
Riktlinjer för 
föreningsbidrag 
och föreningsstöd



Syfte med riktlinjerna
Syftet med riktlinjerna är att skapa likvärdiga villkor och likvärdig bedömning 
för Växjö kommuns alla föreningsbidrag och föreningsstöd. Vidare ska det 
säkerställa god hushållning med skattemedel och att verksamheterna är förenliga 
med samhällets grundläggande värderingar, Växjö kommuns värdegrund och de 
demokratiska principerna.

Växjö kommuns föreningsbidrag och föreningsstöd
Föreningar har en viktig roll i vårt samhälle. De bidrar till en meningsfull fritid, 
bryter isolering, främjar integration samt värnar intressen och demokratiska 
rättigheter. Föreningarnas ledare och medlemmar bidrar med tid, engagemang, 
glädje och hårt arbete för att hålla föreningen igång. Detta medborgliga 
engagemang har stor betydelse för människors hälsa och främjar sociala nätverk, 
personlig utveckling och lärande och har betydelse för att vår välfärd och vårt 
samhälle ska fungera.

Växjö kommun vill ta tillvara på detta engagemang för att främja 
samhällsutvecklingen. Ekonomiskt bidrag eller stöd till föreningar främjar 



det ideella arbetet som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga 
resurser. Samtidigt innebär riktlinjerna en ekonomisk styrning med krav på 
att föreningarna är uppbyggda och bedriver verksamhet enligt demokratiska 
principer samt med utgångspunkt i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Bidrag kontra stöd
Bidrag 
Ett bidrag handlar vanligen om en finansiell transaktion, det vill säga pengar 
lämnas för något föreningen ska utföra med ett tydligt syfte och mål. Bidrag 
innebär tydliga krav på uppföljning.

Exempel på ett bidrag till en förening är en ekonomisk ersättning för att 
utveckla och bredda sin verksamhet utifrån tydliga mål och syften i linje med 
Växjö kommuns viljeinriktning. Kan vara i form av att genomföra och prova nya 
aktiviteter utöver den ordinarie verksamheten för att bredda och långsiktigt öka 
deltagandet.

Stöd 
Ett stöd kan omfatta ekonomisk ersättning, kunskapsstöd eller nyttjande av vissa 
tjänster eller infrastruktur som kommunen erbjuder. Ställer inte lika stora krav på 
uppföljning som bidrag.

Exempel på ett stöd är att en förening får ekonomisk ersättning inom ramen för 
den ordinarie verksamheten utifrån antalet medverkande deltagare som uppfyller 
kriterierna och antalet aktivitetstillfällen.

Fyra områden för bidrag och stöd
Verksamhet och utveckling 
Stöd eller bidrag till en förening med syftet att bibehålla, utveckla och förstärka 
en eller flera av föreningens verksamheter utifrån Växjö kommuns riktlinjer för 
föreningsbidrag och föreningsstöd. Har sin grund i en verksamhetsplan och 
bygger på långsiktighet.

Lokal och anläggning 
Det finns möjlighet att söka stöd eller bidrag till föreningar i syfte att stödja 
kostnader för lokaler, anläggningar, maskiner och utrustning.



Projekt 
Bidrag eller rådgivning för att driva ett projekt (en i tiden avgränsad verksamhet) 
kan ge föreningar möjlighet att arbeta med en tidsbegränsad insats ex utveckling. 
Kräver uppföljning.

Samhällsuppdrag 
Bidrag för en viss uppgift med syftet att komplettera kommunens arbete med 
vissa samhällsuppgifter. Bygger på ett samverkansavtal mellan Växjö kommun 
och aktuell förening. Inom detta område ska alltid hänsyn tas till eventuellt krav 
på upphandling.

Vilka kan söka Växjö kommuns föreningsbidrag 
och stöd?
Föreningar med verksamhet som bidrar till en meningsfull fritid, bryter isolering 
och främjar integration samt värnar intressen och demokratiska rättigheter. 
Föreningen ska även ha sitt säte och bedriva verksamhet i Växjö kommun samt 
uppfylla reglerna nedan.

