
Ett material baserat på lärdomarna i 
projektet Hej Regionen!

Ett levande lokalt 
föreningsliv

Tips för ett bättre samarbete mellan 
kommuner och ungdomsföreningar



Om Hej Regionen!
Hej Regionen! är ett projekt som 
drivs av spelhobbyförbundet Sverok. 
Syftet med projektet är att sprida 
kunskap till barn och ungdomar 
om möjligheten att engagera sig 
i civilsamhället och att organisera 
sig i föreningar samt att föra det 
lokala föreningslivet närmare sina 
kommuner. I detta material kan du 
läsa om och ta del av de insamlade 
erfarenheter och lärdomar som 
dragits under projektets första år.

Om Sverok
Sverok är Sveriges största ungdoms-
förbund. 101 000 medlemmar i 3 600 
föreningar över hela landet samlar, 
utvecklar och sprider spelhobbyn. I 
Sverok startar och driver ungdomar 
sina egna föreningar på egna 
villkor och skapar verksamhet 
tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, 
figurspel, e-sport och LAN utgör 
de huvudsakliga verksamheterna 
bland många andra. 



Förord

Den mest grundläggande principen i vårt samhälle är det 
demokratiska systemet för medborgerligt styre. Att vi har 
forum där vi kan prata och diskutera för att sedan tillsammans 
rösta om hur vi vill se att samhället ska styras och utvecklas. 
Men denna process får aldrig tas för givet och likt andra 
långsiktiga frågor behöver man arbeta kontinuerligt med 
den. Utifrån den tanken och med erfarenhet av tidigare 
demokratiarbete startade vi projektet Hej Regionen, vars 
resultat du nu läser. 

Vårt syfte har varit att bygga broar mellan ungdomsrörelsen 
och kommunerna, att synliggöra det osynliga föreningslivet 
samt att minska avståndet till politiken. Kortfattat kan man 
säga att projektet försökt verka på den plats där ungdomarna 
och våra ideella föreningar står som längst bort från den 
plattform där besluten tas som påverkar dem mest. 

Vi är övertygade om att ett starkt ungdomsdrivet föreningsliv 
bidrar till att göra barn och ungdomar bättre rustade inför 
framtiden. Det kommer vara de som är drivande i att 
fortsätta bygga vårt samhälle på demokratiska grunder. 
Behovet av samarbete är tydligt och det är uppenbart att 
viljan att förändra finns hos båda parter. Vi hoppas att detta 
material kommer att bidra till skapandet av gemensamma 
plattformar för dialog och samverkan som i förlängningen 
minskar avstånden till politiken. 

Alexander Hallberg
Förbundsordförande 
Sverok



Inledning

Intresset för spel och spelhobbyn bland barn och ungdomar 
växer för varje dag som går. Oftast är det ett kompisgäng 
som spelar tillsammans när tillfälle ges på fritiden men 
allt fler väljer att organisera sig i föreningar. I dag finns 
det Sverokanslutna föreningar i de flesta av de större 
kommunerna i Sverige. Storleken på föreningarna varierar 
då det kan röra sig om allt från det lilla kompisgänget som 
precis bildat sin förening till föreningar som vuxit sig så stora 
att de nu anordnar arrangemang med flera tusen deltagare.
 
Denna utveckling har dessvärre inte varit alls lika stark i 
mindre kommuner. Där finns det på sin höjd en eller två 
Sverokföreningar men oftast inga alls. 2016 startade därför 
Sverok projektet Hej Regionen!. Detta projekt bygger till viss 
del vidare på projektet Hej Kommunen! som genomfördes 
2012 av Sverok och Vi Unga. I det projektet visade det 
sig att det ofta saknas kontakt mellan en kommun och 
ungdomsföreningarna i den. Detta gör att politiker och 
tjänstemän har en väldigt liten kunskap om vilka problem 
en ungdomsförening kan stå inför. Om en ungdomsförening 
har god kontakt med sin kommun innebär det en möjlighet 
för barnen och ungdomarna i den att vara en aktiv del av 
den lokala ungdomspolitiken. I en mindre kommun utan 
några ungdomsföreningar alls så är denna möjlighet mycket 
mindre. Politiker och tjänstemän i den kommunen får 
inte heller alls lika stor inblick i vad barn och ungdomar i 
kommunen är i behov av för att kunna ha en meningsfull 
fritid samt för att kunna organisera sig.
 
I detta projekt har vi utgått från de olika problem och 
svårigheter som Sverokföreningar möter där finansiering av 
verksamheten är den vanligaste frågan som behöver lösas. 
De bidrag ungdomsförbund kan söka på nationell nivå har 



inte utökats på flera år trots att ungdomsförbunden blir allt 
fler. Detta gör att det blir allt fler som behöver dela på samma 
pott bidrag vilket leder till att förbunden har färre medel att 
kunna ge till sina respektive föreningar. Att föreningen själv 
söker bidrag lokalt från sin kommun skulle kunna vara en 
lösning. Tidigare projekt och undersökningar har dock visat 
att de allra flesta kommuners bidragsregler är anpassade 
efter idrottsföreningar eller föreningar uppbyggda på 
ett väldigt traditionellt sätt. Detta utestänger många 
ungdomsföreningar. Vi har i detta projekt arbetat efter 
antagandet att bidragsreglerna i många mindre kommuner 
fortfarande ser ut på detta sätt. 
 



