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§ 182
Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag (KS 
2020.240)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att

Kommunfullmäktige antar förslaget till Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom 
Vallentuna kommun.

Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att inarbeta riktlinjer för föreningsstöd i 
enlighet med Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vallentuna kommun .

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun är i behov av en gemensam grundstruktur gällande riktlinjer för 
föreningsbidrag, oavsett vilken nämnd som handlägger och beslutar om respektive bidrag. 
Fördelningen av medel behöver utvecklas genom krav som går i linje med kommunens 
värdegrundsarbete inom områden som jämställdhet, demokrati, integration och 
våldsbejakande extremism.

För att säkerställa att de bidrag som kommunen betalar ut går till verksamhet som 
överensstämmer med kommunens värderingar så har ett förslag på gemensamma 
övergripande riktlinjer tagits fram. De övergripande riktlinjerna beskriver de punkter som 
samtliga föreningar som tar del av kommunens bidrag behöver uppfylla.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att förtydliga att det 
gäller ideella föreningar 
 
Ylva Mozis (L), med bifall från Bengt-Åke Grip (M) och Björn Furugren Beselin (C) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot Ylva Mozis 
(L) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ylva Mozis (L) yrkande.

Beslutsunderlag
 §135  Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag
 Gemensamma riktlinjer föreningsstöd
 riktlinjer föreningsstöd
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§ 135
Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag (KS 
2020.240)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att

Kommunfullmäktige antar förslaget till Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom 
Vallentuna kommun.

Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att inarbeta riktlinjer för föreningsstöd i 
enlighet med Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vallentuna kommun .

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun är i behov av en gemensam grundstruktur gällande riktlinjer för 
föreningsbidrag, oavsett vilken nämnd som handlägger och beslutar om respektive bidrag. 
Fördelningen av medel behöver utvecklas genom krav som går i linje med kommunens 
värdegrundsarbete inom områden som jämställdhet, demokrati, integration och 
våldsbejakande extremism.

För att säkerställa att de bidrag som kommunen betalar ut går till verksamhet som 
överensstämmer med kommunens värderingar så har ett förslag på gemensamma 
övergripande riktlinjer tagits fram. De övergripande riktlinjerna beskriver de punkter som 
samtliga föreningar som tar del av kommunens bidrag behöver uppfylla.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Gemensamma riktlinjer föreningsstöd
 riktlinjer föreningsstöd
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Tjänsteskrivelse

Kommunövergripande gemensamma 
riktlinjer för föreningsbidrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att

Kommunfullmäktige antar förslaget till Gemensamma riktlinjer för bidrag till 
föreningar inom Vallentuna kommun.

Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att inarbeta riktlinjer för 
föreningsstöd i enlighet med Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom 
Vallentuna kommun .

Ärendet i korthet
Vallentuna kommun är i behov av en gemensam grundstruktur gällande riktlinjer för 
föreningsbidrag, oavsett vilken nämnd som handlägger och beslutar om respektive 
bidrag. Fördelningen av medel behöver utvecklas genom krav som går i linje med 
kommunens värdegrundsarbete inom områden som jämställdhet, demokrati, 
integration och våldsbejakande extremism.

För att säkerställa att de bidrag som kommunen betalar ut går till verksamhet som 
överensstämmer med kommunens värderingar så har ett förslag på gemensamma 
övergripande riktlinjer tagits fram. De övergripande riktlinjerna beskriver de punkter 
som samtliga föreningar som tar del av kommunens bidrag behöver uppfylla.

Bakgrund
Föreningslivet fyller en betydelsefull funktion i samhället. Kommunen vill ha ett 
levande och välmående föreningsliv och möjliggöra för nya idéer och verksamhet. En 
livskraftig ideell sektor är central för vårt demokratiska styrelseskick. Vallentuna 
kommun tycker därför att det är viktigt att stödja föreningslivet i kommunen.
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Idag innebär föreningsstödet i Vallentuna kommun bland annat ekonomiskt stöd i 
form av bidrag. Flera förvaltningar hanterar någon typ av föreningsstöd och har sina 
respektive riktlinjer och regler att följa. De övergripande riktlinjerna beskriver de 
punkter som samtliga föreningar som tar del av kommunens bidrag behöver uppfylla. 
Respektive nämnd har ansvar för att riktlinjerna efterlevs.

Handlingar
Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vallentuna kommun

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Socialnämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Författningssamling
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Gemensamma riktlinjer för bidrag till 
föreningar inom Vallentuna kommun
Fastställd av xxx åååå-mm-dd § xx

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kommunledningskontoret/staben

Syfte
Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att ha en övergripande grundstruktur 
gällande riktlinjer för föreningsbidrag, oavsett vilken nämnd som handlägger och 
beslutar om respektive bidrag. Riktlinjerna syftar till att säkerställa ett gemensamt 
värdegrundsarbete inom föreningslivet.

Allmänna bestämmelser
Vid redovisning av erhållet bidrag så ska föreningar, organisationer och enskilda 
personer ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister (ej 
politiska föreningar) till förfogande för granskning och skicka in till kommunen när så 
begärs samt vid begäran redovisa hur utbetalat bidrag har använts.

Missbruk, lämnande av oriktiga uppgifter eller förening som inte följer riktlinjer kan 
medföra att bidragsmottagande förening avstängs från bidrag och/eller blir 
återbetalningsskyldig.

All bidragsgivning sker inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel för 
gällande budgetår. Bidragen fördelas inom ramen för respektive nämnds budget och 
ansvarsområde. Bidrag är inte permanenta utan måste sökas årligen.

Den som erhåller stöd av Vallentuna kommun är skyldig att följa dessa riktlinjer.

Ansvarig nämnd har ansvar för att riktlinjerna efterlevs. De gemensamma 
övergripande riktlinjerna komplementerar de riktlinjer som de egna nämnderna 
fastställer. 
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Föreningen ska:

 Vara uppbyggd enligt demokratiska principer där styrelse väljs vid årsmöte 
enligt föreningens stadgar. Oberoende av genus, ålder, nationalitet, religion, 
sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning eller socioekonomisk 
situation ska medlemmar ges samma rättigheter, skyldigheter och möjlighet 
till inflytande, delaktighet och ansvar.

 Tillämpa FN:s internationella konvention för mänskliga rättigheter och verka 
för att verksamheten ska vara tillgänglig för alla enligt FN:s internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 Tillämpa FN:s barnkonvention (föreningar med verksamhet för barn och 
ungdomar under 18 år).

 Ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor och 
föreningar ska motverka diskriminering och kränkande behandling. 
Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma. 

 Arbeta för att främja jämställdhet och sträva efter att flickor och pojkar, 
kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av inflytande i organisationen och 
i dess verksamhet.

 Ha nolltolerans till våldsbejakande extremism och mot företrädare 
(styrelseledamöter, ledare, medlemmar och anställda) som uttrycker åsikter 
som uppmanar till våld eller som inte är förenliga med principen om alla 
människors lika värde. 

 Förebygga och motverka rasism och främlingsrädsla.
 Ha en policy mot alkohol, narkotika, droger och tobak och se till att den följs 

(föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år). 
 Ta hänsyn till hållbar utveckling och arbeta för ökad miljömedvetenhet i sin 

verksamhet.
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