
Dokumentation från intressentdialogen med HSV den 

31 maj 2022. 

13 deltagare på dialogen, varav 4 politiker. Relevanta tjänstepersoner medverkar vid 

sina särskilda programpunkter. 

Inledning och välkomna! 

Gunnar Nordmark (L) och HSVs ordförande Gudrun Rydh hälsar alla välkomna. 

Förvaltningen för Arbete och Välfärd. Rizana Mustedanagic, förvaltningschef, 

presenterar verksamheten. 

- Arbete och Välfärd jobbar med en mängd frågor inom olika områden. 

Områdena vi verkar i är: arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, 

vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, familjerätt, integration, 

flyktingmottagande inklusive ensamkommande flyktingungdomar, budget- och 

skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt alkoholhandläggning. 

- Förvaltningen består av flera avdelningar och den har stor budget med många 

medarbetare 

- Avdelning arbete och lärande, avdelning barn och familj och avdelning Vuxna 

presenteras i presentationen på bilder 7-9. Presentationen bifogas som bilaga i 

dokumentationen.  

- Växjö kommun är största kommunen i länet vilket innebär att vi ofta är 

”huvudman”. Det betyder att vi driver vissa frågor i länet som flera kommuner 

bidrar till, till exempel Familjefrid Kronoberg, Glimten, Personliga ombud 

Kronoberg och Integrerad missbruks-och beroendemottagning 

- På gång framåt: 

o Utveckla serviceinsatser och förebyggande insatser. 

o Utveckla teambaserat förhållningsätt. Detta innebär att samarbeta och 

samverka med andra myndigheter, till exempel med regionen, i syftet 



att göra det enkelt för invånarna att få den hjälp de behöver med en 

gemensam mottagning. 

o Förberedande sysselställning-behandlingsinsatser i kombination med 

arbetsmarknadsinsatser för de som står långt ifrån marknaden.  

- Det finns två typer av anhörigstöd: missbruksstöd och socialpsykiatri. Om man 

vill ansöka till anhörigstöd ringer man till kommunen och de ser till att du får 

kontakt med en handläggare. Alla våra handläggare har gått 

kompetensutvecklingsutbildning och är väldigt tillgängliga och snabba att ta 

emot en.  

 

Frågor:  

• Har Arbete och Välfärd uppdrag att ge allmän information till de som är nya 

till anhörigstödet? 

All allmän information om anhörigstöd finns på hemsidan En bra plats men 

vi jobbar mycket individanpassat.  

 

• Behöver man något intyg för att få anhörigstöd? 

Nej, det räcker med att muntligt berätta att man behöver stöd. 

 

• Hur får man information om att man kan få anhörigstöd? 

Information finns på nätet men oftast får man den information från kontakt 

med läkare, rehab eller liknande. 

 

• Hur känns det att det är så brett? Kan kommunen ta mer ansvar för 

matchande av jobb och personer? 

Var och en av delar som vi jobbar med är viktiga för livet. Oftast märker vi 

att oavsett anledningen en person kommer till oss så behöver de stöd i flera 

områden. I Växjö kommun har vi fått roll att ha kompletterande roll i den 



mån vi kan när det gäller matchande av jobb. Det är viktigt att jobba med 

insatser i samverkan med andra organisationer. 

 

Översynföreningsbidrag. Pizzeghello-Johansson Ulrika, verksamhetsutvecklare på 

Kultur och Fritidsförvaltning berättar om processen, förslaget och tidsplanen 

framåt. 

- Processen att få en översyn av föreningsbidrag inledes i 2020 på uppdrag från 

kommunfullmäktige i syftet att öka inkludering och tillgång till en aktiv fritid i 

hela kommunen. Kommunstyrelse antog Växjö kommuns riktlinjer för 

föreningsbidrag och föreningsstöd som tillämpas från och med 1 jan 2021. Sen 

2020 har vi arbetat med att ta fram ett lösningsförslag på bidragsstruktur med 

nya regelverk. Det är en process som pågått länge och kommer att pågå ett tag 

till. 

- Vi ser att vi måste möta föreningarnas behov och att det behövs en förbättrad 

struktur kring stödens utformning.  

- Tidsplan har justerats sen i höstas när Ullrika presenterade processen. Ny 

tidsplan presenteras i presentationen på bild 3. Presentationen bifogas som 

bilaga i dokumentationen.  

- Förslaget till de nya bidragsreglerna kommer att skickas till föreningar för 

remiss.  

- Nuläge av föreningsstöd beskrivs i presentationen på bild 4.  

- Dagens regelverk skiljer sig mycket åt mellan förvaltningar, det saknas ett 

helhetsgrepp kring föreningsstöd, vissa stöd saknar tydliga 

bedömningsgrunder eller de bygger på gamla avtal eller överenskommelser. 

