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Bidrag till civilsamhällets organisationer inom 
funktionshinderområdet 2022  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd beslutar att fördela 34 305 000 kronor i verksamhets-

bidrag till 65 föreningar- och organisationer inom funktionshinderområdet, enligt 

tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Nämnden för funktionsstöd beslutar att avslå två ansökningar om verksamhets-

bidrag, enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

3. Nämnden för funktionsstöd beslutar att avsätta 600 000 kronor i utvecklings-

medel för 2022. 

4. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Nämnden för funktionsstöd har sedan stadens omorganisation 2021 ansvar för stödet till 

civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet. Föreningar- och 

organisationer inom funktionshinderområdet verkar såväl intressepolitiskt som 

medlemsvårdande. Deras verksamhet har stor betydelse som ett komplement till stadens 

eget arbete för en jämlik stad och social hållbarhet samt den service staden ger invånarna. 

Bidraget innebär ett stöd för staden viktiga aktörer och samverkansparter i arbetet för 

demokrati, delaktighet och social hållbarhet. 

Inför 2022 har 67 ansökningar om bidrag på 39 380 540 kronor inkommit. Förvaltningen 

föreslår att 65 föreningar- och organisationer beviljas bidrag med 34 305 000 kronor. Två 

ansökningar föreslås avslås.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Stadens ekonomiska stöd till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet 

bör ses som en investering. Föreningar- och organisationers verksamheter är ett 

komplement till stadens egna verksamheter och bidrar till ökad mångfald och social 

hållbarhet. 

För de flesta föreningar- och organisationer har bidraget en avgörande betydelse för deras 

verksamhet. För föreningar- och organisationer som har andra finansieringsmöjligheter 

och större möjlighet till självfinansiering är bidraget ett viktigt tillskott. 

Medel avsedda för föreningar- och organisationer inom funktionshinderområdet tillfördes 

förvaltningen i samband med stadens omorganisation och finns avsatta i budget för 2022. 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Kvalitet och utveckling 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-11-26 

Diarienummer N161-1565/21 

 

Handläggare 

Christina Matsdotter, Josiane Bolenge Kamparås 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: 

christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 

josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.se  
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För 2022 är 34 305 000 kronor avsatt till verksamhetsbidrag och 600 000 kronor i 

utvecklingsmedel. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen.  

Bedömning ur social dimension  
Fördelningen av bidrag till civilsamhällets organisationer inom 

funktionshinderområdet har stor betydelse för den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling och förutsättningarna för ett jämlikt samhälle. Göteborgs Stads Program för en 

jämlik stad belyser vikten av ett vitalt civilsamhälle och möjlighet till delaktighet och 

inflytande på olika nivåer; samhällelig, grupp- och individnivå. Ett vitalt deltagande och 

inflytande är viktigt för tilliten i samhället och stärker banden mellan människor.  

I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts rätten till 

deltagande i det offentliga och politiska livet. Denna rättighet konkretiseras i Göteborgs 

Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning; stadens 

verksamheter ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan delta i förenings- 

och övrigt samhällsliv på lika villkor som andra och stadens verksamheter ska samråda 

och aktivt involvera intresseorganisationer i åtgärder som berör personer med 

funktionsnedsättning.   

Övergripande målsättningar för stadens samverkan med civilsamhällets organisationer är 

bland annat att synliggöra och stärka civilsamhällets organisationer som självständiga och 

oberoende i rollen som opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta 

och åsidosatta grupper och att utveckla möjligheter för civilsamhällets organisationer att 

utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen. Göteborgs Stads riktlinje för 

föreningsbidrag till civilsamhället anger att civilsamhällets organisationer kan tillföra 

brukar- och medlemsperspektiv, såväl som socialt entreprenörskap, kompetens och 

engagemang i sakfrågor.   

Nämnden för funktionsstöds organisations- och föreningsbidrag syftar till att stärka 

civilsamhällets organisationer. I nämndens lokala anvisningar för bidrag till 

civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet specificeras bland annat att 

bidrag ges till organisationer inom funktionshinderområdet som bedriver 

opinionsbildande arbete och kunskapsspridning för att förbättra för sina respektive 

målgrupper. Vikten av att målgruppen har en representation i staden är en aspekt, av 

flera, vid bedömning av ansökningar.  

