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Dokumentation av intressentdialog mellan Växjö 

kommun och Funkibator  

Datum och tid: 10 maj 2021 kl. 13:00 – 16:00 via Zoom. 
 
Deltagare: Totalt ungefär 19 stycken med 8 personer från Växjö kommun och 11 
från Funkibator. Flera deltagare kommer och går från mötet. 
 
 

1. Översyn av samtliga kommunala föreningsbidrag. Information och 
inhämtande av synpunkter. 
Verksamhetsutvecklare/processledare Ulrika Pizzeghello från kultur- och 
fritidsförvaltningen berättar om arbetet med att se över vägen och 
handläggningen av kommunala föreningsbidrag. Joel Mattsson från 
omsorgsförvaltningen representerar arbetsgruppen för omsorgsförvaltningen. 
Fritidsutvecklare Emeli Sjöberg samordnar delprocessen som handlar om 
kommunens stöd till föreningar. Bilderna Ulrika visar skickas med i 
dokumentationen. 
 
Kommentarer: 
• Det är mycket positivt att stödmöjligheterna blir oberoende av förvaltning och 

kontaktpersoner. Det goda arbetet blir ännu bättre genom ett avtal om 
partnerskap och särskilt om detta är undertecknad av alla nämnder.  

• Frågan om att arbeta med kravställande, t.ex. om tillgänglighet eller 
inkludering för personer med funktionsnedsättning osv. i föreningsbidrag (för 
både kultur- och fritidsföreningar) lyfts, som ett förslag att arbeta vidare med. 

• Förslag lyfts om att inrätta ett stimulansbidrag om man vill göra något med 
andra föreningar.  

• Det måste säkerställas att föreningsbidrag följer kommuninvånarna och inte 
är beroende av om föreningen är lokalt förankrad eller ej.  

• Utifrån det kommunala perspektivet behöver det utredas och tydliggöras 
vilken process har huvudansvaret för nämndsöverskridande 
partnerskapsavtal.  
Det har tagits fram en mall för avtalen men ansvarsdelen för uppföljningar, 
omförhandlingar osv. behöver tydliggöras.  
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2. Återrapportering av utvecklingsarbetet kring Tillgänglighetslinjen. 
Kommunvägledare Ebba Fors från Kontaktcenter informerar.  
Ebbas kollega Per-Oskar Nilsson samordnar arbetet. En e-tjänst för att på ett 
smidigare sätt rapportera fel eller brister som handlar om just 
tillgänglighetsfrågor ska tas fram. E-tjänsten ska vara klar till 1 september och 
Per-Oskar har ett förslag klart inom kort.   
 
Kommentarer och tips: 
• Titta på Göteborgs app för enkelt avhjälpta hinder. Appen är släppt med 

öppen källkod vilket gör att vem som helst kan plocka upp den och med några 
korrigeringar använda den som sin. Se mer på länken med information om 
appen. 

• Det finns en bättre intern kunskap inom Kontaktcenter om vad som är 
tillgänglighetsfrågor samt att den interna hanteringen med t.ex. uppföljningar 
förbättrats.  

• Funkibator kan bistå Kontaktcenter med en utbildning/workshop om 
tillgänglighet för att ytterligare förbättra och höja kunskapen. Stefan, Ebba 
och Helen arbetar vidare med detta. 

• Ungdomsperspektivet – vill helst skicka in ärenden och/eller kommunicera 
via sms eller chatt via t.ex. Messenger.  
Ebba förklarar att ärenden kan skickas in via facebook eller mejl samt 
chattfunktionen. Alla dessa olika kanaler, tillsammans med telefon och mejl, 
kommer att finnas kvar även om kommunen gör en enklare e-tjänst för 
felanmälan av tillgänglighetsfrågor.  
 