- En deltagare noterar att det är viktigt att en förvaltning tar hand om alla 

föreningsbidrag. Innan var det omsorgsförvaltning och nu är det kultur-och 

fritidsförvaltning.  

- Den nya bidragsstrukturen med tillhörande regelverk kommer att medföra 

förändringar i bidragen och stöden till föreningslivet.  



- En deltagare lyfter fram att de oftast inte har möjlighet som andra föreningar 

har att till exempel stå på marknaden och skapa innovationer och på det sättet 

dra in pengar. Därför borde funktionsrättsföreningar få merkostnad tillägg.  

- Ulrika berättar att i det nya förslaget föreslås funktionsrättsfördelningar ett 

högre grundstöd (medlemsstöd) än pensionärsföreningar. Detta motiveras 

med att samtliga funktionsrättsföreningar annars skulle väntas ett kraftigt 

minskat stöd. Vidare riktar sig funktionsrättsföreningarna till en specifik 

målgrupp vilken bedöms som prioriterade målgrupp av omsorgsnämnden.  

- Stödets omfattning beror på antal medlemmar, aktiviteter och kostnader för 

lokaler 

- Bild 8 i presentationen visar bidragsstrukturen. Det som är inringat är under 

omsorgsnämnden. Hyresstöd är fortfarande under utredningen.  

- Bilder 10 och 11 i presentationen visar hur nytt förslag för medlemsstöd ser ut 

och vilka stöd man kan ansöka om utöver medlemsstöd. 

Frågor: 

• Hur kommer driftstöd att vara? 

Den kommer att försvinna. 

• Innan fanns det samlingslokaler på Teleborg men nu är de borta. Finns det 

några samlingslokaler kommunen kan erbjuda? 

 I nuläget kan jag inte svara på frågan men kan undersöka det.  

• Under pandemin har det inte varit några aktiviteter. Får man inga pengar 

då? 

Vi kollar aktiviteter från 2019 och räknar stödet utifrån det. 

 

 

 



Bostadsanpassningsmedel. Maria Persmark-Ahlström, handläggare för 

bostadsanpassningsbidrag, deltar och presenterar regelverket, prissättning och 

lagstiftning gällande bostadsanpassning.  

- Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som har som mål att 

människor med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till ett självständigt liv i 

eget boende. 

- Man kan inte få bostadsanpassningsbidrag för ett fritidshus utan det måste 

vara för en permanentbostad 

- Boverket är vår tillsynsmyndighet som jag kan vända mig till i vissa frågor men 

de kan aldrig ge något råd i det enskilda fallet eftersom man alltid hänvisar till 

lagen och domar, men de finns där för information. Ni kan också vända er till 

Boverket om ni vill ansöka om bidrag för att få mer information.  

- Handläggare för bostadsanpassningsbidrag har delegation från 

omsorgsnämnden att fatta beslut på upp till 3 prisbasbelopp. Chef inom 

Kommunrehab har delegation att fatta beslut på upp till 5 prisbasbelopp, där 

utöver måste vi lämna ärandet till omsorgsnämnden för beslut.  

- De vanligaste åtgärderna är tröskelborttagning, uppsättning av stödhandtag 

och borttagning av badkar och dessa åtgärder kräver inte stora belopp.  

- De mest kostsamma åtgärderna är trapphissar, ramper, 

automatiska dörröppnare och spol/torktoaletter. 

- Man kan få bidrag till de fasta funktioner eller för komplement till en fast 

funktion, till exempel kan man inte få bidrag till en diskmaskin om den inte 

finns i lägenheten eftersom det kan tas med när man flyttar. Däremot kan man 

få bidrag till dörröppnare eftersom den är komplement till en fast funktion.  

- Man kan få bidrag till de grundläggande bostadsfunktionerna, som är att 

komma in och ut ur bostaden, köket för att tillreda mat, badrummet för att 

hålla hygienen, sovrum och vardagsrum.  

 



Fråga: Nya tvättmaskiner i mitt bostadsområde är bra men om man har 

synnedsättning kan man inte sköta 19 av 20 tvättmaskiner eftersom de har 

touch funktioner. Är det då fastighetsägare som ska ta kontakt med dig, eller 

är det jag med dig eller jag och de som ska förhandla tillsammans nästa gång 

de byter maskiner.  

Svar: Om det är extra kostnad för fastighetsägaren att erbjuda dig tvättmaskin 

som du klarar av kan du ansöka om bidraget. Jag som handläggare måste 

alltid få ansökan från den enskilda personen. Jag måste ha intyget som stryker 

kopplingen mellan funktionsnedsättningen och det besvärliga i boendet. 

Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen måste ge sitt godkännande till 

anpassningsåtgärderna.  

 

- Den utrustning som installeras med hjälp av bidraget är personlig egendom. 

Bidragstagaren ansvarar därför att den fungerar som den ska. Hissar ska 

genomgå besiktning, och det är en kostnad man kan få bidrag till. Växjö 

kommun har avtal med besiktningsorgan och med en serviceentreprenör så ni 

som en enskild ser aldrig den kostnaden. Går hissen sönder på grund av ett 

handhavande fel får man inte bidrag.  

- Bild 4 visar villkor för bidrag.  

- Om man bryter ben kan man bli begränsad rätt så lång tid där man sitter i 

rullstol eller inte få belasta benet men man får inget bidrag eftersom det är en 

begränsad tid.  

 

Fråga: Får en individ något annat alternativ gällande hjälpmedel även om det 

inte är långvarig funktionsnedsättning, om man inte kan gå i trappan och 

liknande? 

Svar: Om intyget beskriver att ens svårighet inte går att träna upp eller lösa 

med hjälpmedel då är det kanske bostadsanpassning som blir till.  

 



Fråga: Jag kommer inte åt den nedersta hylla i kokskåpet eftersom jag har ont i 

knä och svårt att gå upp. Kan jag få lättutdragbara hylla? 

Svar: Absolut, det finns dem som kan få det som bidrag. Sen kan man beroende 

på hur stort det är att omplacera saker så att sakerna är tillgängliga, man 

omdisponerar den ytan man har.  

 

- Intyget i sig garanterar inte bostadsanpassningsbidrag. Till exempel om man 

inte kan gå i trappor och har sovrummet på andra våning medan alla andra 

bostadsfunktioner samt ett kontor eller finrum är på bottenplan som är hyfsat 

tillgänglig. Då omdisponerar man även husets rum och man inrättar 

sovrummet i det gamla finrummet. Det görs alltid en bedömning av ansökan 

utifrån lagen.  

- Man kan inte få bidrag för att renovera saker.  

 

Fråga: Gäller bostadsanpassningsbidrag även för tvättstugor? 

Svar: Det ingår eftersom att tvätta kläder är en av grundläggande 

bostadsfunktioner. Ibland kan det vara så att om personen inte kan ta sig till 

tvättstugan får den tvättmaskin i lägenheten. Då kan man få bidrag för 

installation men inte maskinen. 

 

- Vissa anpassningar kan kräva bygganmälan eller bygglov. Kostnader för detta 

kan ingå i bidraget. 

- Sida 6 i presentation visar vem som gör vad vid en ansökan till bidrag. Du kan 

överklaga beslut inom 21 dagar. Det kan vara så att du har fått ett nytt intyg 

som beskriver situationen mycket tydligare och styrker behovet. Då kan jag 

ändra mitt beslut.  

- Hyresfastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan ansöka om bidrag för 

att återställa en bostad, återställningsbidrag. Det ska då handla om 

anpassningar som är till för nästa hyresgäst/bostadsinnehavare. 



- Mer information finns på Växjö kommuns hemsida och Boverket.  

 

Fråga: Om batteriet till automatisk dörröppnare dör, kan man söka bidrag för 

det? 

Svar: Nej, inte för batteri.  

 

Landsbygdsfrågor. Idlinge Björn, verksamhetsutvecklare på 

Kommunledningsförvaltningen, utvecklingsavdelning berättar om sitt uppdrag 

- Kommunens verksamhet är närvarande i alla kommunens hörn. 

- Jag möter mycket folk ute i våra tätorter och på landsbygden i föreningslivet 

framför allt, men också företagare och allmänhet som har funderingar och 

frågor om sin vardag. 

- Jag har en samordnaroll, jag inhämtar information och frågor från 

verksamheter och tar de ”hem” och kollar vad som kan göras i frågan.  

- Kärnuppdraget är utbildning och omsorg men också frågor som gäller 

kommunikationer, fritidsverksamhet och liknande. 

Fråga: Min uppfattning är att det är viktigt att alla delar i kommunen fungerar fullt 

ut. Det blir en viss attraktionskraft i landsbygden om det finns en viss service och 

det är därför folk väljer vissa orter. Hur hade vi som en förening och konsumenter 

kunnat använda dig som en samhällsföreträdare för att slåss mot kommersiella 

bolag om man inte lyckades rädda apoteket i Rottne?  

