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Riktlinjer för Örgryte-Härlandas lokala föreningsstöd 

Är du medlem i en förening eller organisation som bidrar till en aktiv och 
social fritid i stadsdelen Örgryte-Härlanda? Då finns det möjlighet att söka 
föreningsbidrag. 

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda erbjuder föreningsstöd genom främst råd och tips, 
via föreningskonsulenten, men också genom att nämnden delar ut ett lokalt ekonomiskt 
föreningsbidrag. Det ekonomiska bidraget från stadsdelen ses som ett komplement till 
stadens övriga bidrag.  

Föreningsstödet i Örgryte-Härlanda är till för  föreningar och organisationer som har en 
lokal anknytning och är aktiva inom stadsdelen och för dess befolkning. Tanken är att det 
ska skapa förutsättningar för en aktiv och social fritid som leder till förbättrad hälsa i 
befolkningen. Stödet ska bidra till att utveckla lokala föreningar och frivilligorganisationer i 
stadsdelen och den verksamhet som de bedriver så att utbudet till befolkningen blir rikt 
och givande.  

Föreningar kan i Örgryte-Härlanda söka bidrag för… 

Det är möjligt att söka bidrag för att kunna erbjuda befolkningen i stadsdelen ett rikt 
föreningsliv inom företrädesvis följande områden:

Utveckling: 
För att utveckla föreningens verksamhet för att t.ex. nå nya målgrupper och/eller arbeta 
med de prioriterade målområdena (se nedan). Insatsen ska vara väl avgränsad och tydligt 
fokusera på utveckling. 

Särskilda aktiviteter:  
Vi ser särskilt positivt på att föreningar söker för att kunna genomföra särskilda aktiviteter 
i stadsdelen, t.ex. insatser inom de prioriterade målområdena (se nedan). Vi önskar att 
dessa aktiviteter ska vara väl avgränsade och inte bestå av ordinarie föreningsarbete, 
kontinuerlig eller befintlig verksamhet utan istället fokusera på nya idéer eller att bidraget 
ses som ett uppstartsbidrag. 

Lokal:  
För hyra av lokal, för att kunna genomföra t.ex. insatser inom de prioriterade områdena 
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(se nedan), om ingen lokal i stadsdelens ägo kan erbjudas. Hyresavi eller faktura måste 
kunna uppvisas. 

Detta krävs av din förening 
I stadsdelen vill vi ha en bidragshantering som kännetecknas av god styrning och kontroll, 
transparens och likabehandling. Detta för att hantera våra gemensamma skattemedel 
med respekt och på ett förtroendefullt sätt – därför har vi en del krav och kriterier för 
ansökningar och uppföljning av de bidrag som betalas ut.  

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om ett antal övergripande principer för att en 
förening ska kunna få bidrag i staden. Dessa principer är styrande även i de bidrag som 
erbjuds från stadsdelen. 

 Kommunens stöd till föreningar ska inriktas på verksamhet med starka sociala
inslag riktade till barn- och ungdoms-, funktionshinder- invandrar- och
pensionärsorganisationer.

 Föreningen ska ha godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisor för
granskning, om det inte finns särskilda skäl för undantag.

 Föreningen ska fungera enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för
demokratin som samhällssystem.

 I föreningens stadgar ska framgå att alla kommuninvånare har rätt att bli medlem i
föreningen och att delta i verksamheten, om det inte finns sakliga och för
kommunen godtagbara skäl att hindra denna rätt.

 Föreningen får inte ha en uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som
uppenbart kan skapa positiva attityder till tobak, alkohol eller andra droger.

