätverket Öppna Sinnen, Piggsvinsteatern, Pingvin Rugbyklubb, Skytts Härads
Hembygdsförening, Skåre Byalag, Stora Beddinge Byalag, Söderslätts
Klätterklubb, Sydslättens Ryttarförening, Team Triation, Tegelberga GK,
Trelleborgs Båtsällskap, Trelleborgs Ryttarförening, Trelleborgs Scoutkår, Östra
Torp Lilla Isie Rödakorskrets, Östra Torp Scoutkår, ÖT Smygehuk FF och United
Fighters.
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