”Om en ungdoms-
förening har god 
kontakt med sin 

kommun innebär det 
en möjlighet för 

barnen och 
ungdomarna i den att 

vara en aktiv del av 
den lokala 

ungdomspolitiken.”



Projektet genomfördes i 5 kommuner i Region Östergöt-
land. Dessa kommuner är Finspång, Kinda, Mjölby, Motala 
och Söderköping. I projektet har tre stora insatser gjorts. 

I början av 2016 så gjordes en nulägesanalys för att bland 
annat se hur bidragsreglerna för föreningar i de olika kom-
munerna ser ut. I nulägesanalysen behandlades också hur 
kontakten mellan ungdomsföreningar (i de kommuner där 
det finns föreningar) och kommunen de har säte i ser ut.
 
Nulägesanalysen låg sedan till grund för de dialogträffar 
som senare genomfördes mellan kommunerna, de Sverok-
föreningar som finns i de olika kommunerna samt distriktet 
Sverok Östergötland.
 
Den tredje delen i projektet var att genomföra informa-
tionsinsatser i de olika kommunerna och berätta för barn 
och ungdomar om möjligheten att engagera sig i civilsam-
hället och att starta egna föreningar.
 

Hela rapporten går att läsa på www.sverok.se.

Genomförande



I detta häfte har vi valt ut de viktigaste erfarenheterna och 
lärdomar som vi dragit under projektets första år. Vi ser att 
projektets resultat går att applicera på många andra typer 
av ungdomsföreningar som sysslar med kultur i olika former 
då de flesta föreningar har samma förutsättningar oavsett 
syfte.
 
Den misstanke som fanns innan projektet att kommuners 
regler för föreningar exempelvis gällande bidrag fortfarande 
är anpassade efter idrottsföreningar bekräftades genom 
nulägesanalysen av projektet. I en del kommuner finns det 
vissa bidrag icke-idrottsföreningar kan söka. Dessa bidrag är 
dock oftast avsedda för att täcka upp om föreningen ska ha 
någon typ av arrangemang och går alltså inte att söka om en 
förening behöver stöttning för sin dagliga verksamhet.
 
Något som uppmärksammades under projektet var 
att även om det finns vissa gemensamma nämnare så 
skiljer sig kraven kommunerna ställer på föreningar 
kommunerna emellan. Skillnaderna gäller bland annat ålder 
på medlemmar som ger bidrag, hur många medlemmar i 
bidragsålder som behöver finnas i förening och storleken på 
bidraget. Det uppmärksammades också att alla kommuner 
har hårdare krav än de som Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor ställer på föreningar och mot det som 
anses behövas för en förening enligt svensk föreningssed. 
Orsakerna till de hårda kraven är också ganska luddiga och 
vaga. Exempelvis kräver många kommuner att föreningen 
har ett organisationsnummer vilket inte är ett krav för att 
kunna vara en ideell förening i Sverige.
 

Genom nulägesanalysen och dialogträffarna så har det 

Intressanta resultat



också visat sig att de flesta av kommunerna inte arbetar 
med att försöka nå nya föreningar eller försökt vara ute och 
informera om möjligheten att starta en förening utan de 
förväntar sig att föreningar eller personer intresserade av att 
starta en förening hör av sig till dem. De flesta verkar dock 
inte ha tänkt på att det är svårt för nya föreningar att veta om 
denna möjlighet finns och att det kan kännas skrämmande 
för en ny och ung förening att höra av sig till kommunen. 
Trots att kommunerna förväntar sig att en person själv ska 
leta upp information om exempelvis att bilda en förening på 
kommunens hemsida så har de inte tänkt på hur svårt det är 
att läsa och ta till sig den information och de bidragsregler 
som finns där. Om informationen känns överväldigande 
eller är svår att ta till sig så kan detta kan hindra barn och 
ungdomar från att vilja bilda sin förening.
 

Utifrån våra resultat kommer här ett antal tips på hur 
kommuner, föreningar och distriktsföreningar/förbund kan 
samarbeta, göra det lättare för varandra och underlätta för 
barn och ungdomar som är intresserade av att engagera sig 
eller starta en förening.

”De flesta verkar dock inte ha 
tänkt på att det kan kännas 
skrämmande för en ny och 
ung förening att höra av sig 
till kommunen.”



Ni som arbetar på kommunen behöver bli bättre på att fånga 
upp det engagemang som finns bland barn och ungdomar i 
er kommun. Ungdomar kommer inte att engagera sig om de 
inte vet om att möjligheten finns. Ni behöver också bli bättre 
på att nå ut med vilken stöttning de kan ge och vilka bidrag 
som går att söka, om en förening inte vet att de kan få hjälp 
hos kommunen så kommer de inte att höra av sig till er.

