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Anvisningar vid ansökan om projektstöd för introduktions- och 
integrationsarbete

Syfte och målsättning gällande projektstöd till frivilligorganisationer
Ideella organisationer har över tid spelat en stor roll för att nyanlända lättare ska etablera 
sig i samhället. Organisationerna bidrar till social integration och har en viktig roll som 
idé- och kunskapsspridare. Det finns engagemang, initiativ och utvecklingsmöjligheter 
hos de ideella organisationerna som behövs i kommunens introduktions- och 
integrationsarbete. Ett introduktionsarbete som förstärks med kompletterande insatser 
från frivilligsektorn ger den nyanlända fler ingångar till det svenska samhället. De ideella 
organisationernas medverkan i stadens introduktions- och integrationsarbete behöver 
synliggöras mer och förstärkas.

Regler och förutsättningar för beslut om projektbidrag
Kommunens stöd till ideella föreningar och liknande organisationer regleras ytterst av de 
föreskrifter Kommunfullmäktige antagit (GKH 1993, nr 244). 

Projektbidrag kan, efter ansökan, ges som stöd till ideella organisationers verksamhet 
inom området introduktions- och integrationsinsatser för flyktingar och nyanlända 
invandrare. Ansökan handläggs och bedöms av verksamhetsområdet Social ekonomi. 
Beslut om bidrag tas av Social resursnämnd. Med ideella organisationer avses här främst 
ideella föreningar, men det kan även gälla stiftelser och ekonomiska föreningar. 

Stödet från kommunen skall inte medföra en styrande effekt, som inkräktar på 
organisationernas integritet, initiativ och självbestämmande. Huvudansvaret för den egna 
organiseringen, ledningen, styrningen och ekonomin ligger på organisationerna själva

Allmänna krav på organisationerna

• Organisationen ska ha lokal anknytning och vända sig till invånarna i Göteborgs 
stad.

• Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer 
samt ta ställning för demokratin som samhällssystem.

• Organisationens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla 
kommunmedlemmar om inte sakliga och av kommunen godtagbara skäl finns 
som hindrar detta.

• Organisationens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer eller 
gällande lagstiftning.

• All verksamhet ska vara drogfri och föreningen får inte bedriva verksamhet som 
kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller andra droger.
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• Organisationen måste, för att kunna beviljas bidrag, dela kommunens synsätt 
gällande organiserad brottslighet. Detta innebär ett tydligt avståndstagande från 
föreningar, nätverk eller andra sammanslutningar, som förknippas med 
organiserad brottslighet

• Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av ras, kön, 
ålder, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning.

• Organisationen ska presentera tydliga, uppföljningsbara mål för sin verksamhet 
och arbeta fram metoder för att följa upp resultaten. 

• Organisationens ansökan ska vara komplett enligt nedanstående anvisningar om 
ansökningsförfarande.

Särskilda krav för projektstöd
Projektstöd kan beviljas till sex olika delområden, inom introduktions- och 
integrationsarbete.

1. Stöd till verksamhet, som syftar till att utveckla metoder och verktyg, för ett 
strukturerat socialt arbete riktat till flyktingar och nyanlända invandrare.

2. Stöd till arbetsintegrerande verksamheter för flyktingar och nyanlända invandrare.

3. Stöd till arbete med attityd- och värdegrundsfrågor, som är av betydelse för 
stadens introduktions- och integrationsarbete.

4. Stöd till organisationernas interna förändringsarbete, med fokus på hur 
frivilligorganisationerna ska nå nya grupper i samhället, som flyktingar och 
nyanlända invandrare. 

5. Stöd för att möjliggöra och uppmuntra samverkan mellan olika organisationer, 
mellan organisationer och kommunalt verksamhet, samt arbete i nätverk.

6. Stöd till aktiviteter som bidrar till opinionsbildning inom området.

Genomgående tillämpas selektiva bidrag (individuell bedömning). I bedömningen vägs 
bl.a. in behovet av projektets genomförande, projektets verksamhet i förhållande till 
annan befintlig verksamhet, kvaliteten på verksamheten, förväntade effekter av de 
metoder man planerar att använda, samt vilken plan som finns för verksamheten vid 
projektbidragets slut. Det är önskvärt med projekt inom alla delområden, vilket också 
kommer ha betydelse för fördelningen av bidragsmedel.
  
Formella krav på ansökan

• Beskrivning av föreningen
Verksamhetsidé, Stadgar, Målgrupp, Omfattning
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• Aktuella föreningsdokument 
Årsmötesprotokoll,Verksamhetsberättelse, Bokslut, Revisionsberättelse,
Verksamhetsplan, Budgetförslag 

• Projektplan
Syfte och målsättning, Målgrupp, Metod, Genomförandeplan, Tidplan, Resurser 
och kostnadsberäkning.

Förvaltningen har utarbetat en blankett för frivilligorganisationer, att använda vid 
ansökan om projektmedel. Ansökningsblanketten fungerar som en checklista för 
nödvändigt ansökningsunderlag, samt som en grund för förvaltningens uppföljning av 
projektbidragets användning.

Bidrag kan sökas både för enstaka arrangemang, kortare projekt och för insatser under ett 
verksamhetsår. I beslutet kommer att anges för vilken verksamhet och för vilken 
tidsperiod projektbidrag beviljats, samt när projektmedlen kommer att utbetalas. 

Kvalitetssäkring och kontroll
Organisationen skall kunna redovisa hur man följer upp och utvärderar verksamhet och 
resultat. Man ska på anmodan lämna uppgifter om organisationens ekonomi eller övrig 
föreningsteknisk verksamhet. Om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller kraven 
för bidragsgivningen, kan nämnden besluta om att hålla inne och vid behov stoppa 
bidraget. Krav på återbetalning av bidraget kan ställas om organisationen inte längre 
uppfyller villkoren för bidragsgivning eller om den ändrat sin verksamhet eller övriga 
förhållande väsentligt förändrats

Uppkomna händelser under projektets gång, som medför markanta avsteg från fastställd 
budget och projektplan, skall utan dröjsmål rapporteras till förvaltningen.
Förvaltningen skall i dessa lägen skyndsamt utreda den uppkomna situationen och 
erbjuda organisationen konsultativt stöd för att ta fram förslag till lämpliga åtgärder.

Vid prövning av ansökan görs en resultatuppföljning där hänsyn tas till hur 
organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat de uppnått.