Svar: Man kan tänka sig då att jag som landsbygsutvecklare skulle vara som en 

slags ombudsperson för olika intressen. Jag är ju anställd för kommunens bästa 

och i den mening så hade jag givetvis varit angelägen om att ha så god service 

som möjligt i Rottne i det här exemplet, oaktat enskilda intresse. Det finns en 

allmän ambition att ha så god service som möjligt på orterna. Vi ser tendens på 

att servicen försämras gradvis även i tätorterna. Till exempel man lägger ner 

bankkontor och hänvisar till hemsidan, mjölk kommer inte alla dagar till butiker 



och liknande. Ibland är det kommersiella företag som inte kan upprätthålla denna 

service 

- Vissa saker som jag jobbar med är ny teknik, bredbands uppbyggnad och 

mobiltelefoni. Det är viktigt att ge kunskap om hur man använder ny teknik, 

seniorlotsar hjälper mycket med det.  

- Jag gör även utredningar och kommer med förslag till politiken hur olika 

uppdrag kan realiseras.  

- Vi har haft fem stycke direktmöten under våren i våra tätorter och ett i Växjö. 

Syftet i det här fallet har varit att prata om Växjö kommuns nya översiktsplan 

och utvecklingsinriktning och försöka konkretisera den för invånarna. 

Kommunledningen och tjänstepersoner har varit med och, mitt uppdrag var 

att förbereda dessa möten.  

- Jag jobbar även med kartläggning av ödehus, dvs av fastigheter i Växjö 

kommun som inte används med syftet att underlätta för dem som vill flytta till 

Växjö och hitta bostad.  

- Verksamhetsstöd till samhällsföreningar ges ut, man får ett belopp för att 

kunna arrangera till exempel midsommarfirande så att de som bor där ska 

trivas.  

- Det är viktigt att det finns samlingslokaler där folk träffas och ägnas åt olika 

aktiviteter.  

- Vi stöttar projekt som handlar om tillgängliggörande, till exempel Gemla och 

Dädesjö hembygdsförening.  

- Det görs väldigt mycket i kommunen och det finns behov att samordna allt för 

att kunna ge korrekt information till kommuninvånare.  

- Landsbygdsplan tydliggör vilka utvecklingsområden som Växjö kommun 

prioritera: boende, kommunikationer och infrastruktur, service, arbete och 

näringsliv, natur, kultur och rekreation, den trygga platsen, föreningsliv. 

- Målgrupper: invånare, företagare, samhällsföreningar, de som vill eventuellt 

flytta till Växjö. 



 

 

Synpunkt: Jag saknar funktionsnedsättningsföreningar som en målgrupp. 

Svar: De räknas i samhällsföreningar eftersom de företräder olika intressen på en ort.  

Synpunkt: Vi saknar möjlighet att påverka orterna. Det finns orter som inte har aktiva 

eller fungerande samhällsföreningar och det är ett problem. Då tycker jag att vi kan 

använda Björn som bollplank men man ska i första hand vända sig till lokal 

samhällsförening i frågan.  

Svar: Föreningslivet är inte en del av kommunens verksamhet, det är en fristående 

verksamhet.  

Gunnar uppmanar alla att skicka medborgarförslag för att saker inte ska hamna 

mellan stollarna.  

Avslutning 

Gudrun tackar för ett jättebra möte och önskar alla trevlig sommar.  

/Antecknat av Fata Muminovic 

 

 

 

 



Förvaltningen arbete och välfärd
Rizana Mustedanagic

Förvaltningschef



Förvaltningens uppdrag och ansvar
Tillser att alla kommuninvånare bereds goda förutsättningar för social trygghet, 

vuxenutbildning och arbete. 

Omfattar en betydande verksamhetssammansättning, baserat på invånarnas behov.  

Förvaltningen verkar inom områdena arbetsmarknad och sysselsättning, 

försörjningsstöd, vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg, familjerätt, integration, 

flyktingmottagande inklusive ensamkommande flyktingungdomar, budget- och 

skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt alkoholhandläggning.







Avdelning arbete och lärande
Avdelningen för full sysselsättning, arbetar med 
frågor som rör arbetsmarknad, utbildning, 
bistånd och integration. Här ligger även 
kommunens fältverksamhet, med dess viktiga 
roll i samverkan med andra instanser i samhället.

Avdelningen ansvarar även för mötesplatserna 
Bergendahlska gården (BG), Tallgården, 
Panncentralen och Araby park arena liksom för 
de mötesplatser som finns i Lammhult, Braås och 
Teleborg.

På avdelningen hanteras dessutom kommunens 
budget- och skuldrådgivning.



Avdelning barn och familj
Avdelningen ansvarar för frågor som rör ungdomar 0-20 år i riskzon, barn som far 
illa eller behöver stöd samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.

Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar om den 
enskildes behov samt tillsättande och uppföljning av stöd- och 
behandlingsinsatser samt boende för barn och ungdomar.

