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Riktlinjer för samverkansfond för 
civilsamhället  
 
Fastställd av kommunstyrelsen 2017-03-07, § 46. Reviderad och fastställd av 

kommunstyrelsen 2018-02-06, § 36 samt 2018-09-04, § 192. 

Vimmerby kommun har som syfte att främja och utveckla integration och inkludering i 

samhället i ett brett perspektiv. Utgångspunkten för samverkansfonden är att inspirera och 

stimulera till insatser från civilsamhället som ökar integrationen i Vimmerby kommun och 

bidrar till ett inkluderande förhållningssätt för alla medborgare. Det gäller såväl nyanlända 

som andra grupper i samhället som behöver integreras i olika verksamheter. Därigenom kan 

kommunen erbjuda goda sammanhang och en meningsfull fritid.  

Samverkansfondens syfte och mål är i linje med kommunens framtagna integrationsstrategi.  

 

Målgrupp  

Förening, organisation, trossamfund, eller studieförbund med samhällsnytta och verksamhet 

utan ekonomiskt vinstintresse som idé, kan ansöka om medel för att främja och utveckla 

integration i Vimmerby kommun.  

 

Aktör som ansöker om medel bör uppfylla kraven som gäller för ansökan för andra 

föreningsbidrag i Vimmerby kommun beträffande transparens och insyn i aktörens 

verksamhet, demokrati, öppenhet och alla människors lika värde. 

 

 

Målsättning  

Öka integrationen i lokalsamhället genom föreningsliv och övriga civilsamhällets arenor i 

Vimmerby kommun.  

 

Stimulera till engagemang samt ge goda förutsättningar till lika rättigheter och möjligheter att 

delta i föreningsverksamhet och i civilsamhällets arenor för en meningsfull fritid tillsammans 

med andra. 

 

Ansökan  
2,4 miljoner kronor är avsatta och medel går att söka fr.o.m. 2017-04-01 och tills det att 

fonden tömts på ekonomiska medel. Särskild ansökningsblankett finns att hämta på 

kommunens hemsida. Kommunen kan välja att bevilja delar av eller hela projekt, och 

maxbelopp som kan beviljas per ansökan är i regel 400 000kr. Ansökningar upp till  

25 000 kr beslutas av utvecklingschefen. Ansökningar mellan 25 001 kr – 100 000 kr  

beslutas av utvecklingschefen efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Projektansökningar för belopp mellan 100 001 kr – 400 000 kr beslutas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

 

Vid tilldelning av projektmedel tas hänsyn till geografisk spridning, spridning av aktörer och 

målgrupper samt aktiviteters mångfald. Ansökningar behandlas fortlöpande från och med 

2017-04-01. Beviljat belopp upp till 100 000kr betalas ut fortlöpande efter beslut. Belopp som 

överstiger 100 000kr kommer att delutbetalas utefter en plan som görs i dialog med berörd 

förening/organisation.  

 

För ansökt verksamhet gäller att den ska genomföras inom en period om max två år. Medel 

kan i regel inte sökas för samma projekt ytterligare en gång, men kan prövas i vissa fall efter 

diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Vimmerby kommun uppmuntrar till samverkan mellan föreningar, näringsliv, kommunen, 

myndigheter och organisationer och projekt kan med fördel medfinansieras med hjälp av 

andra aktörer, dessa ska i de fallen redovisas i ansökan.  

 

Beviljade bidrag är inte att jämställa eller förväxla med ordinarie föreningsbidrag i Vimmerby 

kommun. 

  

 

För ansökan gäller: 

 

Att verksamheten huvudsakligen sker i Vimmerby kommun och en majoritet av deltagarna 

ska vara boende i kommunen. 

Att alla insatser skall underlätta och stimulera integration med målet att motverka att 

människor i Vimmerby kommun befinner sig i utanförskap. 

 

Medel kan exempelvis sökas för materialkostnader, ledararvoden, lokalhyror, marknadsföring 

eller visst resestöd för att möjliggöra spridning av verksamheter i hela kommunen.  

Ledararvode värderas till 200kr per utförd arbetstimme. 

 

Investeringskostnader kan sökas i vissa undantag i de fall de uppfyller ett eller flera punkter 

av kriterierna. Ansökan om projektmedel för investering prövas från fall till fall av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Investeringar kan sökas för ett maxbelopp om 100 000kr per 

projekt. 

 

 

Kriterier:  

Medel kan sökas för integrationssatsningar i ett brett perspektiv men särskild prioritet ges 

insatser som:  

 

- är riktade till nyanlända i Vimmerby kommun 
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- medför språkträning för nyanlända 

 

- innehåller mentorskap och/eller nätverksbyggande aktiviteter 

 

- bygger upp erfarenhetsutbyte och/eller gränsöverskridande kulturella möten mellan 

människor boende i Vimmerby kommun 

 

- motverkar segregation och utanförskap, kommunens ansvar för socioekonomiskt 

svaga grupper samt nyanlända är särskilt stort 

 

- är nytänkande och innovativt  

 

- för en vidareutveckling av redan pågående samverkan där tidigare resultat vad gäller 

framgångsfaktorer och utmaningar beaktas   

 

- inspirerar till och/eller möjliggör deltagande i det lokala föreningslivet i Vimmerby 

kommun, utifrån lika möjligheter och rättigheter 

 

 

Uppföljning/Redovisning  

Redovisning av beviljade medel skall göras senast 2 månader efter avslutat projekt. 

Delrapportering kan bli aktuell vid särskild framställan från fritidsenheten.   

Specificerade kostnader för ansökt aktuell verksamhet skall alltid uppges. Kostnader skall i 

slutredovisningen från aktören styrkas genom underlag samt kvitton. Återbetalning kan bli 

aktuell om ansökt verksamhet inte genomförts eller inte överensstämmer med i ansökan 

uppgiven verksamhet eller om redovisning uteblir.  

Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska föreningssamordnaren eller fritids- 

samordnaren på Vimmerby kommun omedelbart meddelas. 

 

Slutredovisningen informeras vidare till kommunstyrelsen. Redovisningen skall beaktas, så att 

generella resultat vad gäller framgångsfaktorer och utmaningar blir synliga.  

 

 

Vid frågor kontakta föreningssamordnare Gun-Britt Wall Larsson 0492-76 92 91  

gun-britt.wall.larsson@vimmerby.se  eller vik. fritidssamordnare Anton Palmér 

anton.palmer@vimmerby.se, 0492-76 92 83. 
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