Omvärldsbevakning, Lars och Ted 
Lars arbetar som formgivare i Funkibator och Ted är gitarrist och musiker och 
har bland annat synts mycket på sociala medier genom Teds gitarrturné, digitala 
livespelningar och digitala gitarrutbildningar.  
Omställningen till digitala mötesformer och -platser under Corona-utmaningen 
har gjort att många fler och andra människor kommit in i verksamheterna. T.ex. 
kan både kultur- och musikevenemang, såsom livekonserter, föreställningar och 
musikutbildningar, köras digitalt. Genom det digitala kan man nu samverka på 
nya sätt, nå nya målgrupper och fler användare. Detta är bara början och 
kommer att utvecklas mycket mer där vi hittar nya möjligheter och 
experimenterar. 
 
Corona-pandemin har generellt sett drivit på utvecklingen för många föreningar 
och styrelser som tidigare kanske var lite mer ovana vid digital verksamhet. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/hallbar-stad--oppen-for-varlden/tillganglighet/fysisk-tillganglighet/anmal-enkelt-avhjalpta-hinder?uri=gbglnk%3A201719103124337
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Yngre medlemmar hjälper äldre och det visar sig att deltagandet har ökat genom 
att kunna delta digitalt istället för fysiskt.  
 
Tips: Share music, http://sharemusic.se  

 
3. Information om verksamheten kring Fritidsklubben. Funkibator informerar. 

Funkibator har tagit vid en verksamhet som Växjö kommun slutat finansiera, en 
fritidsklubb som kort uttryckt är datorspel för barn med autism. Verksamheten 
körs denna vårtermin fram till och med juni. Verksamheten är kostsam, 100 
tkr/termin, då Funkibator hyr ett ställe som har anpassad teknik, anpassade spel 
och även personal för att kunna genomföra detta. Man jobbar på finansieringen 
för hösten, och både Funkibator och Attention Kronoberg söker sponsorer 
genom olika kampanjer.  
 
Mötet diskuterar vad det finns för möjligheter till långsiktiga lösningar från våren 
2022, t.ex. att köra detta i Funkibators egna regi. Det kräver i så fall viss 
investering vilket inte är aktuellt just nu främst på grund av att Funkibator inte 
kan ha några fysiska träffar. Det handlar även om kostnadseffektivitet på lång 
sikt med analys av teknik osv.  
 
Under pausen pratade man om två pågående satsningar: 

• TK-appen som Lars-Göran Wadén arbetar med att utveckla kring tillgänglig 
kultur och evenemang. https://www.tk-appen.se/ . 

• Idrottsaktiviteter i Helsingborg som Anki arbetar med. Kunskapsspridning 
och utbildning av ledare för inkludering av aktiva deltagare som har 
funktionsnedsättning.  

 
4. Information om Fritidsbanken 

Kommunen har utrett möjligheterna kring att öppna en fritidsbank i Växjö 
kommun, där man kan låna fritidsmedel som annars kanske slängs. Funkibator 
har en redan en bank för fritidshjälpmedel och dessa båda banker borde knytas 
ihop på ett bättre sätt. Funkibator har lämnat remissvar på kommunens 
utredning och är positiva till att inrätta en bank, gärna i symbios mellan 
förening/ar och kommun.  

 
• Ärendets status i Växjö kommun:  

Beslutet avvaktar budgetdiskussionen och antingen så avgörs det i 
kommunfullmäktiges budget eller så stannar det kultur- och fritidsnämndens 
internbudget. Oavsett vilket så behöver det bli tydligt om vem som ska driva 
verksamheten. Vi bevakar ärendet till nästa dialogmöte. 

http://sharemusic.se/
https://www.tk-appen.se/
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• Kommentar: omvärldsbevakning så att man fångar upp de behov som finns 

just nu. Återbruk och second-hand driver utvecklingen framåt och t.ex. kan 
man både hämta och lämna saker i den kommunala Kretsloppspark och det 
finns även andra ställen.  
 

Omvärldsbevakning, Albin 
Albin berättar sin livshistoria där han har vänt en negativ livssituation till 
levnadstro, självförtroende och känner en vilja att hjälpa andra genom kunskap 
och utbildning. Albin föreläser för ungdomar utifrån egna erfarenheter och söker 
nya plattformar och arenor där han kan engagera sig och bidra till att göra något 
för andra. Funkibator och Albin har påbörjat ett samarbete och kommer att jobba 
mycket mer med det här. Inom Funkibator finns också en annan resurs som 
Öppna kanalen som kan vara ytterligare plattform.  
• Vi kan tillsammans och på olika sätt fortsätta att understödja Albins 

engagemang och arbete med kunskapsspridning och viktiga samtal. 
 