Avdelningen svarar för familjerättsliga frågor, genomför och följer upp 
placeringar i familjehem samt rekryterar och utbildar kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer och familjehem.

I avdelningen ingår rådgivande verksamhet, fältverksamhet och samverkan med 
skolor och polisen samt arbete med barn- och föräldragrupper. 

Medverkar i kommunens sociala beredskap.



Avdelning vuxna
Avdelningen ansvarar för boenden, boendestödsgrupper 
och träffpunkter för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar också för att 
bevilja sysselsättning till personer med psykisk ohälsa 
enligt socialtjänstlagen samt daglig verksamhet enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Avdelningen är även en specialistfunktion när det gäller 
kunskap om missbruk av alkohol, narkotika och spel, samt 
ger råd, stöd och behandling åt vuxna personer med 
missbruksproblematik. Ett annat uppdrag är att rekrytera 
och utbilda kontaktpersoner till vuxna med psykisk ohälsa 
och missbruk. 

Avdelningen ansvarar även för arbetet med våld i nära 
relationer och brottsoffer. Dessutom ligger ansvaret att 
samordna kommunens sociala beredskap och krisstöd 
inom avdelningen.



Ansvar för regionala verksamheter
Familjefrid Kronoberg

Uppdraget är att arbeta mot våld i nära relationer. Målgruppen är barn och 
vuxna från 4 år och vänder sig till både utsatta och utövare.

Glimten

Är en gruppverksamhet för barn och unga 6-20 år i missbruksmiljöer.

Personliga ombud Kronoberg

Målgruppen är personer från 18 år med psykisk funktionsnedsättning.

Integrerad missbruks- och beroendemottagning

Öppenvårdsinsatser för unga och vuxna. 



På gång framåt
• Utveckling mot serviceinsatser och proaktiva 

arbetssätt

• Motverka och minska risken för att invånare hamnar i 
utanförskap och psykisk ohälsa

• Automatisering och digitalisering

• Teambaserat förhållningssätt

• En gemensam mottagning inom IFO

• Förberedande sysselställning-behandlingsinsatser i 
kombination med arbetsmarknadsinsatser 

• Fortsatt arbete med Barnens bästa, Signs of Safety, 
IBIC och BBIC

• Fortsatt arbete med placeringar och 
hemmaplanslösningar



Tack för mig!
Kontakt

rizana.mustedanagic@vaxjo.se 

Förvaltningschef



Bakgrund 
2020 - Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en 

aktiv fritid i hela kommunen – uppdrag från kommunfullmäktige

2020 - Kommunstyrelsen antar Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och 

föreningsstöd - tillämpas from 1 jan 2021

2020  Nu - Arbete i delprocess för att ta fram ett lösningsförslag på 

bidragsstruktur med nya regelverk



Syfte och mål
Ett stödsystem som är mer likvärdigt och långsiktigt hållbart och som:

• Går i linje med kommunens vision och styrande dokument samt Hållbara Växjö 2030

• Möter föreningarnas behov, både i relation till befintlig verksamhet samt utveckling

• Förbättrad transparens och tydlighet kring stödens utformning 

• Möjliggör tillämpning av gemensamma ramverk för likvärdiga villkor och bedömning



Tidplan process 
jun 2021 

Inriktningsbeslut-
bidragsstruktur 

processlednings-
grupp  

Aug 2021 – maj 2022 
utredningar, 
ekonomiska 

konsekvensanalyser 
föreningsdialog 

okt – dec 
2022

Remiss till 
föreningar

okt 2020 – juni 2021
Lösningsförslag 
föreningsdialog 
konsekvensanalyser 

jan 2024 Nya 
bidragsregler föreslås 
att börja gälla

mar– jun 2023 
Kommunikation till 
föreningar 

apr -jun 2022
remiss internt 
respektive 
förvaltning  

20212020 2022 2023

jan – feb 2023 
Beslut i 
samtliga 
nämnder - nya 
reglementen



Nuläge föreningsstöd OMS 
• 33st pensionärs & funktionsrättföreningar  - 1 015000 kr (2020) 

• Funktionsrättsföreningar - 1999, stödet reviderades senast 2002  

• Pensionärsföreningar – samma utformning sedan 1995

• Verksamhetsstödet (4 st föreningar) har inga bedömningskriterier/principer i nuläget

• Stödet till funktionsrättsföreningar - ett fast grundstöd samt stöd för antal medlemmar

• Grundstödet saknar principer för uträkning 

• Funktionsrättsföreningar högre stöd än pensionärsföreningar  (snittstödet till 
pensionärsföreningar: 9333kr. Funktionsrättföreningar: 31675kr) 

• HSV erhåller 5 % av omsorgsnämndens budget för föreningsstöd (sedan 2001)