 Föreningen får inte på något sätt verka diskriminerande eller bidra till
diskriminering (enligt någon av följande sju diskrimineringsgrunder; kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

I Örgryte-Härlanda prioriterar vi också  
Stadsdelen kommer att prioritera ansökningar som innehåller nytänkande och som riktar 
sig till nya målgrupper för föreningen. Föreningar med verksamhet som riktas till barn och 
ungdomar, pensionärer och de grupper i vår stadsdel som är särskilt utsatta är 
prioriterade.  
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Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd ser gärna att föreningen söker bidrag för att arbeta 
aktivt med något av följande målområden: 

- Varje barn ska få en bra start i livet samt ges goda 
förutsättningar genom skolåren

- Nolltolerans mot alkohol-, narkotika- och tobaksbruk 
för alla under 18 år

- Ett gott åldrande med livskvalitet
- Våld i nära relationer ska motverkas 

Vi strävar efter att fördela bidragen jämnt mellan olika målgrupper och målområden. 
Detta måste vägas mot ansökningstrycket och kvaliteten i inkomna ansökningar. 

Stadsdelsnämnden ser positivt på samarbeten mellan olika föreningar och ideella 
organisationer men även samverkan mellan det ideella och stadsdelsförvaltningen. 
Exempelvis kan flera aktörer gå samman i en ansökan för att med gemensamma krafter 
skapa mervärde för befolkningen i stadsdelen. Mötesplats för idéer (så kallade rådslag) 
kan till exempel utgöra en arena för föreningar att mötas och dela idéer som kan leda 
fram till en gemensam ansökan. Mer information om detta kan stadsdelens 
föreningskonsulent erbjuda.  

Så här bedömer vi alla ansökningar 
Stadsdelsnämnden fördelar föreningsbidraget utifrån bedömningen: 

 Genomförbarheten

 Om kostnaden i ansökan är relevant i förhållande till tänkta aktiviteter

 Tydlighet i hur föreningsbidraget ska användas av föreningen

 Kvalitén på ansökan, det vill säga föreningens förmåga att tydligt beskriva:
- vad som ska genomföras
- vem är målgruppen och hur ska föreningen nå målgruppen
- hur insatserna ska genomföras för att nå t.ex. de prioriterade målgrupperna

och målområdena
- varför insatsen bidrar till att ge en mer aktiv och social fritid för befolkningen

i stadsdelen

 Jämn fördelning mellan de prioriterade målgrupperna och målområdena

 Behovet av föreningens verksamhet i förhållande till annan befintlig verksamhet

 Förväntade effekter av de aktiviteter föreningen planerar att genomföra

 Om ansökan även innehåller samverkan eller samarbete med andra föreningar
eller organisationer

 Om ansökan bidrar till att stadsdelens befolkning får en mer aktiv och social fritid
som leder till en förbättrad hälsa

För inspiration läs gärna 
vår Folkhälsoplan! 

Den finns på webben. 

http://goteborg.se/wps/portal/enheter/stadsdelsforvaltning/orgryte-harlanda-stadsdelsforvaltning/!ut/p/b1/jZLLkqJAEEW_ZT7AoKCQxxIKRB7yqKIU3BggiLxBsQW-vp3dbDqmc5cR50ZGnrjMmYnZrQwBEKWtzETMuUu-yiKZyr5Lmr_7WbhwkPA60SCQdgIEZoCOhoMRp6jwA8T_Ap7Aax9A8qFEWI5owu_yAI
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Så ansöker du 
Ansökan om föreningsbidrag gör du via blanketten ”Ansökan om föreningsbidrag”.  
 
Tänk på att tydligt beskriva vad föreningen vill göra för pengarna, så att även personer 
som inte känner till föreningen förstår. 
 
Det är viktigt att hela blanketten är tydligt ifylld. Om den inte är helt ifylld kommer vi inte 
att kunna hantera ansökan. 
 
Dokument som måste skickas in: 
 

 Föreningens aktuella stadgar 

 Den senaste verksamhetsberättelsen och ekonomiska 
redovisningen 

 Styrelse- och ledarsammansättning 

 Senaste årsmötesprotokoll 
 
Ansökan skickas till: Örgryte-Härlanda stadsdelskontor 
  Box 107 94, 402 61 Göteborgs Stad 
 
 
Ansökningsomgång 1 – senast den 31 oktober  
Ansökan ska ha kommit in till stadsdelskontoret senast den 31 oktober. Ansökan gäller för 
verksamhet under hela nästa år (1 januari– 31 december). 
 