5. Statusuppdateringar och diskussioner om gemensamma ämnen. 

• Tillgänglig hundrastgård vid Trummen, Pia berättar: 
Ett medborgarförslag har nu blivit verklighet med stöd och medfinansiering 
av Djurskyddet. Förslaget var att inrätta en tillgänglig hundrastgård - 
tillgänglig i form av att kunna nyttja den med olika hjälpmedel men också att 
den är tillgänglig där människorna finns med sina hundar. Första spadtaget 
togs för några veckor sedan. Det viktiga i den här processen har varit, och är, 
att vi får vara med från början och påtala viktiga småsaker redan i byggstart.  
 

- Det finns också redan nu, innan hundrastgården är klar, en Facebookgrupp 
som redan nu samlat 400 personer. Hundrastgården har samlat ett mycket 
stort engagemang i Växjö, något som bekräftas av både politiker och 
tjänstepersoner. Vi hoppas och tror att hundrastgården kan bli en mötesplats 
för många och alla olika människor, unga som äldre, för sammanhållning med 
en mångfald av både människor och aktiviteter. Placeringen av 
hundrastgården är också väldigt bra då den ligger vid ett utflyktsmål och i ett 
område där det händer mycket andra grejor. 
 

- Anki från Helsingborg tillägger att det finns alla möjligheter till att göra den 
här hundrastgården bra och tillgänglig för alla - och unik i Sverige. Viktigt att 
även tänka på att göra den tillgänglig för synskadade med ledarhundar samt 
att hårdgjorda underlag för personer med rörelsenedsättning osv.  
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- Lars-Göran Wadén tipsar om Naturvårdsverkets bok där det finns massor av 
tips om hur utomhusmiljö görs mer tillgänglig för fler. 
https://www.naturvardsverket.se/Om-
Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6562-1/  
 

- Växjö kommun och Funkibator behöver skriva ett avtal med varandra om t.ex. 
driftsåtgärder, snöröjning osv. Tekniska förvaltningen bjuder snart in 
Funkibator till ett samtal. 

 
Omvärldsbevakning, Nellie 
Nellie brinner för sitt arbete med att normalisera funktionsnedsättningar och vill 
sprida kunskap och förmedla budskapet på olika sätt, t.ex. genom 
tidningsartiklar, informera på skolor, samtal osv.  
Nellie skulle vilja att det fanns fler anpassade aktiviteter i samhället så att fler 
kan vara med och delta som aktiva. T.ex. kunde simträningen bli mer anpassad 
där ett konkret problem kan vara att simbassänger saknar en trappa – en stege 
är inte optimalt. Det är också svårt i omklädningsrummen samt i äventyrsbadet i 
Växjö. Badplatserna utomhus är inte tillgängliga, och inte heller läktare i olika 
arenor är anpassade.  
 
• Vi kan tillsammans och på olika sätt fortsätta att understödja Nellies 

engagemang och arbete med kunskapsspridning för beteendeförändringar. 
• Kommentar från Växjö kommuns representanter: 5 badplatser i Växjö 

kommun är tillgänglighetsanpassade: Evedal, Öjaby, Sandsbro, Björnö 
badplats i Lammhult och Sandstaden (Rottnen). Vid intressentdialogen med 
HSV den 26 maj ska man prata om just tillgängliga badplatser.  