Slutsatser 
Allmänt: 

• Regelverk skiljer sig mycket åt mellan förvaltningarna – ojämlik 
bedömning 

• Inget helhetsgrepp kring föreningsstödet 

• Vissa stöd saknar tydliga bedömningsgrunder/bygger på gamla 
avtal eller överenskommelser



Slutsatser 
Den nya bidragsstrukturen med tillhörande regelverk:

• Kommer att kräva förändringar i förvaltningarnas arbetssätt/ 
nämndernas befintliga regelverk för bidrag och stöd

• Kan kräva förändringar i nämndernas budgethantering/fördelning

• Kommer att medföra förändringar i bidragen och stöden till 
föreningslivet



Slutsatser & rekommendationer  
Behov av: 

• Stöd som baseras på föreningsverksamhetens omfattning samt behov 

• Tydliggöranden vilken enhet som ska bedöma behovet av samverkansavtal
(nuvarande verksamhetsbidrag) + uppföljning

• En tydligare struktur för samverkan med föreningar – optimera resurser i det 
förebyggande arbetet 

• Aktivitetsstöd - Stöd ges i relation till antalet aktiviteter

• Hyresstöd* – möta föreningarnas behov i relation till kostnader 

• Mindre projektstöd 

* Hyresstöd baseras på en procentsats (under utredning) som går i linje med KoF  och KLF hyresstöd till 
fritids/landsbygdsföreningar



Verksamhets - och 
utvecklingsbidrag

Lokal – och 
anläggningsstöd 

Projektbidrag Samhällsuppdrag 

Grundstöd: 
- Aktivitetsstöd
- Medlemsstöd
- Ledarutbildningsstöd
- Funktionsstöd
- Verksamhetsstöd

Driftsstöd:
- Schablonstöd 

fritidsföreningar
- Samlingslokaler

Nivå 1 - 10 tkr Samverkansavtal: 
- Partnerskap (inkl. IOP)
- Överenskommelse om 

samverkan

Hyresstöd:
(vidare utredning)

Nivå 2 – 50 tkr

Investeringsstöd Nivå 3 50 tkr – 500tkr  

Evenemangsstöd

OMS



Konsekvensanalys 
Skillnader i stöd mellan pensionärs – och funktionsrättsföreningar 

• Utformningen av grundstödet skiljer sig i nuläget mycket åt 

• I det nya förslaget utgår stödet från samma principer  - men funktionsrättsfördelningar föreslås ett 

högre grundstöd (medlemsstöd) än pensionärsföreningar

• Motiveras med att samtliga funktionsrättsföreningar annars skulle väntas ett kraftigt minskat stöd

• Motiveras även med att funktionsrättsföreningarna vänder sig till en mindre och mer specifik 

målgrupp, ofta inriktad mot en särskild funktionsnedsättning eller diagnos, vilka bedöms som 

prioriterade målgrupp av omsorgsnämnden 

• Stödets omfattning (ökning/minskning) beror på antal medlemmar, aktiviteter och kostnader för 

lokaler 

Omställningsperiod

• Föreningar som väntas ett minskat stöd, behov av omställningstid – nedtrappning av stöd under tre år 



Nytt förslag – Medlemsstöd 

Funktionsrättsföreningar (ersätter nuvarande grundbidrag 16 000 kr och medlemsbidrag): 

10 – 100 = 15 000kr 

101- 200= 17 000kr

201 -500= 19 000kr 

Pensionärsföreningar (ersätter nuvarande grundbidrag och medlemsbidrag): 

10– 100 = 3000 kr 

101– 200 = 5000 kr 

201– 500 = 7000 kr

+ 500 = 9000kr 



Utöver medlemsstödet kan föreningarna ansöka om följande stöd: 

Nytt! Aktivitetsstöd = 100kr/aktivitet 

Nytt!  Hyresstöd (under utredning - i nuläget 45 % av hyreskostnad) 

Nytt! Mindre projektstöd  (upp till 10 tkr) 

Samverkansavtal (mindre antal föreningar- ersätter nuvarande verksamhetsstöd) 



Vad innebär ett samverkansavtal?  
(samhällsuppdrag) 
• Utifrån kommunens viljeinriktning 

• I relation till föreningens verksamhetsidé 

• Utifrån det identifierade gemensamma samverkansbehovet 

• Varje part ska ansvara för, och styra sina egna verksamheter men har samtidigt 
förbundit sig att anpassa dessa för att nå de gemensamt framtagna målen 

• Samverkansavtalet följs upp minst två ggr per år och en uppföljning av 
verksamheten och målsättningarna rapporteras en gång per år till 
styrelsen/nämnden



Samverkansavtal 
• Partnerskap - kan tecknas med en förening eller idéburen organisation kring en viss 

uppgift med syftet att komplettera kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. 
Partnerskap ska leda till en ömsesidig nytta och bygga på konkreta aktiviteter och med 
tydlig struktur för uppföljning. Inom detta område ska alltid hänsyn tas till eventuella krav 
på upphandling

• Överenskommelser för samverkan - kan tecknas i de fall där det finns behov av särskild 
etablerad samverkan med en specifik part, exempelvis med paraplyorganisationer eller 
föreningar som företräder/arbetar för flera föreningars intressen, och där behov finns av 
en löpande dialog mellan kommunen och organisationen. 