 ✭ Sitt inte och vänta på att föreningar ska höra av sig 
till er, försök istället att fånga upp de föreningar 
som finns i kommunen och som ännu inte finns i ert 
kommunregister.

 ✭ Var ute på skolor och fritidsgårdar och informera om att 
det finns möjlighet att starta föreningar. 

Tips till kommuner



Information från kommunerna och kommunernas 
bidragsregler upplevs ofta som krångliga, bidragsreglerna 
upplevs också som att de bara är anpassade efter 
idrottsföreningar. Många av kraven som ställs på föreningar 
av kommunerna är också onödigt hårda.

 ✭ Se till att texten på kommunens sida är lättläst och 
lättförståelig. Gör det logiskt att hitta på kommunens 
hemsida.

 ✭ Se över språket i era bidragsregler, är de onödigt 
tillkrånglade? Hur ser det ut i andra dokument. Gör 
texten mer lättläst.

 ✭ Gå igenom era bidragsregler och fundera kring varför ni 
har valt att ha dem som de är, uppfyller de fortfarande 
detta syfte? Har ni ifrågasatt era regler och vad de styr 
mot?

Ni på kommunen behöver bli bättre på att se till de 
förutsättningar som de som engagerar sig ideellt har.

 ✭ Vid möten med föreningar, se till att försöka ha dem så 
sent det går på dagen, detta då många ideellt engagerade 
har jobb/skola dagtid.

 ✭ Se till att det inte drar ut på tiden för få till ett möte - 
tidsskalan är ofta kort i föreningarna och om man drar 
ut på tiden kan engagemanget skifta eller komma av sig.

 ✭ Fundera kring er kontakt med föreningar och vad ni vill 
uppnå med denna.



Föreningar saknar ofta kunskap om vad kommunerna kan 
hjälpa till med, kommunerna å sin sida vill gärna hjälpa men 
behöver veta vilka problem eller behov som finns.

 ✭ Fundera på vad ni skulle behöva för att kunna bedriva 
er verksamhet.

 ✭ Var inte rädda att höra av er till er kommun och höra 
efter vad de kan hjälpa er med. Tjänstemännen på 
kommunerna är ofta tillmötesgående men de behöver 
veta vad ni behöver hjälp med.

 ✭ Testa att höra av er till er kommun för att höra om det 
finns något samarbete ni kan göra. 

 ✭ Om ni tycker att reglerna för att få stöd från kommunen 
ibland är stelbenta och svåra att nå upp till. Prata ihop 
er med andra, ju fler man är desto lättare är det att få 
andra att lyssna. Starta ett upprop via sociala medier. 
När ni känner att ni är tillräckligt många så boka in ett 
dialogmöte med kommunen och politikerna för att om 
vad ni tycker borde bli bättre.

 ✭ Om kommunen är oförstående till er förenings 
verksamhet och har en negativ uppfattning om den, 
bjud då in företrädare från kommunen till ett möte eller 
föreningsträff och berätta eller visa vad det är som ni 
gör och varför ni brinner för det.

Tips till lokalföreningar



Att vara ute och visa upp er verksamhet kan inte bara locka 
fler att bli medlemmar hos er, det kan också inspirera andra 
att också starta en förening.

 ✭ Hör av er till skolor och fritidsgårdar i orten där ni bor 
och fråga ifall ni kan komma och besöka dem för att visa 
upp er verksamhet. Om det inte är möjligt att få komma 
till den/de kommunala skolorna, se om det finns några 
friskolor ni kan besöka.

 ✭ Berätta för era klasskamrater, kollegor och vänner om 
möjligheten att starta en förening.



Kommunerna behöver ofta hjälp att nå ut till föreningar de 
inte har kännedom om och föreningar vet sällan om att de 
kan få hjälp av sin kommun. Ni på distrikts- och förbundsnivå 
har därför en viktig roll att fylla.

 ✭ Informera era föreningar om att de kan få hjälp och 
söka bidrag från kommunen de tillhör. Informera 
kommunerna om att det finns föreningar som de kanske 
inte har kontakt med.

 ✭ Ha koll på hur bidragsreglerna ser ut, se hur era 
föreningar ser ut, matchar de båda?

 ✭ Ta fram vilka konkreta problem som finns med 
bidragsreglerna gällande era föreningar.

 ✭ Ta kontakt med kommunerna och presentera de 
problem som finns, ju mer konkreta problem desto 
bättre.

Tips till förbund och distriktsföreningar



”Avslutande snärtigt 
citat eller bild.”



Sverok
Postadress: Sverok, Box 12825, 

112 97 Stockholm
Besöksadress: Platensgatan 25, 

582 20 Linköping
Växel: 013-14 06 00

Hemsida: www.sverok.se
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