 
• Trappstege till multibassäng i simhallen 

Det behövs en trappa ner i bassängen, inte bara en stege. Visserligen finns en 
lift men det är inte optimalt för olika målgrupper. Mötet konstaterar att en ny 
trappa är beställd men att den inte har levererats eller installerats ännu. 
Fortsättning följer, särskilt viktigt då en ny aktör tar över från 1 juni.  

o Kunskap om tillgänglighetsfrågor hos personalen behövs.  
o Det är också viktigt att aktören talar om för besökarna (t.ex. genom att 

skylta) att det finns hjälpmedel i anläggningen som kan användas. 
Liften har varit osynlig för besökare. 

o Det pågår också ett utvecklingsarbete kring Evedalsområdet, viktigt att 
få med Funkibator i det arbetet – men anlita gärna externa konsulter 
som kan ta ett större helhetsperspektiv kring alla aspekter av 
tillgänglighetsfrågor. 

https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6562-1/
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6500/978-91-620-6562-1/


 

 

 6 (9) 

 
 
 

• Parasport 
Många satsningar inom parasport var på gång i Växjö, men fick dessvärre 
ställas på vänt i och med begränsningen av fysiska träffar. Till exempel basket 
och parakanot m.m. 

 
• Ridsport och verksamhet på ridskolor 

Det händer mycket kring Alice: 
– enkäter har skickats till ridskolor i Region Kronoberg för att undersöka 
nuläge och behov av stöd. Enkätsvaren visar att anledningen till att man inte 
kan erbjuda verksamhet utanför ridsadeln beror framförallt på att det kräver 
mycket personal samt att det finns brister på tillgänglighet. De ser att 
behovet av Alices arbete kring ryttarmöjligheter är viktigt och behövs. 
 
- Alice ska göra ett studiebesök hos Växjö ridklubb för att titta på vad de kan 
utveckla i sin verksamhet. Alice ska också delta vid ett ridläger i Jönköping för 
barn och unga med synnedsättning. 

 
- Växjö kommun hyr hästar av Växjö ridklubb och kommer dit med deltagare 
och egen personal. Det är alltså inte ridskolepersonalen som håller i 
ridskoleverksamheten vid dessa tillfällen. Det finns ett beslut sedan 2018 om 
en uppdelning mellan ridskolorna i Växjö, om vilken funktionsnedsättning de 
olika ridskolorna tar emot. Helen hjälper Alice med att hitta beslutet. 
 
 - Alice har spelat in en tv-serie tillsammans med Öppna kanalen, kommer 
snart. Serien utspelar sig i stallet där Alice visar hur hon agerar i olika 
situationer, hon berättar om svårigheter men också om lösningar, hur hennes 
självförtroende förbättrats och vad som får henne att må bra osv. 
 
- Inom ramen för ett EU-projekt i Kalmar län, Alla har något att berätta, går 
Alice en föreläsningsutbildning i Kalmar där hon bygger upp en föreläsning. 
Föreläsningen handlar om hur det är att växa upp på ridskola med 
funktionsnedsättning, vilka hinder Alice har mött men också vilka möjligheter 
och vägar framåt som finns. 
 
- Alice har gått en utbildning i tillgänglighet och bemötande och vill gärna vara 
med i arbetet med att göra Växjö fältrittklubbs nya anläggning så tillgänglig 
som möjlig. Helen förmedlar kontakt. 
 
- Alice har skickat in ett tävlingsbidrag till innovationstävlingen i Växjö 
tävlingsfabrik och väntar nu på svar på om hon gått vidare. 
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- Följ Alice och hennes arbete på hennes sociala medier: 
www.instagram.com/ryttarmojligheter och 
https://www.facebook.com/ryttarmojligheter.  
Alice berättar att det framförallt är just de sociala kanalerna som har öppnat 
upp vägar framåt och som gjort det möjligt för Alice att utveckla sin 
verksamhet.  

 
Vi fortsätter att följa Alice arbete och utveckling på våra dialogmöten. 
 
• Processen kring LOV // daglig verksamhet 

o Det är nu fastställt hur daglig sysselsättning och daglig verksamhet för 
socialpsykiatrin ska utformas.  

o Ersättningsnivån är ungefär på samma nivå som tidigare. Däremot är 
själva ersättningsmodellen förändrad där bl.a. behovsindelning ligger 
till grund för vilket stöd man får som aktör för att ta emot person på 
plats.  

o Det nya systemet utformas i dialog mellan aktörerna som utför arbetet 
och handläggarna för socialpsykiatrin. 

o Funkibator efterfrågar fortfarande en diskussion om daglig verksamhet 
även för omsorgsförvaltningens del.  
 

