
 

Fastställd av styrelsen för Hela Sverige ska leva Skaraborg den 1 mars 2023 

Riktlinjer för Lokal Bygdepeng Skaraborg  

 

Syfte  

Syftet med Lokal Bygdepeng Skaraborg är att enkelt och obyråkratisk uppmuntra och stödja lokal 

verksamhetsutveckling, på landsbygd och i småorter i Skaraborg. 

Vilka kan söka Lokal Bygdepeng Skaraborg? 

Lokal medlemsorganisation i Hela Sverige ska leva Skaraborg har rätt att söka Lokal Bygdepeng 

Skaraborg.  

Även organisation som avser att bli medlem i Hela Sverige ska leva Skaraborg kan ansöka om Lokal 

Bygdepeng Skaraborg. Medlemskap ska vara tecknat senast i samband med att projektmedel 

utbetalas. 

Allmänna förutsättningar 

Att sökande förening arbetar i demokratisk anda och verkar för alla medlemmars engagemang och 

delaktighet.  

Att föreningens verksamhet utgår från våra värdegrunder demokrati, mångfald och jämställdhet och 

för socialt, miljömässigt, ekonomiskt och strukturell hållbar utveckling.  

Inriktning Lokal Bygdepeng Skaraborg år 2023 

En levande demokrati förutsätter ett starkt civilsamhälle med ett rikt lokalt föreningsliv. Särskilt 

viktigt är att ungdomar ges möjlighet att själva utveckla sina intressen och engagemang tillsammans 

med andra ungdomar. 

Verksamhetsåret 2023 premierar Lokal Bygdepeng Skaraborg verksamhet och aktiviteter riktade för 

och med ungdomar i högstadie- och gymnasieålder eller för och med barn i låg- och mellanstadie-

ålder.  

Vi vill särskilt premiera verksamhet som genomförs av ungdomar och på ungdomars egna villkor. 

Verksamhet och aktiviteter som genomförs ska vara lokala fysiska möten. 

Det långsiktiga syftet ska vara att stimulera ungdomars egenorganisering i lokalt föreningsliv. Det kan 

handla om befintliga föreningar eller nystart av lokala klubbar och föreningar. 

Verksamhet och aktiviteter ska genomföras under 2023. 

 Belopp 

Lokal Bygdepeng Skaraborg fördelas år 2023 till minst fem projekt, om vardera 3 000 kronor. 

Ansökan 



Ansökan om Lokal Bygdepeng 2023 mejlas senast den 1 juni till Hela Sverige ska leva Skaraborg; 

skaraborg@helasverige.se 

Ansökan behöver inte vara omfattande. Den ska dock innehålla följande: 

 Syfte och Mål med projektet. 

 Kortfattad beskrivning av planerade aktiviteter/verksamhet. 

 Beskrivning om och hur ungdomar engageras i planeringen. 

 Eventuella samarbetspartners. 

 Tidsplan. 

 Ansvarig kontaktperson, med kontaktuppgifter. 

 Uppgifter om hur projektmedel kan utbetalas. 

Efter projektets genomförande ska en skriftlig återrapport ske till Hela Sverige ska leva Skaraborg om 

genomförandet av verksamhet/aktiviteter samt hur projektmedlen har använts. 

Återrapport ske senast tre månader efter genomförda aktiviteter. 

Beslut om fördelning av Lokal Bygdepeng Skaraborg 

Beslut om fördelning görs av styrelsen för Hela Sverige ska leva Skaraborg. 

Styrelsen kan besluta om återbetalning av utbetalda medel om projektets syfte och mål ej följts. 

Frågor 

Frågor besvaras av vår verksamhetsledare Helena Dahlström 0793 310184, 

skaraborg@helasverige.se eller av vår ordförande Per Gustafsson 070 7774713, per@komiris.se 
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