Regler för att bli bidrags-/stödberättigad förening
1.  Icke vinstdrivande förening med verksamhet som bedrivs inom Växjö 
 kommun och som har sitt säte i kommunen.
2.  Föreningen bedriver verksamhet och/eller utvecklingsfrågor för:
 a.  barn och unga 5-20 år
 b.  äldre över 65 år
 c.  personer med funktionsvariationer
 d.  boende och verksamma i tätort eller landsbygd utanför Växjö stad.
3.  Föreningen har godkända stadgar, vald styrelse samt vald revisor.
4.  Föreningen har ett giltigt plus-, bank- eller postgiro/bankkonto och 
 organisationsnummer.
5.  Föreningen ger alla medlemmar likvärdiga rättigheter, möjligheter och 
 skyldigheter enligt de sju diskrimineringsgrunderna (kön, ålder, funktions  
 nedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell  
 läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck).
6.  Föreningen är öppen för alla såvida det inte finns sakliga och godtagbara   
 skäl för särorganisering som har ett berättigat syfte.
7.  Verksamheter för barn och unga utgår från lagen (2018:1197) om Förenta   
 nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
8.  Riktade barn och ungdomsaktiviteter bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö.
9. Alla föreningar i Växjö kommun ska begära utdrag ur belastningsregistret för  
 sina barn -och ungdomsledare för att beviljas ekonomiskt stöd.



Bidrag och stöd lämnas inte till en förening 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.

För att stödja offentliga bidragsgivare vid tillämpningen av demokrativillkor har 
Demokrativillkorsutredningen tagit fram en vägledning för handläggare som ger 
stöd vid granskning och beslut om bidrag. Därmed skapas förutsättningar för 
bidragsgivare att utveckla mer enhetliga arbetssätt.

Föreningsbidrag och föreningsstöd utgår inte heller till:
•  Studiecirkelverksamhet med stöd från studieförbund
•  Religiös verksamhet (exempelvis mässor, gudstjänster, ceremonier, högtids- 
 firande, religiös undervisning -söndagsskola, konfirmationsundervisning,   
 bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter)
•  Politisk verksamhet *
*politiska ungdomsorganisationer har möjlighet att söka för specifika aktiviteter 
under området Verksamhet och utveckling.



Rutin för ansökan
Växjö kommuns hantering av ansökningar om föreningsbidrag och föreningsstöd 
är samordnad och görs via Växjö kommuns webbplats www.vaxjo.se under 
rubriken Se och göra – Information till föreningar och arrangörer. Detta innebär 
en digitaliserad och effektivare hantering.

Uppföljning och redovisning 
I samband med att föreningen undertecknar att åta sig Växjö kommuns riktlinjer 
för föreningsbidrag och föreningsstöd godkänner föreningen att Växjö kommun 
har rätt till insyn och får begära in handlingar, dokument och redovisning 



(exempelvis årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse) 
vid kontroll och uppföljning. Föreningen är meddelandeskyldig om ändringar 
sker i stadgar som medför att kommunens riktlinjer för föreningsbidrag och 
föreningsstöd ej följs. Växjö kommun förbehåller sig rätten att begära in 
referenser/utdrag om föreningens verksamhet från myndigheter. Om föreningen 
motsätter sig detta blir föreningen ej bidrags-/stödberättigad hos Växjö 
kommun.

Återbetalning och krav
Detta regelverk måste uppfyllas för att föreningen ska vara bidrags-/
stödberättigad i Växjö kommun. Om föreningen inte uppfyller samtliga regler 
begärs komplettering. Om föreningen efter komplettering inte uppfyller reglerna 
blir föreningen ej bidrags-/stödberättigad.

Om en verksamhet inte genomför det som den åtagit sig kan Växjö kommun 
besluta att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.

Föreningen blir återbetalningsskyldig om:
1.  den har lämnat oriktiga uppgifter som innebär att bidraget och eller stödet  
 har beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
2.  bidraget och eller stödet helt eller delvis inte använts för det ändamål som  
 låg till grund för den beviljade ansökan,
3.  den inte lämnat in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen i   
 stycket Uppföljning och redovisning ovan,
4.  i övrigt inte följt reglerna för bidrag och eller stöd.

Regler för specifika bidrag och stöd
Utöver dessa grundläggande regler för föreningsbidrag och föreningsstöd kan 
det finnas specifika kriterier för olika bidrag och stöd. 

De kriterier som gäller för de unika bidrag och stöd som föreningen avser att 
söka hittar du på Växjö kommuns webbplats www.vaxjo.se. Du kan också ringa 
Växjö kommuns kontaktcenter på telefon: 0470-410 00.




