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Inledning 
I enlighet med Värmdös Vision 2030 ska kommunen arbeta för ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Visionen redogör för vad som ska uppnås fram till år 2030 och anger riktningen för 
kommunens framtida arbete. Med föreningsbidrag och kommunal medfinansiering kan 
kommunen bidra till att flera delar av visionen uppnås, exempelvis: 

• Goda möjligheter till rekreationer, idrott och kultur. 
• Ett modernt samhälle som är socialt hållbart generationer framåt. 
• En tillgänglig natur- och kulturmiljö. 
• En tillgänglig landsbygd och skärgård. 
• Ett samhälle byggt utifrån barnens bästa. 
• Delaktighet och dialog mellan medborgare och kommunen. 
• Att demokratin vidareutvecklas i takt med samhället. 
• Att ungdomars inflytande ökar. 
• God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

 
Vägledande princip – den kommunala kompetensen 
Kommuners befogenheter regleras i kommunallagen (2017:725) och lagen om vissa 
kommunala befogenheter (2009:47). Föreningsbidrag och medfinansiering i Värmdö kommun 
behöver därmed förhålla sig till den lagstadgade kommunala kompetensen. Enligt 
kommunallagen får bidrag delas ut till föreningar som arbetar för lokalmedborgarnas 
allmänna intresse och har en särskild anknytning till kommunens geografiska område. Utöver 
detta har kommunen möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationer som 
bedriver politisk verksamhet.1 Kommunen är skyldig att behandla alla ansökningar lika på 
objektiv grund. 

 
 
 
 

1 2 kap. 5 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
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Föreningsbidrag 
Med föreningsbidrag vill Värmdö stödja demokratiskt uppbyggda föreningar som engagerar 
sig för kommuninvånarnas bästa. Syftet är att bidra till ett rikt och brett föreningsliv som 
främjar utvecklingen av Värmdö. 

I Värmdö kommun kan kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen besluta om och 
betala ut föreningsbidrag. Kommunstyrelsen ges möjlighet att bevilja föreningsbidrag med 
anledning av nämndens övergripande ansvar för utvecklingsfrågor, såväl som nämndens 
ansvar för näringslivsfrågor och besöksnäring. Kultur- och fritidsnämnden hanterar alla 
föreningsbidrag därutöver. En förutsättning för handläggningen är att nämnderna antar 
riktlinjer samt att de beviljade bidragen ryms inom budgetram. Riktlinjer för föreningsbidrag 
ska som minimum omfatta: 

• Allmänna bestämmelser som varje sökande förening måste uppfylla 
• Vilka specifika bidrag som finns att ansöka om 
• Vad/vem som är en bidragsberättigad förening och medlem 
• Ramar för utbetalning, redovisning och uppföljning 

 
Övriga stöd och stipendier 
Utöver föreningsbidrag finns det stipendier och stöd till studieförbund som kultur- och 
fritidsnämnden beslutar om. I de beslutade riktlinjerna ska det framgå vilka bidrag, stöd och 
stipendier som finnas att ansöka om. 

 

Kommunal medfinansiering 
Med kommunal medfinansiering vill kommunen stötta satsningar som verkar för ett levande 
och hållbart samhälle inom kommunens landsbygd och skärgård. Syftet är att medfinansiera 
utvecklingsinsatser som gör Värmdö mer tillgängligt eller bidrar till utvecklingen av dessa 
områden. Kommunstyrelsen är ansvarig för medfinansiering och ska besluta om riktlinjer 
samt årligen avsätta medel för ändamålet i kommunstyrelsens detaljbudget. 

Riktlinjer för kommunal medfinansiering ska som minimum omfatta: 

• Vilka föreningar som kan söka om medfinansiering 
• Allmänna kriterier som varje sökande förening måste uppfylla 
• Vilka satsningar som kan få medfinansiering 
• Ramar för utbetalning, redovisning och uppföljning 

 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen beslutar om återrapportering av ansökningsförfarandet och beviljandet av 
kommunal medfinansiering inom ramen för styrelsens ordinarie verksamhetsuppföljning. 
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar om återrapportering av ansökningsförfarandet och 
beviljandet av föreningsbidrag inom ramen för nämndens ordinarie verksamhetsuppföljning. 
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