Nämndens bidrag bedöms inverka positivt på personer med funktionsnedsättningars 

livsvillkor och möjlighet till full delaktighet i samhället. Organisationerna ger stöd till 

sina målgrupper i form av kunskapsförmedling, erfarenhetsutbyte och andra 

medlemsvårdande aktiviteter.  

Civilsamhällets organisationer fyller en viktig roll i samhällsutvecklingen som 

röstbärare. Nämnden bidrag bedöms inverka positivt på förutsättningarna för ett vitalt 

lokalt civilsamhälle som kan bidra till samhällsutvecklingen tillsammans med det 

offentliga. Samtidigt skapar bidraget möjligheter och förutsättningar för organisationerna 

att bedriva arbete som självständiga och oberoende opinionsbildare.   
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Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp 

Information om ärendet ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 8 

december 2021. 

Rådet för funktionsstödsfrågor  

Rådet för funktionsstödsfrågor har informerats på rådets möte den 17 november 2021 

samt på rådets möte den 10 december 2021. 

1. Ansökningar och bedömningar 2022 

2. Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället 

3.  Nämnden för funktionsstöds lokala anvisningar för bidrag till 

civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet 
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Ärendet  
Nämnden har att fatta beslut om fördelning av bidrag till civilsamhällets organisationer 

inom funktionshinderområdet 2022. 

Förvaltningen har avsatt 34 305 000 kronor i verksamhetsbidrag och 600 000 kronor i 

utvecklingsmedel för 2022. 

Beskrivning av ärendet  
Staden har en lokal överenskommelse med civilsamhällets organisationer som antogs av 

kommunfullmäktige 2012. Överenskommelsen har som mål att stärka demokratin, öka 

delaktigheten och minska utanförskapet i Göteborg. 

Göteborg stad antog efter beslut i Kommunfullmäktige den 12 september 2019 en ny och 

gemensam riktlinje för Göteborgs Stads alla föreningsbidrag. Nämnden för funktionsstöd 

har tagit fram en lokal anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom 

funktionshinderområdet som beslutades på nämndens sammanträde den 19 maj 2021  

§ 114. 

Utlysning av verksamhetsbidrag, handläggning av ansökningar och de bedömningar som 

ligger till grund för detta ärende följer stadens riktlinje och lokal anvisning för de bidrag 

till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet som nämnden ansvarar 

för. 

Nämnden för funktionsstöd ansvarar enligt reglementet för handläggning av 

föreningsbidrag inom verksamhetsområdet, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. 

I nämndens lokala anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom 

funktionshinderområdet som antogs på nämnden den 19 maj 2021 § 114, framgår det att 

nämnden inom sitt uppdrag ger stöd till organisationer inom funktionshinderområdet som 

arbetar för att: 

- stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller 

främjande verksamhet 

- bedriver opinionsbildande arbetet och kunskapsspridning för att förbättra för sina 

respektive målgrupper samt till 

- organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer 

som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det 

dagliga livet, samt stöd till närstående till dessa grupper. 

I handläggningen och bedömningen av ansökningar kontrollerar förvaltningen gentemot 

stadens riktlinje för att säkerställa att de sökande organisationerna möter krav som att ha 

av medlemmar godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt 

demokratiska principer. Organisationerna ska ha en lokal anknytning och bidraget ska 

komma göteborgare till gagn. Vidare ska organisationerna verka för lika rättigheter och 

möjligheter till delaktighet och deltagande oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. 

