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Riktlinjer för lokalt stöd till föreningslivet i Askim Frölunda Högsbo 

Bakgrund 

Stadsdelsnämnderna och Idrott och Föreningsnämnden har ett delat ansvar när det gäller 

stöd till föreningslivet i Göteborg. Stadsdelsnämnderna ansvarar för den lokala kontakten 

med föreningslivet samt fördelning av stimulansbidrag. 

 

Övergripande riktlinjer 

 

Föreningsstödet i Askim Frölunda Högsbo skall uppmuntra och stödja de boendes aktiva 

deltagande och ideella engagemang. 

Stimulansbidraget skall stödja verksamheter som utgör ett komplement till föreningens 

ordinarie verksamhet och i första hand rikta sig till de föreningar som bedriver öppen 

verksamhet för barn och ungdomar som inte redan är föreningsaktiva. 

De nämnd- och verksamhetsmål som stadsdelsnämnden fattar beslut om varje år, ligger 

till grund för de riktlinjer för föreningsstöd som stadsdelsnämnden fattar beslut om. 

Varje bidrag prövas i särskild ordning och ställs i relation till prioriterade områden, 

målgrupper och aktuella behov i stadsdelen. 

 

På föreningskonferenserna finns möjlighet för dialog mellan föreningar, politiker och 

tjänstemän angående föreningsstödet och aktuella prioriteringar.  

 

Riktlinjer och kriterier som grund för prioritering av bidrag 

Generellt gäller att föreningen skall vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska 

principer och verka för allas deltagande samt: 

– verka för ett avståndstagande från våld, mobbing och alla former av missbruk. 

– verka för jämställdhet, mångfald och likabehandling och skapa möjlighet till  

delaktighet och deltagande oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning och ålder. 

 

Andra ideella grupperingar som inte valt traditionell föreningsbildning som form eller 

ännu inte beslutat om organisationsform skall kunna söka aktivitetsstöd om övriga villkor 

uppfylls. 

 

 

 



 

 

Förutom de generella kommunreglerna för föreningsstöd prioriteras  

verksamhet som  

Har lokal anknytning och är öppen och tillgänglig för alla. 

Utgör ett komplement till föreningens ordinarie verksamhet. 

Riktas till helger och skollov. 

Når angelägna målgrupper för ökad inkludering. 

Rekryterar fler aktiva medlemmar till föreningslivet. 

Engagerar unga ledare och unga att bli ledare. 

Inriktar sig på nyskapande projekt som främjar samhällsutvecklingen. 

Främjar samarbete föreningar emellan. 

 

 

Stimulansbidrag kan inte ges till  

Att klara föreningens ordinarie verksamhet. 

Att täcka lokal och personalkostnader.   

 

 

Rutiner för arbetet med föreningsfrågor och kring handläggning av 

stimulansbidrag 

 

En viktig och stor del av arbetet med föreningslivet är att främja, stödja och samordna i 

olika frågor, inte bara ekonomiskt utan även i det dagliga arbetet kopplat till de politiska 

målen för verksamheten. 

 

Handläggare för föreningsärenden från Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo 

träffas regelbundet för att diskutera inkomna ansökningar och gemensamma övergripande 

föreningsfrågor. 

Alla föreningsbidrag skall redovisas direkt efter avslutad aktivitet. Deltagarlista utifrån 

kön och ålder skall bifogas.  

Ideella grupperingar som ännu inte blivit föreningar kan endast erhålla mindre stöd i form 

av material eller hjälp med marknadsföring och liknande insatser.  

Ansökningar kan göras löpande under året, dock senast den 15 november.  

Föreningen skall kontakta föreningssamordnaren i planeringsstadiet av ett projekt. 

Handläggningstid för föreningsbidragsansökan får högst ta en månad. 

Om föreningen avviker från gällande riktlinjer eller inte utför den verksamhet som 

bidraget utgått för, kan förvaltningen återkräva hela eller delar av föreningsbidraget. 
 


