
 

Särskild satsning på omstart för kultur- och föreningslivet   

Det senaste året har varit omtumlande för oss alla. Pandemin har tvingat oss att göra 
nödvändiga anpassningar för att möta de utmaningar som pandemin har ställt oss inför. 
Många har haft det fortsatt tufft exempelvis kulturarrangemang, publiksporter, men 
även andra föreningar har tvingats vara innovativa för att kunna fortsätta bedriva och 
utveckla sina verksamheter.  
 
Blågröna Växjö har tätt följt det arbete som kommunens klubbar och föreningar gjort för 
att anpassa sig. Vi kan konstatera att de gjort ett tappert arbete och klarat sig 
förhållandevis bra. Vi beslutade i ett relativt tidigt skede att låta nivåerna för 
föreningsstödet ligga kvar på motsvarande 2019 års nivå för att ge föreningslivet 
trygghet och möjliggöra långsiktig planering när andelen aktiva sjönk på grund av 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Nu vill vi uppmärksamma det 
hårda arbete som gjorts genom att tilldela:  
 

• Föreningar som idag har föreningsstöd för barn- och ungdomsverksamhet eller 
långsiktiga kulturstöd från Växjö kommun ett generellt stöd om totalt två 
miljoner kronor. Detta för att föreningarna ska få bättre förutsättningar att klara 
av att starta upp föreningslivet på nytt. Stödet kommer att fördelas utifrån hur 
stora bidrag föreningarna har idag.  

 
• Två miljoner kronor i ett särskilt stöd med fokus på verksamhetsformer och nya 

aktiviteter som föreningarna planerar eller har startat upp under pandemin som 
anses särskilt viktiga att behålla och utveckla för att få till en bra omstart av sin 
verksamhet. Detta stöd hanteras via ett ansökningsförfarande som.  
 

• Ytterligare en miljon kronor som kommer riktas direkt till Ridsporten där det 
sedan tidigare redan finns ett uppdämt behov bland annat av att rusta upp 
fastigheter i anslutning till klubbverksamheterna.  

 
Vår förhoppning är att denna satsning på kultur, idrotts och föreningslivet kommer 
skapa bättre förutsättningar för att ta klivet framåt och stärka verksamheternas 
förutsättningar genom denna tuffa tid.  
 
 
Med bakgrund av detta yrkar vi på att:  
 

- Kommunchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur fem miljoner i extra 
stöd till föreningarna kan fördelas utifrån ovan nämnda riktlinjer.  
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