• Sociala kvarteret för föreningar och organisationer 
Uppföljning av processen kring arbetet.  

o Till hösten ska man tillsätta en Advisory Board med kunniga nyckelpersoner 
som kan bidra till processen, kontakter söks på lokal och nationell nivå. Sprid 
gärna ordet i olika nätverk och tipsa Funkibator om personer som kan vara 
lämpliga. 

o Dialoger förs med olika parter som vill med och engagera sig i detta, t.ex. för 
rådgivning, tid, kunskap osv. 

o Det pågår en process för att hitta finansiering och ekonomisk konstruktion 
kring projektet. Kontakter söks brett till exempelvis olika stiftelser, både på 
lokal och nationell nivå. 

o Funkibator arbetar på att ta fram ett prospekt/affärsförslag.  
o Förmedla gärna förslag på kontakter, aktörer, företag och/eller andra idéer 

kring detta och tipsa Funkibator.  
▪ Tips: Koncepteriet (Stephen Hruza), Konsulttimmen.  

 
  

http://www.instagram.com/ryttarmojligheter
https://www.facebook.com/ryttarmojligheter
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• EU Access City Award 2022 
Processen kring att Växjö kommun ska skicka in en ansökan till Access City 
Award 2022 har fortsatt, och ärendet ska tas upp för formellt beslut av 
kommunstyrelsen i juni. Även om Växjö kommun kommer att vara 
huvudsökande så görs ansökan tillsammans med Funkibator och HSV. 

o Ansökningsperioden är juni – september.  
o Funkibator bistår gärna i ansökningsarbetet med t.ex. utlåtanden eller 

bilagor.   
 
Övriga frågor 
 
• Pia berättar att det är på gång att sättas upp ytterligare en rullstol till taket på 

Mästeriet. 
 

• Stefan berättar att Funkibator ska troligen gå med i http://socialtrade.se, ett 
socialt företag som via sin webbsida säljer åt andra socialintegrerande 
företag. Där kommer Funkibators produkter (pepparkaksformar, pärlplattor, 
böcker, pysselböcker osv.) komma upp som en egen ingång/knappval på 
webben.  
 

• Genom Pias utmärkelse från Nordea så har Funkibator fått ett medlemskap i 
Norrsken Foundation, https://norrsken.org. Det är inte vanligt att sociala 
företag är synliga där och medlemsskapet öppnar upp för många nya 
möjligheter. Funkibators långsiktiga dröm är att skapa ett Norrsken för 
funkisrörelsen i Sverige, för funkisfrågorna. 
 

• SVT vill att deras verksamhet ska spegla hela samhället varför deras nationella 
inköpsenhet/utbildningsradion ska göra reserverade upphandlingar som 
riktar sig mot sociala/arbetsintegrerande företag. SVT har gett Funkibator 
uppdraget att statuera några goda exempel för reserverade upphandlingar så 
att SVT ska komma igång.  
 

• Pia berättar om den gröna rehaben/verksamheten.  
o Det finns ett stort växthus på tomten på Mästeriet och nu har 

växthusets fyllts av plantor inför sommaren.  
o Det har ordnats ett rum inomhus också, för odling året runt. 
o Det kommer att ordnas digitala aktiviteter så att det är möjligt även för 

de som sitter väldigt långt ifrån Växjö att vara med.  
o Verksamheten kommer att växa efter hand. 

http://socialtrade.se/
https://www.norrsken.org/
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o Tips: Studieförbundet Vuxenskolan tar tillsammans med Kafé de Luxe 
över Ekobacken från och med i år.  
 

• Funkibator har kontakt med en verksamhet, ett aktivitetshus, i Borås som 
drivs av Borås kommun. I huset finns mängder av verksamheter, men man har 
andra andra verksamheter än Funkibator, vilket gör det väldigt intressant att 
utbyta erfarenheter och berika varandra.  



