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Inledning  

Det nya riktlinjedokumentet beskriver översiktligt utformningen av kommunens olika stöd till 

föreningar och studieförbund. Genom att förtydliga kommunens roll ökar möjligheten för en god 

samverkan.  

För att erhålla stöd ska föreningarna och studieförbunden driva sin verksamhet i enlighet med 

Vimmerby kommuns värdegrund och ligga i linje med folkhälsoplanen och den lokala 

utvecklingsstrategin.  

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är svensk lag. Hela samhället, 

offentlig förvaltning såväl som föreningar och övrigt civilsamhälle är därmed skyldiga att följa det 

som står i konventionen, detta är således även ett krav för att få ta del av föreningsstöden. Barn har 

rätt till trygga uppväxtvillkor utan risk att utsättas för diskriminering, kränkningar eller att utsättas 

för ohälsosamma miljöer, alkohol eller andra droger. Särskild hänsyn bör tas till artiklarna 2, 3, 6, 

12, 24 och 31. 

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. 

Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 

Artikel 12 Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad 

Artikel 24 Barn har rätt till bästa möjliga hälsa 

Artikel 31 Barnet har rätt till lek, vila och fritid. 

Stöden och tillhörande regler är närmare beskrivna i ” Vimmerby kommuns regler för stöd till 

föreningar och studieförbund”.  Dokumentet finns på kommunens hemsida men du är också 

välkommen att kontakta oss vid frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje  

Regler  
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Grunderna för kommunens stöd  

 

Under våren 2019 antog Kultur- och fritidsutskottet grundläggande mål och vision för kommunens 

stöd till föreningar. Mål och vision är formulerat utifrån vad Vimmerby kommun vill uppnå med 

föreningsstödet men ska likväl tolkas som grundläggande riktlinjer för föreningsstöd. 

Med föreningsstödet vill Vimmerby kommun stödja demokratiskt uppbyggda föreningar som 

engagerar sig för kommuninvånarnas bästa. Syftet är att bidra till ett rikt och brett föreningsliv 

som främjar utvecklingen och attraktiviteten av hela Vimmerby kommun. 

Vimmerby kommun vill genom stöd till föreningar bidra till en fritidssysselsättning som är 

meningsfull för alla, i hela kommunen, och som främjar folkhälsa, jämställdhet och inkludering.   

Vimmerby kommuns ambition med föreningsstödet är att arbeta transparent, 

generationsöverskridande och att alltid ta barnkonventionen i beaktande.  

För att erhålla ekonomiskt och annat stöd från Vimmerby kommun ska föreningarna och 

studieförbunden dela kommunens demokratiska grundvärden. Det kan medföra att sökande kan få 

redogöra för hur de arbetar med jämställdhet, inkludering och de demokratiska värdena.  

Om en förening inte är demokratiskt uppbyggd lämnas inget stöd. Detta innebär att verksamhet 

som bryter mot de demokratiska principer där en organisation om den eller någon av dess 

företrädare, inom ramen för verksamheten: 

 

1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes  

grundläggande fri- och rättigheter  

2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde  

3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller  

4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket 
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Föreningskategorier för stöd  

Det finns sex kategorier för kommunens stöd till föreningar. De utgår ifrån den politiska viljan 

återfunnen från mål- och visionsarbetet samt från dialog med föreningslivet.  

De sex kategorierna utgör generella riktlinjer för den stödberättigade föreningen. De är skrivna på 

ett sätt för att kunna möta förändringar över tid samt kunna synliggöra viktiga områden eller 

målgrupper.  

 Idrotts- och fritidsföreningar 

Syftet med kommunens stöd till idrotts- och fritidsföreningar är att skapa möjligheter till ett 

rikt och varierat fysiskt fritidsliv oavsett förutsättningar.  

 Kulturföreningar 

Syftet med stöd till kulturföreningar är mångsidig kulturell verksamhet inom hela kommunen 

så att dessa engagerar ett flertal av kommunens invånare.  

 Idé- och intresseföreningar  

Syftet med stöd till idé- och intresseföreningar är att stötta föreningar som samlar människor 

med samma eller liknande intressen och skapar mötesplatser för utveckling.  

 Studieförbund 

Syftet med stödet är att ge en frihet för studieförbunden att själva forma och utveckla sin 

bildningsverksamhet.  

 Lokalägande föreningar 

Syftet med stöd till de lokalägande föreningarna är att stödja förening vars huvudsakliga 

verksamhet är att sköta och hyra ut en allmän samlingslokal i kommunen.  