Stadsdelsnämnden fattar beslut kring ansökningar (ansökningsomgång 1) i mitten av 
december. Först därefter (februari) kommer utbetalning av beviljade bidrag att ske. 
Datum för beslut kan påverkas av antalet ansökningar som kommer in och om de behöver 
kompletteras. 
 
Ansökningsomgång 2 – senast den 30 april 
Ansökan ska ha kommit in till stadsdelskontoret senast den 30 april. Ansökan gäller för 
verksamhet under halva året (1 juni– 31 december). 
 
Stadsdelsnämnden fattar beslut kring ansökningar (ansökningsomgång 2) i mitten av juni. 
Först därefter (juli/augusti) kommer utbetalning av beviljade bidrag att ske. Datum för 
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beslut kan påverkas av antalet ansökningar som kommer in och om de behöver 
kompletteras. 
 

Det finns även andra bidrag att söka  

Förutom stadsdelens egna lokala föreningsstöd finns det även ekonomiska bidrag att söka 
från andra håll i Göteborgs Stad. Mer information om dem finns på stadens webbplats 
eller så kan stadsdelens föreningskonsulent berätta mer. 
 
Läs mer på www.goteborg.se och sök på: Föreningsbidrag. 
 

Bidrag beviljas inte 
 Ekonomiska föreningar, fackliga eller andra organisationer vars huvudsakliga 

uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska 
intressen. 

 Företagsbaserade korpidrottsföreningar eller kooperativa föreningar. 

 Aktiviteter, läger, utbildning eller annan sammankomst där det förekommer 
alkohol. 

 Aktiviteter som fester, religiös verksamhet eller studiecirklar. 

 Ansökan kan inte avse ordinarie verksamhet. 

 Bygga, renovera eller driva anläggningar och lokaler utan det är aktiviteterna som 
föreningen vill genomföra som vi är intresserade av (föreningen hänvisas istället till 
Idrotts- och föreningsförvaltningens bidrag).  

 Verksamhet som är entrébelagd eller sådan verksamhet där det förekommer 
ekonomiska vinstintressen såsom bingo, loppmarknad, försäljning etc. 

 Bidrag beviljas inte till kostnader för personal eller personers arvoden då bidragen 
är riktade till föreningar med ideell bas. 

 Om föreningen saknar ett bank- eller plusgirokonto. 

 Om föregående års beviljade bidrag inte är återredovisade kan inte nya bidrag 
betalas ut.  

 Om ansökan inkommer för sent, inte är komplett efter att kompletteringstiden har 
gått ut. 

 

Komplettering 
Vid behov kan förvaltningen efterfråga komplettering av ansökan för att kunna ta ett 
beslut. Fördjupade granskningar kan också förekomma och föreningen kan då komma att 
behöva skicka in ytterligare dokument. 

 

http://www.goteborg.se/
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En komplettering eller djupare granskning av ansökan kan till exempel gälla följande: 

 Intyg om firmateckning 

 Intyg om organisationsnummer från skatteverket  

 Uppgifter om medlemsavgiftens storlek och medlemsantal 

 Alkohol, narkotika och tobakspolicy och hur det aktiva arbetet mot dessa 
substanser sker i det dagliga föreningsarbetet 

 Hur föreningen arbetar för ökad jämlikhet och mångfald 

 Hur föreningen arbetar med att nå barn och ungdomar, pensionärer och de 
grupper i vår stadsdel som är särskit utsatta 

 Vid behov även andra förtydliganden för att kunna ta beslut om bidraget 
 

Återrapportering och uppföljning av bidrag 
Om föreningen får bidrag ska en återrapportering skickas in senast den 31 december 
samma år.  
 
Separat information om hur föreningarna ska återrapportera finns på stadsdelens 
webbplats och i en folder som går att ladda ner. Stadsdelens föreningskonsulent kan också 
berätta mer. 
 
En del av uppföljningen sker också då att föreningskonsulenten besöker de föreningar och 
som har fått bidrag. 
 