Vad är ett 
aktivitetstillfälle? 

• Organiseras av föreningen 

• Planerad/kommunicerad

• Pågår i minst 60 minuter 

• Längre tid kan inte räknas 
som fler aktiviteter 

• Inkluderar minst 3 deltagare 

• Kan innefatta träning, tävling, 
fortbildning, sociala 
aktiviteter- dock ej fester 

• Rapporteras i kommunens 
bidragssystem halvårsvis i 
efterhand (100kr/aktivitet) 



Bakgrund 
2020 - Översyn av föreningsbidrag i syfte att öka inkludering och tillgång till en 

aktiv fritid i hela kommunen – uppdrag från kommunfullmäktige

2020 - Kommunstyrelsen antar Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och 

föreningsstöd - tillämpas from 1 jan 2021

2020  Nu - Arbete i delprocess för att ta fram ett lösningsförslag på 

bidragsstruktur med nya regelverk



Syfte och mål
Ett stödsystem som är mer likvärdigt och långsiktigt hållbart och som:

• Går i linje med kommunens vision och styrande dokument samt Hållbara Växjö 2030

• Möter föreningarnas behov, både i relation till befintlig verksamhet samt utveckling

• Förbättrad transparens och tydlighet kring stödens utformning 

• Möjliggör tillämpning av gemensamma ramverk för likvärdiga villkor och bedömning



Tidplan process 
jun 2021 

Inriktningsbeslut-
bidragsstruktur 

processlednings-
grupp  

Aug 2021 – maj 2022 
utredningar, 
ekonomiska 

konsekvensanalyser 
föreningsdialog 

okt – dec 
2022

Remiss till 
föreningar

okt 2020 – juni 2021
Lösningsförslag 
föreningsdialog 
konsekvensanalyser 

jan 2024 Nya 
bidragsregler föreslås 
att börja gälla

mar– jun 2023 
Kommunikation till 
föreningar 

apr -jun 2022
remiss internt 
respektive 
förvaltning  

20212020 2022 2023

jan – feb 2023 
Beslut i 
samtliga 
nämnder - nya 
reglementen



Nuläge föreningsstöd OMS 
• 33st pensionärs & funktionsrättföreningar  - 1 015000 kr (2020) 

• Funktionsrättsföreningar - 1999, stödet reviderades senast 2002  

• Pensionärsföreningar – samma utformning sedan 1995

• Verksamhetsstödet (4 st föreningar) har inga bedömningskriterier/principer i nuläget

• Stödet till funktionsrättsföreningar - ett fast grundstöd samt stöd för antal medlemmar

• Grundstödet saknar principer för uträkning 

• Funktionsrättsföreningar högre stöd än pensionärsföreningar  (snittstödet till 
pensionärsföreningar: 9333kr. Funktionsrättföreningar: 31675kr) 

• HSV erhåller 5 % av omsorgsnämndens budget för föreningsstöd (sedan 2001)
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Allmänt: 

• Regelverk skiljer sig mycket åt mellan förvaltningarna – ojämlik 
bedömning 

• Inget helhetsgrepp kring föreningsstödet 

• Vissa stöd saknar tydliga bedömningsgrunder/bygger på gamla 
avtal eller överenskommelser



Slutsatser 
Den nya bidragsstrukturen med tillhörande regelverk:

• Kommer att kräva förändringar i förvaltningarnas arbetssätt/ 
nämndernas befintliga regelverk för bidrag och stöd

• Kan kräva förändringar i nämndernas budgethantering/fördelning

• Kommer att medföra förändringar i bidragen och stöden till 
föreningslivet



Slutsatser & rekommendationer  
Behov av: 

• Stöd som baseras på föreningsverksamhetens omfattning samt behov 

• Tydliggöranden vilken enhet som ska bedöma behovet av samverkansavtal
(nuvarande verksamhetsbidrag) + uppföljning

• En tydligare struktur för samverkan med föreningar – optimera resurser i det 
förebyggande arbetet 