 Övriga 

Syftet med kommunens stöd till övriga är att motverka ojämlikheter, främja inkludering 

mellan grupper och individer och för att stödja insatser som är av värde för Vimmerby 

kommun. Det kan handla om verksamheter som drivs av ideella krafter som ger ett mervärde 

för Vimmerby kommuns invånare men inte faller inom de ovanstående kategorierna.   
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Olika former av stöd 

Det kontanta stödet delas in i fem kategorier: verksamhet, anläggning, utveckling, investering och 

särskilt stöd. Kategorierna kan i sin tur innehålla flera stöd. För varje stöd finns olika kriterier och 

krav. Utöver det kontanta stödet finns också ett konsultativt (rådgivning) stöd samt stöd i form av 

subventionerad hyra av kommunala anläggningar. 

Nedan är en sammanfattning av de olika stödtyperna. I dokumentet ”Vimmerby kommuns regler 

för stöd till föreningar och studieförbund” finns mer detaljerad information om de olika stöden.  

 

 

Beroende på vilken kategori föreningen tillhör kan föreningen söka olika stödformer. Nedan 

återfinns en förklaring samt tabell vad respektive kategori kan söka. 
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Lokaler och hyressubventioner  

I Vimmerby kommuns vision för stöd till föreningar ska hela kommunen räknas in. Det innebär att 

lokaler och anläggningar ska finnas på flera platser i kommunen och vara tillgängliga. Där framgår 

också att stöden ska inriktas mot att utjämna ojämlikheter i avsikt att skapa lika förutsättningar för 

alla invånare att ha en aktiv fritid.  

 

Kommunens egna lokaler, hallar, anläggningar och mark  

Kommunen äger och driver lokaler, hallar, anläggningar och mark som vidare förhyrs ut till 

föreningslivet. Hyror och arrenden är subventionerade i enlighet med kommunens vision om 

tillgänglighet för alla. Subventionerna är därav en form av föreningsstöd. Subventionens 

omfattning ska vara tydlig för hyresgästen. 

Kommunens lokaler, hallar och anläggningar är tillgängliga för kommuninvånarna, föreningslivet 

och andra aktörer till en subventionerad hyra. Syftet är att göra det lättare för människor att vara 

aktiva.  

Vid subventioner och tilldelning av träningstider tillämpas fördelningsprinciper på respektive 

anläggning.   

Subventionsgraden varierar mellan olika typer av anläggningar. Uthyrning- och subventionsgrad 

är fastställd av Kommunfullmäktige och beslutas inom ramen för kommunfullmäktige anvisade 

medel för gällande budgetår.  

Ambitionen är att anläggningarna ska utnyttjas så mycket som möjligt. Hyressättningen är flexibel 

för att fungera som medel för ökad uthyrning. Hyra av anläggning till större publika 

idrottsarrangemang förhandlas fram enligt särskild överenskommelse mellan 

utvecklingsavdelningen och respektive förening. 
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Konsultativt stöd  

Utöver det ekonomiska stödet erbjuder även Vimmerby kommun stöd av konsultativ karaktär.  

 Rådgivning  

Utvecklingsavdelningen finns för dialog och stöttning i frågor och bidragsansökningar men även 

gällande olika projekt och ansökningar. Syftet är att bygga en tvåvägskommunikation där 

föreningarnas utveckling är i centrum och nya samarbeten, arbetssätt och potentiell extern 

finansiering möjliggörs.  

 

 Nätverkande  

Syftet är att nya kontaktvägar till andra föreningar och aktörer i det civila samhället ska skapa 

möjligheter för möten i olika former. Samarbeten på kort och lång sikt och även nya 

samverkansformer kan skapas.  

 

 Information 

Kommunen har som ambition att förmedla information om de verksamheter som bedrivs av 

föreningslivet med syfte att stärka föreningslivet och bidra till en positiv utveckling.  
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Uppföljning och utvärdering  

För att Vimmerby kommun ska kunna säkerställa att föreningen lever upp till de krav som ligger 

till grund för stödet behövs en tydlig uppföljning.  

Vid strävan efter transparens och en god dialog med föreningslivet är uppföljning och utvärdering 

värdefull. I dialogen och uppföljningen kan båda parterna ta lärdom av varandra och tillsammans 

sträva efter att utveckla och samverka för en meningsfull fritid.   

Om kommunen bedömer att stödet inte använts på ett sätt som ligger i linje med det som det är 

avsett för kan det efter en fördjupad utvärdering leda till återbetalningskrav. Utvärderingen kan 

även resultera i att föreningen inte längre är stödberättigad.  

 

 

 


