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Syfte för lokalt utvecklingsstöd 
Stödet går till en lokal utvecklingsgrupp som arbetar för bygdens eller ortens utveckling och 
dess attraktivitet. 
 
Ljungby kommuns vision är "I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 
invånare år 2035". Lokala utvecklingsgrupper spelar en viktig roll i arbetet mot visionen. 
Både som en samverkanspart inom begreppet tillsammans, och även i deras arbete och 
engagemang som de skapar på att göra sin bygd eller ort attraktiv. 
 

Definition av lokal utvecklingsgrupp 

En lokal utvecklingsgrupps syfte är att: 
• Främja utvecklingen av egna orten och bygden. 
• Ta tillvara lokala initiativ och utvecklingsmöjligheter. 
• Stimulera intresse och engagemang för den egna bygden eller orten, och för det 

gemensamma utvecklingsarbetet i Ljungby kommun. 

En lokal utvecklingsgrupp ska: 
• Ha sitt säte eller permanent verksamhet i Ljungby kommun.  
• Ha ett organisationsnummer som är registrerat hos Skatteverket. 
• Vara politiskt och religiöst obunden. 
• Vara öppen för deltagande för samtliga i bygden eller orten.   
• Arrangera öppna och annonserade möten. 
• Aktivt arbeta för att uppnå representativitet för orten eller bygdens demografi – 

avseende ålder, kön och etnicitet. 
• Utse kontaktperson, ordförande och kassör. 
• Ge kommunstyrelsen insyn i verksamheten om kontroll av verksamheten behöver 

genomföras, samt arkivera medlemslistor i sju år efter avslutat verksamhetsår enligt 
svenska arkivlag. 

 
 

Grundprinciper för lokalt utvecklingsstöd 
Utbetalning av lokalt utvecklingsstöd vilar på: 

• Svensk lagstiftning, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s allmänna 
förklaring av de mänskliga rättigheterna.  

• Demokratiska principer och barnkonventionen.  
• Svensk lagstiftning och principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla 

diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, 
funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 
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Ersättning för lokalt utvecklingsstöd 
Det lokala utvecklingsstödet som en lokal utvecklingsgrupp kan ansöka om är 4 500 kr per år.  
Därtill har en lokal utvecklingsgrupp möjlighet att ansöka om ett bonusstöd på 2 000 kronor 
per år. En lokal utvecklingsgrupp som påvisar att de har använt ett eller flera fokusområden 
utpekade av Ljungby kommun, i sin verksamhet, aktiviteter eller arrangemang, har möjlighet 
att ansöka om bonusstödet.  
I arbetet mot visionen har Ljungby kommun fyra fokusområden:  

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer. 
• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby 

kommun. 
• Utveckla arbetet kring berättartraditionen 
• Näringsliv 

Dessa fokusområden är utvalda för att ta fler steg mot att bli 35 000 invånare år 2035 och är 
vägledande när beslut fattas i Ljungby kommun framöver. 
 

Ansökan för lokalt utvecklingsstöd 
Sista ansökningsdag är 31 maj, och ansökan görs på Ljungby kommuns webbplats för e-
tjänster.  
Till ansökan ska bifogas: 

• Gällande stadgar  
• Verksamhetsberättelse  
• Verksamhetsplan  
• Två protokoll från styrelsemöten  
• En skriftlig beskrivning om hur ett eller flera fokusområden har använts i 

verksamheten. 

Den lokala utvecklingsgruppen ska också registrera eller uppdatera föreningsuppgifter i 
föreningsregistret på Ljungby kommuns webbplats.  Ansökan behandlas under förutsättning 
att föreningens uppgifter i registret är aktuella. 
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