SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Sid

2007-06-25

1

Plats och tid

Stadshuset, rum 2, kl 14.00-14:10

Beslutande

Bo-Anders Thornberg (m) ordf
Lars Olsson (c) v ordf
Tommy Nilsson (s)

Övriga deltagande

Kommunchef Johan Eriksson
Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

Utses att justera

Lars Olsson

Justeringens tid
och plats

Kommunledningskontoret/2007-07-02

Sekreterare

Maj-Inger Carlsson

Ordförande

Bo-Anders Thornberg

Justerare

Lars Olsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott/2007-06-25

Anslagsdatum

2007-07-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Karin Lexander

Justering

BAT

LO

Paragrafer 204

Anslagets nedtagande 2007-07-25

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-06-25

Sid

2

§ 204

Bidrag till projektet ”Bo i By”
Dnr 2007/472

048

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Församlingen beviljas ett bidrag på 50 000 kronor.
Bidraget finansieras ur ekonomikontorets vht 099, övriga
ändamål.

Beskrivning av ärendet
Finja kyrkliga samfällighet har ansökt om projektstöd hos
Länsstyrelsen. Medlen söks ur landsbygdsprogrammet.
Projektet ”Bo i By” har som mål att skapa samverkan och
utveckling av bygemenskapen i Matteröd, Västra Torup och
Hörja församlingar i Hässleholms kommun.
Samfälligheten söker därför medel för att genom en projekttjänst under 2007 få möjlighet att genomföra olika projekt. Projektledaren ska sammanföra de olika sammanslutningarna i bygden till gemensamma aktiviteter som stärker
samhörigheten mellan invånarna i byn.
Ett av syftena med projektstöden inom Landsbygdsprogrammet är att ge ökad livskvalitet på landsbygden.
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Ks au 2007-06-25, § 204 forts
Enligt programmet kan stöd beviljas för åtgärder som utvecklar och förstärker fritids- och kulturaktiviteter på landsbygden. Stöd kan också beviljas till projekt som förnyar och
utvecklar bygden och ger bättre möjligheter för boende,
sysselsättning och företagande. Det är viktigt att resultatet
av beviljade projekt kommer flera till nytta.
Ytterligare ett krav är att det ställs krav på medfinansiering
då de flesta projekt endast beviljas en del av kostnaderna
via projektstöd. Övriga kostnader ska finansieras med andra
offentliga eller privata medel.
Samfälligheten har angett att de själva kan finansiera
60 000 kronor. De ansöker om 50 000 kronor som medfinansiering från kommunen.
____________________

Sänt till:
Finja Kyrkliga Samfällighet, kyrkonämnden
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