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Riktlinjer för stöd till ideella organisationer inom sociala 
området och funktionshinderområdet 

 
Göteborgs kommun skall arbeta för att möjliggöra ett starkt och rikt föreningsliv och en 
utveckling av stödet till sektorn social ekonomi. Kommunens stöd är till för att stimulera 
de föreningar som tar tillvara människors egen förmåga och som skapar engagemang och 
delaktighet i samhället.  
Organisationernas funktion som röstbärare stärker demokratin i samhället. Sektorn har en 
viktig roll som idé- och kunskapsspridare och ger den enskilde, som individ och till-
sammans med andra, möjlighet att påverka sin egen vardag och samhället i stort. På detta 
sätt kan medborgarna få ökat inflytande i utformningen av välfärdsinsatser och i 
samhällsplanering i övrigt. 
 
Kunskapsutbyte, kompetensutveckling och samverkan 
Ideella organisationer har erfarenheter och kunskaper som är värdefulla för att utveckla 
kommunens egen verksamhet, samtidigt som förvaltningen har kompetens som kan vara 
till nytta i organisationernas utvecklingsarbete. Förvaltningen ska medverka till att 
organisationerna tillförs relevant kompetensutveckling och konsultativt stöd, i den 
utsträckning som de själva efterfrågar. 
Förvaltningens kontakter med organisationerna inriktas på att underlätta samarbete och 
”gemensamt kunskapande”, genom att medverka till att nätverk och arenor för 
erfarenhets- och kunskapsutbyte utvecklas. Förvaltningen ska även medverka till att öka 
samverkan mellan ideella organisationer. 
 
Kontinuitet och långsiktighet 
Kommunens stöd skall utformas så att det underlättar kontinuitet och långsiktighet i 
organisationernas planering och stimulerar utvecklingsarbete, såväl inom 
organisationerna som i samarbetet mellan organisationerna, kommunen och andra 
aktörer. 
 
Förnyelse och mångfald 
För att stimulera till nya organisations- och arbetsformer är det viktigt att kommunen är 
lyhörd för signaler om nya målgrupper och behov. Mångfaldsperspektivet innebär också 
att kommunen genom sitt stöd stimulerar organisationerna i rollen som komplement eller 
alternativ till offentlig verksamhet. Förvaltningen skall även uppmuntra och stödja 
organisationerna i deras eget arbete med mångfalds- och jämställdhetsfrågor. 
 
Integritet och självbestämmande 
Stödet från kommunen får inte medföra en styrande effekt på organisationerna och 
samverkan får inte inkräkta på organisationernas integritet, initiativ och själv- 
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bestämmande. Huvudansvaret för den egna organiseringen, ledningen, styrningen och 
ekonomin ligger på organisationerna själva. 
 
      

Social resursförvaltnings stöd till ideella organisationer  
Med ideella organisationer avses främst allmännyttiga föreningar, stiftelser och 
ekonomiska föreningar.  
Kommunens stöd till ideella föreningar och liknande organisationer regleras ytterst av de 
föreskrifter Kommunfullmäktige antagit (GKH 1993, nr 244).  

Social resursnämnd kan ge stöd till  

• Ideella 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. 

• Ideella 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.  

• Ideella 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. 

• Ideella organisationer som genom att producera varor och/eller tjänster, ger stöd 
och ökad livskvalité till individer och grupper inom det sociala området och 
funktionshinderområdet.  

Förutsättningar för ekonomiskt bidrag 

Organisationens skall inkomma med en ansökan som skall vara komplett enligt de 
anvisningar som finns för ansökan om bidrag. Ansökan skall vara inlämnad i den tid som 
anges vid ansökningstillfället. 
Ansökan handläggs och bedöms inom verksamhetsområdet 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. 

• 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. 
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• All verksamhet ska vara drogfri och föreningen 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, 
ålder, funktionsnedsättning, 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.  

 
Kontinuitet och långsiktighet 
Kommunens stöd skall utformas så att det underlättar kontinuitet och långsiktighet i 
organisationernas planering. Organisationer som tidigare beviljats ekonomiskt bidrag 
skall kunna räkna med fortsatt bidrag så länge det inte framkommer nya omständigheter 
som motiverar en sänkning. Exempel på sådana omständigheter kan vara avvikelse från 
uppsatta mål, ökad självfinansiering eller förändrad kommunal ekonomisk ram. 
 
Nytillkomna organisationer/verksamheter kan beviljas bidrag om de uppfyller villkoren 
för bidrag enligt riktlinjerna och om utrymme finns inom ekonomisk ram. 
 
Selektivt bidrag 
Sociala resursnämnden fördelar ekonomiskt bidrag i form av så kallat selektivt bidrag, 
vilket innebär att en bedömning görs för varje förening utifrån bland annat: 

• behovet av föreningens 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 verksamhetens utveckling 

• förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete 
 
De så kallade ”paraplyorganisationer” som finns inom det sociala området och 
funktionshinderområdet, kan för sin roll som opinionsbildare, intressepolitisk företrädare 
och kunskapsförmedlare, i vissa fall erhålla bidrag från kommunen. Bidraget skall då ses 
som en komplettering till medlemmarnas egen finansiering av organisationen. 
 
Snabbpeng 
Social resursnämnd beslutar innan årsskiftet om fördelning av bidragsmedlen för 
nästkommande år. För att under löpande budgetår kunna tillgodose oförutsedda och akuta 
bidragsbehov tillämpas ett system med s k snabbpeng, vilken regleras enligt följande: 

• En del av bidragsramen avsätts årligen för att kunna beviljas som snabbpeng. 

• Beslut om snabbpeng hanteras inom ramen för gällande delegationsordning. 
Beslut som väntas ge flerårseffekter tas av nämnden. 

• Snabbpeng kan beviljas för uppkomna situationer/behov, vilka inte gått att 
förutse, men som kräver en snabb lösning för att inte påverka befintlig 
föreningsverksamhet negativt eller förhindra start av ett angeläget projekt. 
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Uppföljning, kvalitetssäkring och kontroll av bidragen 
Organisationen skall kunna redovisa hur man följer upp och utvärderar sin verksamhet 
och sitt resultat. Man ska, om förvaltningen finner skäl till detta, lämna uppgifter om 
organisationens ekonomi eller övrig föreningsteknisk verksamhet.  
 
Organisationer som bedömer att de inte förmår arbeta enligt sin verksamhetsplan, skall 
snarast meddela detta till förvaltningen. Förvaltningen skall i dessa lägen skyndsamt 
utreda den uppkomna situationen och i samråd med organisationen erbjuda konsultativt 
stöd för att ta fram förslag till lämpliga åtgärder.  
 
Om bedömningen görs att organisationen inte längre uppfyller villkoren för 
bidragsgivning, om man ändrat sin verksamhet eller om övriga förhållande väsentligt 
förändrats, kan nämnden besluta om att hålla inne och vid behov stoppa bidraget.  