Översyn av föreningsbidragen 
• Uppdraget kommer från Kommunfullmäktige 

• Nya övergripande riktlinjer för föreningsstöd/bidrag jan 2021

• En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar har under 2020 
tillsatts för att ta fram lösningsförslag:  

- Ny bidragsstruktur 

- Nya bidragsregler utifrån den nya strukturen



Uppdragsbeskrivning 
Lösningsförslag för nya gemensamma regelverk för kommunens av bidrag och stöd till 
föreningar. 

• Ett eller flera lösningsförslag: utformning, kriterier, bedömningsramar och 
arbetssätt/handläggning för bidrag och stöd

• Konsekvensanalyser - kommunkoncernen (tjänstepersoner och nämnder) samt 
föreningslivet

• Dialog med föreningslivet



Varför behövs utvecklingen?

• Utgå från föreningarnas behov

• Likvärdig bedömning, rättssäkerhet 

• Möjlighet till samhällskontrakt utifrån helhet

• Utvecklingsfokus

• Effektivitet, transparens



Den nya bidragsstrukturen utgår från 4 huvudkategorier 

• Verksamhets – och utvecklingsbidrag 

• Lokal och anläggningsstöd

• Projektbidrag 

• Samhällsuppdrag 



Verksamhet - och 
utvecklingsbidrag

Lokal – och anläggningsstöd Projektbidrag Samhällsuppdrag 

Stöd till inkludering av personer med 
funktionsvariationer (KoF)

Lokal – och anläggningsstöd egen 
anläggning  (KoF)

Kulturprojekt (KoF) Driftstöd  Växjö 4H klubb (KoF)

Driftstöd (KoF) Hyresstöd (KoF) Projektstöd (idrotts – och 
fritidsverksamhet, KoF)

Vänortstöd (KLF)

Stöd till en aktiv fritid (KoF) Driftsstöd samlingslokaler (KLF) Evenemangsbidrag (KLF) Samverkansavtal - Kvinnojouren, 
Brottsofferjouren (IOP), 
diakonicentrum (AoV)

Aktivitetsstöd (KoF) Omsorgsbidrag till pensionshus och viss 
del av Vallhagen?

Representationsstöd (KLF) Verksamhetsstöd (OMS) - Korpen, 
Anhörigföreningen, Röda korset, PRO

Ledarutbildningsstöd (KoF) Medfinansiering EU medel, Boverket, 
leader mm (KLF?)

Integrationsmedel (ej i IBGO) Panncentralen – samverkansavtal (AoV)

Stöd till nystartad förening (KoF) Driftsstöd (BTK Frej) Direktservice fritid (KoF) Stöd till en aktiv fritid – Öster i 
samhället, Växjö BK ”tigerklubben”

Långsiktigt kulturstöd (KoF) Stimulansbidrag (bredband) (ej i IBGO) Direktservice kultur (KoF) Avtal om praktikplatser Röda korset 
(Dacke/Kupan) (AoV)

Stöd till pensionärsföreningar (omsorg) Investeringsstöd (KoF)

Stöd till funktionsföreningar (omsorg)



Verksamhets - och 
utvecklingsbidrag

Lokal – och anläggningsstöd Projektbidrag Samhällsuppdrag 

Grundstöd: 
- Aktivitetsstöd
- Medlemsstöd
- Ledarutbildningsstöd
- Funktionsstöd

Driftsstöd:
- Schablonstöd 

fritidsföreningar
- Samlingslokaler 

(klubblokal, 
verksamhetslokal)

1 - 10 tkr
(snabb handläggning, löpande 
ansökning, skriftlig ansökan) 

Samverkansavtal: 
- Partnerskap
(partnerskap/idéburet 
offentligt partnerskap) 
- Praktikplatser 

Utvecklingsstöd:
- Långsiktigt utvecklingsstöd
- Ev stöd för social hållbarhet 

(Säker och trygg förening) 

Hyresstöd:
(vidare utredning)

2 – 50 tkr
(snabb handläggning, löpande 
ansökning, skriftlig/dialog)

Investeringsstöd
(ev i 2 nivåer)

3 50 tkr – 500tkr  
(årlig ansökningsperiod, 
dialog/skriftlig, uppföljning) 

4 – Evenemangs – och 
representationsstöd  (löpande 
ansökan) 



Verksamhets – och utvecklingsbidrag 

GRUNDSTÖD – tydligt och förutsägbart stöd med fasta premisser utifrån föreningens verksamhet, antal 
medlemmar samt aktivitets – och deltagartillfällen. 