Verksamhetsbidraget är ett ekonomiskt stöd till organisationernas grundläggande 

verksamhet och bidraget ska ges med hänsyn till att underlätta kontinuitet och 

långsiktighet i organisationernas planering. Civilsamhällets organisationer inom 

funktionshinderområdet erhåller bidrag för intressepolitisk och medlemsvårdande 
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verksamhet. Det intressepolitiska och medlemsvårdande arbetet ser olika ut i föreningarna 

beroende på målgrupp samt vilka som är engagerade i föreningen över tid. Det 

intressepolitiska och medlemsvårdande arbetet går också ofta hand i hand och kan 

innebära deltagande i olika råds- och samverkansgrupper, föreläsningar, 

gemensamhetsskapande sociala aktiviteter samt kunskap- och erfarenhetsutbyte. 

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen har bedömt varje ansökan för 2022 utifrån målgruppens behovs, vikten av 

att målgruppen har en representation i staden, föreningens förmåga till självfinansiering 

samt föreningens förmåga att driva sin verksamhet enligt plan. Inför den årliga 

fördelningen av verksamhetsbidrag har förvaltningen också gjort en helhetsbedömning 

med samtliga ansökningar. Utöver ansökan bifogade organisationerna följande dokument 

som granskats och som legat till grund för bedömningen av varje enskild organisation. 

1. Verksamhetsberättelse (föregående år) 

2. Bokslut inkl. resultat- och balansräkning (föregående år) 

3. Revisionsberättelse (föregående år) 

4. Årsmötesprotokoll (innevarande år) 

5. Konstituerande protokoll (innevarande år) 

6. Verksamhetsplan (innevarande år) 

7. Budget (innevarande år) 

8. Förslag verksamhetsplan (nästkommande år) 

9. Förslag budget (nästkommande år) 

10. Stadgar 

Förvaltningens bedömning av bidragen utgår i enlighet med anvisningarna från 

målgruppens behov, vikten av att målgruppen har representation i staden, föreningens 

förmåga till självfinansiering, föreningens förmåga att driva sin verksamhet enligt plan, 

föreningens ekonomiska förutsättningar samt förvaltningens ekonomiska ramar. Antal 

medlemmar är en faktor som inte är direkt avgörande då det är stora skillnaden mellan 

föreningarna beroende på olika funktionsnedsättningar och diagnoser eller hur många 

som är organiserade av målgruppen. Förvaltningens förslag till såväl höjning, sänkning 

som oförändrat bidrag grundar sig i föreningarnas respektive ekonomi, utfall och 

verksamhet. I förvaltningens helhetsbedömning görs också en jämförelse mellan 

organisationer med liknande uppbyggnad och historia.  

Förvaltningens förslag till avslag för två organisationer vilar på förmåga till 

självfinansiering och att verksamhet snarare tillhör en annan nämnds ansvarsområde. 

I samband med införandet av digitaliserat bidrag och bokningssystem har förvaltningen 

en ambition att se över om det finns anledning att utveckla rutiner och arbetssätt för 

bidragsprocesses i samverkan med civilsamhället.  

Covid-19 

Civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet har i ansökan och i bifogade 

dokument beskrivit att de blivit mycket påverkade av pandemin. En del verksamheter och 

aktiviteter har organisationerna behövt ställa om och begränsa i enlighet med 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förvånande många organisationer har ändå 

kunnat ställa om till digitala aktiviteter vilket möjliggjort för fler att kunna delta på 

föreläsningar samt träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Den positiva erfarenheten 
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gör att många organisationer även i fortsättningen kommer att erbjuda digitala aktiviteter. 

Samtidigt har detta också visat på behov av kompetenshöjande insatser inom digital 

informationsteknik för medlemmar och målgrupp. Pandemin har synliggjort en digital 

exkludering som kan leda till begränsningar i människors möjligheter att delta och 

påverka samhällsutvecklingen. Ytterligare konsekvenser beskrivna av organisationerna 

visat att trycket från medlemmar och målgrupp ökat markant i många organisationer som 

mött detta genom utökad tillgänglighet via såväl telefon, sms och e-post till stöd för både 

grupper och enskilda individer. Trots påverkan på genomförande av föreningarnas- och 

organisationernas verksamheter, har förvaltningens bidragsfördelning inte påverkats av 

pandemin. 
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Förvaltningsdirektör 

 

Linda Wenthe 

 

Avdelningschef Kvalitet och utveckling 

 