Om inte hela bidraget används 
Förvaltningen kontrollerar regelbundet föreningens ansökningar och stickprovskontroller 
av verksamhet och dokument kan förekomma. Om oriktiga uppgifter har lämnats kan det 
leda till att bidraget måste betalas tillbaka och att föreningen helt avstängs från rätten att 
få bidrag i framtiden.  
 
Återbetalning kan krävas om: 

 Bidraget inte är använt eller att det finns pengar kvar. 

 Bidraget används till annat än det som stod i ansökan. 

 Bidraget inte är återredovisat den 31 december samma år. 

 Om föreningens verksamhet eller andra förhållanden ändras väsentligt jämfört 
med vad som skrevs i ansökan kan föreningen bli tvungen att betala tillbaka 
pengarna.  

 

http://goteborg.se/wps/portal/enheter/stadsdelsforvaltning/orgryte-harlanda-stadsdelsforvaltning/!ut/p/b1/jZLJrqpAFEW_5X6AoagqumHRCQoijSBMDJ0ISHNBGvn655u9yc27e3aStXKSnU1FVAgBK7A0hICmrlTUxnNZxK-ya-Pn3ztibxC5WHFlBHiVRUC3JX9vOBIkIvoA4b-AxWL5A_BnxLs0dGX2dz6QgM
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/stadsdelsforvaltning/orgryte-harlanda-stadsdelsforvaltning/!ut/p/b1/jZLJrqpAFEW_5X6AoagqumHRCQoijSBMDJ0ISHNBGvn655u9yc27e3aStXKSnU1FVAgBK7A0hICmrlTUxnNZxK-ya-Pn3ztibxC5WHFlBHiVRUC3JX9vOBIkIvoA4b-AxWL5A_BnxLs0dGX2dz6QgM2LNAH7i8AB_QCJeaEteg_g73xpTzTMGQDwxp4BOtEujmAjBAj65f8fQsD__IC6aiEjDqO-yIo7L9-JcSOOGCdzvTekAzKdk5wGfULmHjEcSaaojypvx027Q5LcfcT19vekpv196Z3J9r3Ifz9dDMR6OTp9wHUkikzIsr7WylG9pt3xAgycB09NkF_4MC5iw5L90anYzFO1IXbmlZQxCBefKMJAHxUIHss8G3wyNSYMRPyaOM3uG18a-BQ37xlfxN0NS906Np6FecNJEZOfx609y7GzsecC7U4eO2ngJWRD-kWdtK7JqfBTC_djLQ5LedQV4JtbvXt9qzen2uzF2y706TIBIAfIU1BwSlTTFCzak1UTVP6BFF0bMGXSlHHC7lL2WHYSUa4gHJcv6kBFxbNLPov0tXBZk8JcZeLelEc6ptAojFJYQVHwpRD2IFIk916NCGTWaa3MZPiuhzdd3okuaWO-vjT_PgydfJ7DSa4epgSlR6cVlji8v0VlqjkkYMfoiF_QOZ0PZavWUJ6zgCZSq8OnBXybnOMHxjlGL2-mayn2o-n6FKrIyJf4lkA360VSBIHHWIfd9spunXflQv6xNlIVV2ZmN5uemQJzb2lmmgen8mlr7gWST4Hdn6kmeqqqauB4F379AWYQ7l8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Om stadsdelsnämnden finner skäl att föregående års bidrag helt eller delvis ska betalas 
tillbaka kan nytt bidrag inte betalas ut innan pengarna har nått förvaltningen.  
 

Frågor och mer information 
 För mer information kan du kontakta foreningsliv@orgryteharlanda.goteborg.se. 
 
Om du vill ha hjälp med att ansöka eller om du har frågor om riktlinjerna eller 
ansökningsblanketten, kontakta vår föreningskonsulent: 
 
Niklas Sjöström 
Telefon: 031-365 52 50 
E-post: niklas.sjostrom@orgryteharlanda.goteborg.se 

mailto:foreningsliv@orgryteharlanda.goteborg.se
mailto:niklas.sjostrom@orgryteharlanda.goteborg.se