• Aktivitetsstöd – Ger stöd till godkända aktiviteter. 

• Medlemsstöd - Gäller omsorgsförvaltningens pensionärs – och funktionsföreningar

• Ledarutbildningsstöd - I dagsläget för fritidsföreningar, eventuellt behov att öppna upp för fler- ex 
pensionärs – och funktionsföreningar. 

• Funktionsstöd fritid – för fritidsföreningar i dagsläget men kan eventuellt vara aktuellt för andra 
föreningar 



Verksamhets – och utvecklingsbidrag 
UTVECKLINGSSTÖD – främja aktiviteter, programverksamhet och evenemang. Utvecklingsstödet formas 
och utvärderas i dialog med föreningen. 

• Långsiktig utvecklingsstöd – Stöd som omfattar en helhet, tecknas på 2–3 år. Nämnderna avgör vilka 
föreningar som kommer ifråga och anger särskilda villkor för var och en i dialog med respektive 
förening.  Särskilt prioriterade områden: barn- och ungdomsverksamhet, tillgänglighet, inkludering, 
kulturarv, landsbygdsutveckling samt möjliggörande av kultur – och fritidsaktiviteter i hela kommunen.  

• ”Rörligt stöd/social hållbarhet” – Behöver vidare utredning. Ger möjlighet till utökad stöd till 
föreningar som gör insatser i linje med behov, utifrån kommunens framtagna utvecklingsområden -
utveckla ”Säker och trygg förening” för fler föreningar samt koppla till olika bidragsnivåer



Projektbidrag

Bidrag samt rådgivning - tidsbegränsad insats ex utveckling. Kräver uppföljning.  Syftar till att 
stötta genomförandet av små/stora, unika/årligt återkommande aktiviteter och upplevelser. 

• 1 – 10 tkr, hanteras löpande, snabb handläggning utan beslut från nämnd (liknande 
direktservice) behov av förenklad administration

• 2 - 50 tkr. Löpande ansökan

• 3 – från 50 tkr och uppåt. Ansökan två gånger per år

• 4 - Evenemangs – och representationsstöd. Söks för aktiviteter/upplevelser med potential att 
sätta Växjö på kartan. 



Samhällsuppdrag  
Syftet är att komplettera kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter

Årliga/fleråriga avtal som stödjer föreningens verksamhet utifrån kommunens 
prioriteringar/samhällsnyttan 

Exempelvis – ”Paraplyorganisationer”, fokus på föreningssamverkan, föreningar med bred 
verksamhet som får stöd från flera nämnder 

• Partnerskap - Utifrån särskild avtalsmall 

• Praktikplatser 

• Idéburet offentligt partnerskap – (ej hänsyn till upphandling)



Förslagets konsekvenser KoF 

• Stöd till en aktiv fritid – Föreslås att tas bort. 

Föreningar som uppbär stödet idag föreslås att ingå i långsiktigt utvecklingsstöd alternativt 
samhällsuppdrag där partnerskap tecknas utifrån föreningarnas inriktning och verksamhet. 



Tidsplan 

juni 2021 
Lösningsförslag beslutas i 

processledningsgrupp  

aug – okt 2021 
Specifika 

utredningar/fortsatt 
föreningsdialog 

nov – dec 2021
Beslut i nämnderna gällande nya 

reglementen 

okt 2020 – juni 2021
Lösningsförslag, 
föreningsdialog, 
konsekvensanalyser 

jan 2023 
Reglerna 
tillämpas för 
samtliga 
förenings-
bidrag 

jan 2022 Nya regler  för 
vissa bidrags-kategorier 


	0a619254-6b33-47c8-bddf-33a990f5e5f7.pdf
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12


