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FÖRENINGSPOLITISKT PROGRAM 
 

INLEDNING 
Det ideella föreningslivet har betytt och betyder mycket för den enskilde individen och för 
kommunen. Att vara aktiv i föreningslivet har stor betydelse för det upplevda 
välbefinnandet. Föreningslivets verksamhet och engagemang gör kommunen attraktiv att 
leva i och bidrar till att lägga grunden för det demokratiska samhället.   
 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att skapa goda förutsättningar för föreningarnas 
arbete och vill samtidigt visa riktning för föreningarnas verksamhet. Kommunen har 
styrinstrument för att påverka och utveckla föreningslivet dels genom bidrag och dels 
genom de lokaler och anläggningar som kommunen äger och driver.  
 

FÖRENINGSLIVET – EN RESURS 

Föreningslivet är en positiv resurs för samhället. Föreningar är positiva normgivare för 
kommuninvånarna och bidrar till ökad folkhälsa, ansvarstagande och att skapa positiva 
miljöer. Föreningsarbetet är en del i att nå kommunens vision: Ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart samhälle.  
 
Hälsa 
Hälsa, friskvård och en meningsfull fritid har stor betydelse för människors upplevda 
livskvalitet. Aktivitet genom idrott, lek, rörelse och motion bidrar till ökade hälsa. Likaså är 
möjlighet till avkoppling, samvaro och naturupplevelser faktorer som i hög grad ökar 
folkhälsan.  
 
Engagemang 
Det ideella engagemanget är en stor och viktig del i föreningslivet och utgör i sig en 
grundläggande kraft att värna om. Medlemmarna utformar och leder verksamheten. 
Delaktighet och gemensamt ansvar är ett mervärde. Alla timmar av ideellt arbete leder till 
barns och ungdomars utveckling och fostran och ger samtidigt egen utveckling.  
 
Att tillsammans med andra arbeta för att nå uppsatta mål ger erfarenheter som är 
värdefulla på olika områden i livet. Att nå uppsatta mål ger tillfredställelse och framtidstro.  
Föreningslivet är med sin demokratiska uppbyggnad är en bra grogrund för den 
demokratiska processen i samhället.  
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Social utveckling – gemenskap 
För många är föreningar en grund för samhörighet, social gemenskap och social utveckling. 
För barn och ungdomar är föreningar en miljö där attityder och värderingar som förmedlas 
i hög grad präglar den personliga utvecklingen. Det är därför viktigt att, genom att vara 
förebilder, ge dem goda vanor, trygg social gemenskap och aktivt arbeta mot fusk, mobbing 
och våld.  
 
I en förening lär man sig visa hänsyn och respektera andra människor. 
Jämställdhetsperspektivet är angeläget i föreningarnas verksamhet. Det handlar om 
nyttjande av anläggningar och resursfördelning, men också om bemötande och attityder.  
 
Den enskilde individens sociala, skapande och fysiska förmågor tas tillvara.  
 
Drogpolicy 
Ledare och utövare inom föreningslivet är förebilder för barn och ungdomar. Därför skall all 
verksamhet som riktar sig till ungdomar vara drogfri.  
 

FÖRVALTNINGEN SKAPAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för föreningarnas 
arbete. Genom utbildning, riktlinjer och genom att ställa vissa villkor för bidrag visas 
riktning för föreningarnas verksamhet. Att skapa goda/gynnsamma förutsättningar för 
föreningarnas arbete innebär ett effektivt och rättvist bidragssystem, ändamålsenliga 
lokaler, utbildning, rådgivning och information.  

BIDRAG 

Föreningsbidrag innebär: 
▪ Lokal- och anläggningsbidrag 
▪ Ledarutvecklingsbidrag 
▪ Utvecklingsbidrag för nya verksamheter 
▪ Tryckerimöjlighet 

 
Öckerö kommun ger bidrag till föreningar vid uppfyllande av vissa kriterier. I linje med de 
ambitioner som slås fast i det föreningspolitiska programmet.  
 

Riktlinjer  
▪ barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet  
▪ stimulera medlemmarnas engagemang i föreningen  
▪ stimulera föreningslivets idé  
▪ skapa positiva ungdomsmiljöer  
▪ stimulera till engagemang och verksamheter mot våld och rasism  
▪ all verksamhet som riktar sig till ungdomar skall vara drogfri  
▪ stimulera nya verksamhetsformer  
▪ jämställdhetsperspektivet skall beaktas 
 

ANLÄGGNINGAR 

Det huvudsakliga stödet till föreningar är subvention av anläggningar, vilket gör det möjligt 
att till rimliga kostnader utöva föreningsverksamhet. Kommunen tillhandahåller 
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anläggningar vid uppfyllande av riktlinjer genom subventionerad lokalanvändning eller 
bidrag till egna lokaler. Tider fördelas rättvist mellan föreningar. Hög nyttjandegrad 
eftersträvas och nås genom rättvis prioriteringsordning och subventionerad 
lokalanvändning.  
 

LEDARUTVECKLING 

För många ungdomar är föreningsledare en av de viktigaste vuxna förebilderna. Möjligheter 
till bra utbildning och fortbildning är viktigt för att utvecklas som ledare och få kunskap om 
barns beteende och olikheter. Ett gott ledarskap tillvaratar barns förutsättningar, hjälper 
barn och ungdomar att tro på sina inre resurser och skapar förutsättningar för andra att 
lyckas.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar utbildning, såsom kurser och föreläsningar, och 
ger ekonomiskt stöd till egen arrangerad ledarutbildning.  
 

RÅDGIVNING/INFORMATION 

Kultur- och fritidsförvaltningen bistår med rådgivning vid start eller utveckling av 
föreningsverksamhet.  
 
För att skapa effektiv administration och nå gemensam syn på föreningarnas roll i samhället 
är kontakten mellan föreningar/politiker/föreningsansvarig av vikt. Föreningsträffar 
möjliggör dialog.  
 
 