• Aktivitetsstöd - Stöd ges i relation till antalet aktiviteter

• Hyresstöd* – möta föreningarnas behov i relation till kostnader 

• Mindre projektstöd 

* Hyresstöd baseras på en procentsats (under utredning) som går i linje med KoF  och KLF hyresstöd till 
fritids/landsbygdsföreningar



Verksamhets - och 
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Lokal – och 
anläggningsstöd 

Projektbidrag Samhällsuppdrag 

Grundstöd: 
- Aktivitetsstöd
- Medlemsstöd
- Ledarutbildningsstöd
- Funktionsstöd
- Verksamhetsstöd

Driftsstöd:
- Schablonstöd 

fritidsföreningar
- Samlingslokaler

Nivå 1 - 10 tkr Samverkansavtal: 
- Partnerskap (inkl. IOP)
- Överenskommelse om 

samverkan

Hyresstöd:
(vidare utredning)

Nivå 2 – 50 tkr

Investeringsstöd Nivå 3 50 tkr – 500tkr  

Evenemangsstöd

OMS



Konsekvensanalys 
Skillnader i stöd mellan pensionärs – och funktionsrättsföreningar 

• Utformningen av grundstödet skiljer sig i nuläget mycket åt 

• I det nya förslaget utgår stödet från samma principer  - men funktionsrättsfördelningar föreslås ett 

högre grundstöd (medlemsstöd) än pensionärsföreningar

• Motiveras med att samtliga funktionsrättsföreningar annars skulle väntas ett kraftigt minskat stöd

• Motiveras även med att funktionsrättsföreningarna vänder sig till en mindre och mer specifik 

målgrupp, ofta inriktad mot en särskild funktionsnedsättning eller diagnos, vilka bedöms som 

prioriterade målgrupp av omsorgsnämnden 

• Stödets omfattning (ökning/minskning) beror på antal medlemmar, aktiviteter och kostnader för 

lokaler 

Omställningsperiod

• Föreningar som väntas ett minskat stöd, behov av omställningstid – nedtrappning av stöd under tre år 



Nytt förslag – Medlemsstöd 

Funktionsrättsföreningar (ersätter nuvarande grundbidrag 16 000 kr och medlemsbidrag): 

10 – 100 = 15 000kr 

101- 200= 17 000kr

201 -500= 19 000kr 

Pensionärsföreningar (ersätter nuvarande grundbidrag och medlemsbidrag): 

10– 100 = 3000 kr 

101– 200 = 5000 kr 

201– 500 = 7000 kr

+ 500 = 9000kr 



Utöver medlemsstödet kan föreningarna ansöka om följande stöd: 

Nytt! Aktivitetsstöd = 100kr/aktivitet 

Nytt!  Hyresstöd (under utredning - i nuläget 45 % av hyreskostnad) 

Nytt! Mindre projektstöd  (upp till 10 tkr) 

Samverkansavtal (mindre antal föreningar- ersätter nuvarande verksamhetsstöd) 



Vad innebär ett samverkansavtal?  
(samhällsuppdrag) 
• Utifrån kommunens viljeinriktning 

• I relation till föreningens verksamhetsidé 

• Utifrån det identifierade gemensamma samverkansbehovet 

• Varje part ska ansvara för, och styra sina egna verksamheter men har samtidigt 
förbundit sig att anpassa dessa för att nå de gemensamt framtagna målen 

• Samverkansavtalet följs upp minst två ggr per år och en uppföljning av 
verksamheten och målsättningarna rapporteras en gång per år till 
styrelsen/nämnden



Samverkansavtal 
• Partnerskap - kan tecknas med en förening eller idéburen organisation kring en viss 

uppgift med syftet att komplettera kommunens arbete med vissa samhällsuppgifter. 
Partnerskap ska leda till en ömsesidig nytta och bygga på konkreta aktiviteter och med 
tydlig struktur för uppföljning. Inom detta område ska alltid hänsyn tas till eventuella krav 
på upphandling

• Överenskommelser för samverkan - kan tecknas i de fall där det finns behov av särskild 
etablerad samverkan med en specifik part, exempelvis med paraplyorganisationer eller 
föreningar som företräder/arbetar för flera föreningars intressen, och där behov finns av 
en löpande dialog mellan kommunen och organisationen. 



Vad är ett 
aktivitetstillfälle? 

• Organiseras av föreningen 

• Planerad/kommunicerad

• Pågår i minst 60 minuter 

• Längre tid kan inte räknas 
som fler aktiviteter 

• Inkluderar minst 3 deltagare 

• Kan innefatta träning, tävling, 
fortbildning, sociala 
aktiviteter- dock ej fester 

• Rapporteras i kommunens 
bidragssystem halvårsvis i 
efterhand (100kr/aktivitet) 
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