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Yrkande om att stötta idéburna verksamheter inom 
delningsekonomi 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att undersöka vilka hinder som 
finns för idéburna aktörer inom delningsekonomi att vara verksamma 
och att kunna söka kommunala bidrag, EU-bidrag eller andra 
relevanta bidrag samt återkomma med förslag på åtgärder. 
 

Yrkande 
Kommunstyrelsen har nyligen antagit ett nytt miljö- och klimatprogram för 
staden. För att nå målen i programmet behövs samverkan mellan staden, 
näringslivet och ideella aktörer.  En av de tvärgående strategierna i 
programmet är “Vi driver på för en cirkulär ekonomi”. En strategi som 
behöver omsättas i praktisk handling. 
 
Göteborg stad har under de senaste åren tagit fram nya rutiner för 
föreningsbidrag för att få ett mer jämlikt och transparent system. Nu finns 
möjligheter att söka bidrag från staden inom områden Idrott & fritid, Kultur 
och socialt arbete. Det är positivt att systemet blivit tydligare och mer 
transparent men tyvärr innebär tillämpningen av kriterierna att ett antal 
idéburna verksamheter inom delningsekonomi hamnar utanför systemet. 
Exempel på sådana verksamheter är Fritidsbanken, Leksaksbiblioteket, 
cykelköken, fixoteken, gratisbutiker m.fl. Det ser vi som mycket olyckligt 
eftersom delande och cirkulär ekonomi är en viktig del i omställningen till en 
hållbar stad och att nå målen i miljö- och klimatprogrammet. 
 
Vi vill därför att Stadsledningskontoret undersöker vilka hinder som finns 
inom befintligt system samt återkomma med förslag på hur staden på olika 
sätt kan stötta dessa aktörer. Både genom att undersöka vilka hinder som 
finns för tillgång till kommunala bidrag och genom att ta fram förslag på 
åtgärder för extern finansiering inom EU som strukturella fonder, regionala 
fonder, sociala fonden och EFSI – europeiska fonden för sociala investeringar 
och fonder inom ramen för EU:s gröna giv eller andra relevanta bidrag.  
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