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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 

Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 

som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  
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1 Inledning 

Tillväxt- och kompetensberedningen har fått till uppgift att utarbeta en policy för 

stöd till föreningsliv och frivilligsektorn i Tranemo kommun.  

 

Föreningsliv och frivilligsektor har stor betydelse för kommunens attraktivitet. De 

kan tillsammans med kommun och näringsliv bidra till kreativa lösningar på 

samhällsutmaningar. För att nå ”en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av 

kreativitet och framtidstro” (ur Tranemo kommuns vision och strategiska plan) 

behöver alla hjälpas åt. 

1.1 Övergripande styrdokument 

Policyn tar sin utgångspunkt i nedanstående lagar och styrdokument. 

 

FN:s barnkonvention är sedan 1 januari 2020 svensk lag. Konventionen innehåller 

54 artiklar som alla är lika viktiga.  Barnets bästa och barns rätt till inflytande är 

två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. 

De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och 

att varje barn har rätt till liv och utveckling. 

 

Föreningsfrihet är en grundläggande rättighet som återfinns bland annat i vår 

egen grundlag samt FN:s konvention om de medborgerliga och politiska 

rättigheterna. 

Agenda 2030, främst mål 3, 5, 10 och 11 som behandlar hälsa och välbefinnande, 

jämställdhet, jämlikhet (se även diskrimineringslagen) och kulturarv har också stor 

betydelse för detta dokument. 

Kulturstrategi Västra Götaland samt Kulturplan Boråsregionen fokuserar på att vidga 

deltagandet och utveckla kapaciteter i syfte att skapa förståelse för och lösa 

gemensamma samhällsutmaningar.  

1.2 Begreppsförklaringar 

I denna policytext är föreningsliv och frivillig sektor synonymt med civilsamhälle 

och inkluderar olika föreningstyper och former av sammanslutningar av såväl mer 

traditionell, fast karaktär som mer tillfälligt sammansatta.   



 
 

 

2 

 

2 Syfte 

Stödet utgår ifrån en ömsesidig tillitsfull samverkan och dialog med civilsamhället 

som tar hänsyn till civilsamhällets olika unika behov och värnar föreningslivets 

självständighet.  

Samverkan ska ha en social relevans, bidra till att skapa livsmiljöer och 

verksamheter som upplevs som meningsfulla och stimulerande av de som lever 

och verkar i dem. Om arbetet ska bli framgångsrikt behöver det finnas ett 

ömsesidigt intresse från båda parter.  

Policyns övergripande syfte är att främja och utveckla samverkan mellan 

kommunen och föreningslivet, samt uppmuntra samarbete föreningar emellan, för 

att uppnå en gynnsam samhällsutveckling. 

Syftet är också att ge vägledning i vilka förväntningar och åtaganden som kan 

finnas åt båda håll. 

3 Policy för samverkan och stöd till föreningsliv och 

     frivilligsektor 

Samverkan mellan Tranemo kommun och föreningsliv och frivillsektor ska bygga 

på: 

• Tillgänglighet och mångfald 

• Gemenskap 

• Hållbar samhällsutveckling och demokrati 

• Enkelhet  

3.1 Tillgänglighet och mångfald 

Föreningsliv och frivilligsektor representerar den mångfald av invånare och 

intressen som finns i kommunen. Det ska ges förutsättningar för att ta tillvara 

människors vilja till engagemang och möta behov och önskemål från medborgare 

oavsett bakgrund eller ålder. I samverkan skapar vi förutsättningar för 

inkludering, tillgänglighet och integration för kommunens alla medborgare. 
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3.2 Gemenskap 

Socialt deltagande har betydelse för vår livsstil. Det skapar gemenskap och ger en 

känsla av samhörighet, sammanhang och identitet. I samverkan skapar vi den 

demokratiska mötesplatsen för utbyte av tankar, dialog och möjlighet att påverka 

beslutsfattande. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett såväl hållbart som 

inkluderande föreningsliv och frivilligsektor som gör Tranemo till en attraktiv 

kommun.  

3.3 Hållbar samhällsutveckling och demokrati 

En god samhällsutveckling förutsätter den enskilda medborgarens engagemang. 

Människors delaktighet i föreningsliv och frivilligsektor är en förutsättning för en 

levande demokrati och ska därför underlättas och uppmuntras. Den ideella 

sektorn spelar en viktig roll för kommunens attraktivitet och utveckling. I 

samverkan ska allas deltagande främjas. Beslut som påverkar förutsättningarna för 

civilsamhället ska fattas i dialog, utifrån en gemensam vilja och ska gälla långsiktigt 

samt vara hållbara. 

3.4 Enkelhet 

Samverkan mellan Tranemo kommun och civilsamhället bygger på respekt för 

våra olika förutsättningar. Den karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och 

förståelse. I samverkan möts vi med flexibilitet och öppenhet. Relationen präglas av 

acceptans för olikheter och kritik som kan uppstå. Kommunen ska arbeta för att 

vara tydlig, transparent och lättillgänglig i kommunikationen med föreningsliv 

och frivilligsektor. 

Några exempel på vilka förväntningar föreningsliv och frivilligsektor kan ha på 

kommunens insatser:  

• Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. Tydliga kontaktpersoner 

som ansvarar för systematisk återkoppling i frågor som rör 

civilsamhällets verksamheter och aktörer. 

• Genom dialog fånga upp och om möjligt förvalta och sprida idéer och 

kompetens från föreningsliv och frivilligsektor. 

• Stötta och stimulera kompetensutvecklingen i föreningsliv och 

frivilligsektor. 

• Säkerställa att det finns ett föreningsregister via kommunens hemsida och 

arbeta för att ta fram en plattform där föreningars och frivilligsektors 

aktiviteter och evenemang kan marknadsföras. 
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• Utforma regler för stöd i dialog med föreningsliv och frivilligsektor.  

Några exempel på förväntningar kommunen kan ha på föreningsliv och 

frivilligsektor: 

 

• Föreningarna arbetar för att medlemmar är delaktiga vid informations- 

och dialogmöten som kommunen bjuder in till. 

• Föreningar och frivilligsektor bidrar med idéer, kompetens och intresse 

för att utveckla föreningslivet och frivilligsektorn i kommunen. 

• Föreningar och frivilligsektor söker vägar för samarbete och utbyte med 

varandra när de finner det lämpligt.  

• Föreningar och frivilligsektor arbetar med frågor kring demokrati, 

jämställdhet, respektför allas lika värde, tillgänglighet för personer med 

funktionsvariation samt med integration. 

• Föreningar och frivilligsektor följer utsatta ansökningstider och angivna 

regler. 

4 Implementering och tillämpning 

Policyn ska ligga till grund för nuvarande och framtida bidragsregler för 

föreningslivet samt övriga överenskommelser som t.ex. IOP (idéburet offentligt 

partnerskap) med föreningsliv och frivilligsektor. 

5 Uppföljning 

Uppföljning av policyn sker inom kommunens befintliga uppföljningssystem.
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