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Göteborgs Stads styrsystem 

Utgångspunkterna för styrningen 

av Göteborgs Stad är lagar och 

författningar, den politiska viljan 

och stadens invånare, brukare och 

kunder. För att förverkliga 

utgångspunkterna behövs 

förutsättningar av olika slag. 

Stadens politiker har möjlighet att 

genom styrande dokument beskriva 

hur de vill realisera den politiska 

viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 

de styrande dokument som antas av 

kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Därutöver 

fastställer nämnder och 

bolagsstyrelser egna styrande 

dokument för sin egen verksamhet. 

Kommunfullmäktiges budget är det 

övergripande och överordnade 

styrande dokumentet för Göteborgs 

Stads nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 

rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 

göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 

dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 

i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 

en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 

brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 

av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 

ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 

Syftet med denna anvisning 

Syftet med stadsdelsnämndens selektiva föreningsbidrag är att uppmuntra och stödja de 

boendes aktiva deltagande och ideella engagemang. Denna anvisning redogör för 

tillämpningen av föreningsbidrag lokalt utifrån stadens gemensamma riktlinje för 

föreningsbidrag till civilsamhälle. 

Vem omfattas av anvisningen 

Denna anvisning gäller tillsvidare för SDF Västra Göteborg. 

Bakgrund 

Göteborgs stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhälle anger att lokala 

anvisningar i respektive nämn och bolag kan upprättas för att underlätta tillämpningen av 

stadens nya gemensamma styrdokument. 

Koppling till andra styrande dokument 

Dokument Giltighetstid Dokumentansvarig 

Göteborgs Stads riktlinje för 

föreningsbidrag till 

civilsamhället 

Tillsvidare  Kommunfullmäktige 

   

   

  

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/49858E2D314D96A6C1257B1D005147B7/$File/WEBVBGE22G.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/49858E2D314D96A6C1257B1D005147B7/$File/WEBVBGE22G.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/49858E2D314D96A6C1257B1D005147B7/$File/WEBVBGE22G.pdf?OpenElement
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Anvisning för selektivt föreningsbidrag i 
Västra Göteborg 

För att beviljas föreningsbidrag inom Göteborgs Stad krävs att föreningen uppfyller alla 

grundläggande kriterier som beskrivs i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till 

civilsamhället. Här framgår även regler gällande till exempel ansökan och beslut samt 

krav om redovisning och uppföljning. Som komplement till Göteborgs Stads riktlinje 

finns lokalt utformad anvisning för föreningsbidrag i Västra Göteborg.  

 

Göteborgs stad fördelar föreningsbidrag som antingen är generella eller selektiva. 

Generella bidrag ges utifrån en fastställd nivå. Selektiva bidrag ges efter prövning av 

innehåll i verksamhet och behov av finansiering. 

 

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg fördelar selektiva föreningsbidrag som är riktade 

till verksamhet som utgör ett komplement till eller utveckling av föreningens ordinarie 

verksamhet. Verksamheten skall i första hand vända sig till barn och unga, ha en lokal 

anknytning samt vara öppen för alla. Selektivt föreningsbidrag beviljas endast för 

verksamhet som är kostnadsfri för deltagaren. Selektivt föreningsbidrag ges inte till löner 

och arvoderingar eller till lokalhyror om det i ett enskilt ärende inte finns särskilda skäl 

till att göra avsteg från lokal anvisning. Avsteget ska i så fall gynna en särskild målgrupp 

som ska stödjas eller främjas i enlighet med stadens mål och noggrant dokumenteras. 

Avsteget ska också främja föreningens utveckling långsiktigt och främja- samt bibehålla 

det ideella engagemanget lokalt. 

 

Prioriterade verksamheter:  

 

• Verksamhet, med syfte att få fler att ha en meningsfull fritid och/eller öka 

deltagandet av, för föreningen, underrepresenterade grupper. 

Det kan vara allt från prova-på verksamhet till spelkvällar, kulturevent eller 

liknande. Det kan också till exempel vara att öka andelen flickor eller deltagare i 

tonåren. 

 

• Verksamheter, utbildningsinsatser, aktiviteter med mera som är till för att öka andel 

personer med funktionsvariation i föreningen. Det kan till exempel vara att köpa in 

utrustning, stärka ledare i sin roll eller göra ett riktat jobb för att nå målgruppen. 

 

• Trygghetsskapande verksamheter. Det kan till exempel vara kvällsaktiviteter, 

familjecentrerade aktiviteter eller liknande som gör att fler rör sig i närområdet. 

 

• Utbildningsinsatser med syfte att öka kunskapen om- eller ha ett aktivt arbete kring 

exempelvis hälsa, demokrati och/eller att skapa trygga inkluderande 

föreningsmiljöer. Det kan till exempel vara utbildningsinsatser kring 

drogförebyggande arbete, kost, diskriminering eller jämställdhet. 

 

• Aktiviteter i bred samverkan för utveckling i närområdet. Det kan till exempel vara 

samarbeten med skola, fritidsgårdar, andra föreningar eller boende. 

 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/49858E2D314D96A6C1257B1D005147B7/$File/WEBVBGE22G.pdf?OpenElement
https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/49858E2D314D96A6C1257B1D005147B7/$File/WEBVBGE22G.pdf?OpenElement
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Ansökan kan göras löpande under året, dock senast den 30 november av firmatecknare 

inom föreningen. Tillsammans med årets första ansökan om selektivt föreningsbidrag ska 

en föreningssammanställning fyllas i och till denna ska föreningens senaste 

årsmöteshandlingar bifogas. Från det att en komplett ansökan inkommit, med tillhörande 

bilagor, tar handläggningstiden upp till en månad. Utbetalning av beviljat föreningsbidrag 

sker innan- eller efter verksamheten genomförts beroende på verksamhetens behov.  

 

Redovisning ska ske inom två månader från det att verksamheten genomförts. 

Förening/organisation som inte använt bidraget eller inte använt det på det sätt som 

föreningen/organisation angett i ansökan kan bli återbetalningsskyldig. 

 

Stadsdelsförvaltningen är med och kommunicerar verksamheten som föreningen beviljas 

stöd för på bland annat Göteborgs Stads kalendarium.  

 


