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Social resursnämnds riktlinjer för bidrag till organisationer 
inom social ekonomi 

 

Göteborgs Stads samverkan med sektorn social ekonomi 

Göteborgs Stads samverkan med sektorn social ekonomi regleras i en gemensam 
överenskommelse som beslutades av Göteborgs stads Kommunfullmäktige våren 2012. 
Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av; 
• att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna 
• att synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som 
opinionsbildare och som röstbärare  
• att utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. 

Visionen är att Göteborg är en stad där medborgarna engagerar sig och där engagemanget 
tas tillvara. Målet med den lokala överenskommelsen är att stärka demokratin, öka 
delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg. Överenskommelsen skapar en möjlighet 
till samlat fokus i en stor stad med många olika aktörer. Den utgör därmed en bas för fortsatt 
utvecklingsarbete och en utgångspunkt för vidare samverkan kring olika frågor på olika 
nivåer. 

Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi 

Överenskommelsen, Göteborgs Stad budget och Social resursnämnd budget, inklusive 
uppdrag, utgör grunden för vilka prioriteringar och bedömningar som ska göras för att uppnå 
målet med stadens samverkan och ekonomiska stöd till organisationer inom sociala 
ekonomin. Överenskommelsens vision är att Göteborg är en stad där invånarna engagerar 
sig och där engagemanget tas tillvara. Tillsammans med Stadens budget och uppdrag ger 
detta en vägledning i vilka organisationer och verksamheter som ska prioriteras. 

Social resursförvaltnings stöd till sektorn social ekonomi 
Med sektorn social ekonomi avses främst ideella föreningar, allmännyttiga föreningar, 
stiftelser, ekonomiska föreningar och arbetsintegrerande sociala företag/kooperativ. 
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Social resursnämnd kan ge stöd till följande inom det sociala området och 
funktionshinderområdet 

• Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av 
stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalificerat 
stöd till dessa målgrupper. 

• Organisationer som arbetar för att minska förtryck och våld i samhället, öka 
engagemanget i sociala frågor, påverka möjligheten för olika grupper att bli 
integrerade och accepterade i samhället eller verkar för en förbättrad folkhälsa. 

• Organisationer vars verksamhet innebär stöd till personer som till följd av varaktiga 
funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till 
anhöriga till dessa personer. 

• Organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, skapar arbete och 
ger ökad livskvalité till individer och grupper inom det sociala området och 
funktionshinderområdet. 

Förutsättningar för ekonomiskt bidrag 

Ansökan om ekonomiskt bidrag görs via Göteborgs Stads e-tjänst – för bidrag och bokningar 
som kan nås via www.socialutveckling.goteborg.se. Där finns också information om, när och 
hur ansökan ska ske. Ansökan handläggs och bedöms inom verksamhetsområdet stöd till 
social ekonomi. Beslut om bidrag tas av Social resursnämnd. 

• 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 organisationen får inte bedriva verksamhet som 
kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger. 

• Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder. 

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

Social resursnämnd fördelar verksamhetsbidrag. Bidragen är selektiva, vilket innebär att en 
bedömning görs för varje organisation utifrån bland annat: 

• stadens mål och inriktningsdokument 
• planer, måluppfyllelse och kvalitet på verksamheten 
• förväntade effekter av de metoder man planerar att använda samt 

vilken plan som finns för verksamhetens utveckling 
• större organisationers dokumenterade arbete med mångfalds- och 

jämställdhetsarbete 

För att säkerställa att organisationer på ett medvetet sätt bidrar till insatser som främjar en 
stad med högre grad av inkludering och minskad utestängning har Kommunfullmäktige 
beslutat att större organisationer ska ha strategier för sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete 
för att få bidrag av kommunen.  

De så kallade ”paraplyorganisationer” såsom konsortier, stödorganisationer och 
intresseorganisationer som finns inom det sociala området och som företräder personer med 
funktionsnedsättning, kan söka och i vissa fall erhålla bidrag från kommunen för sin roll som 
opinionsbildare, intressepolitisk företrädare, kunskapsförmedlare och utvecklare. Bidrag ska 
då ses som en komplettering till medlemmarnas egen finansiering av organisationen. 

Utgångspunkten enligt överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och sektorn för social 
ekonomi är att stöd och stimulans ska utgå ifrån organisationernas integritet och oberoende. 
Mer information om stadens mål och inriktningsdokument finns på Göteborgs stads hemsida.  

Utvecklingsmedel 

Utvecklingsmedlens syfte är att stimulera till etableringen av nya verksamheter och nya 
samverkansformer organisationerna i mellan och med staden. Utvecklingsmedel kan även 
beviljas för oförutsedda händelser i en organisation som redan får bidrag. Utvecklingsmedel 
är i första hand ettårigt. 

• Utvecklingsmedel kan beviljas för att stärka utvecklingen av den sociala ekonomin 
genom utvecklingsinsatser, kompetenshöjande insatser, tillfälliga satsningar till 
etablerade och nya organisationer och verksamheter. 

• Utvecklingsmedel kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att 
förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig verksamhet 
negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt. 

• Beslut om medel hanteras inom ramen för gällande delegationsordning. 
• Beslut som väntas ge flerårseffekter och belopp över fyra prisbasbelopp beslutas av 

nämnden. 
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Kontinuitet och långsiktighet 

Kommunens stöd ska utformas så att det underlättar kontinuitet och långsiktighet i 
organisationernas planering. Utgångspunkten är att organisationer som tidigare beviljats 
ekonomiskt bidrag ska kunna räkna med fortsatt bidrag så länge det inte framkommer nya 
omständigheter som motiverar en förändring av tilldelade medel. Exempel på sådana 
omständigheter kan vara avvikelse från uppsatta mål, ökad självfinansiering eller förändrad 
kommunalekonomisk ram alternativt tydliga förändringar i de styrande dokumenten.  

I den mån organisationsidén bygger på affärsutveckling bör strävan vara minskat 
bidragsberoende och ökad självförsörjning på lång sikt.  

Nytillkomna organisationer/verksamheter kan beviljas bidrag om de uppfyller villkoren för 
bidrag enligt riktlinjerna och om utrymme finns inom ekonomisk ram. 

Uppföljning, kvalitetssäkring och kontroll av bidragen 

Organisationen ska redovisa hur man använder bidraget. Man ska lämna uppgifter om 
organisationens ekonomi och en uppföljning av insatser/verksamhet som genomförts med 
erhållna bidrag. 

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

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

Om bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för bidragsgivning, att 
verksamheten ändrats eller övriga förhållande väsentligt förändrats kan nämnden besluta om 
att stoppa bidraget eller besluta om återbetalning. 


