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Översyn och utveckling av nämndens 
stöd till civila samhället 
Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  

 

att senarelägga beslut om nämndens nya riktlinjer för stöd till civila samhället till första 
halvåret 2020 för att därmed kunna anpassa riktlinjerna till de kommunövergripande 
riktlinjer för ekonomiskt stöd som nu arbetas fram 

att selektiva verksamhetsbidrag för 2020 bereds och beslutas utifrån nu gällande 
riktlinjer 

att beslut om selektivt stöd fattas för första halvåret 2020 och ansökan om andra 
halvåret bereds och beslutas enligt nya riktlinjer  

 

Sammanfattning 

Det kommunövergripande arbetet med en gemensam riktlinje för kommunens 
ekonomiska stöd till ideella organisationer har tagit fart under hösten och beräknas 
vara klart i början av 2020. Förvaltningens bedömning är att den kommunövergripande 
riktlinjen kommer ha betydelse för nämndernas egna riktlinjer och föreslår därför att 
beslut om nämndens riktlinjer för stöd till civila samhället senareläggs. Förvaltningen 
föreslår vidare att selektiva bidrag för 2020 bereds och beslutas för första halvåret 
nästa år utifrån nu gällande riktlinjer.    

Ärendet 

I augusti 2019 gav nämnden förvaltningen i uppdrag (AMN-2019-0207) att utarbeta en 
riktlinje för nämndens bidragsgivning till civilsamhället i samråd med föreningslivet. 
Arbetet pågår inom förvaltningen och planen var att en sådan riktlinje skulle kunna 
beslutas av nämnden i december 2019. Det nämndes i augusti att det pågår en 
kommunövergripande process för att ta fram en samlad styrning för kommunens 
bidragsgivning till civilsamhället. Det innebär bland annat att en övergripande riktlinje 
för bidrag till ideella organisationer kommer tas fram. Den kommer att fungera som ett 
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paraply för nämndernas riktlinjer och kommer att klargöra vilka typer av ekonomiska 
stöd kommunen ger, vilka krav som ställs på ideella föreningar för att vara 
bidragsberättigade och vilka krav som ska ställas på bland annat demokrativillkor. Det 
kommungemensamma arbetet har tagit fart under hösten och planeringen är att den 
övergripande riktlinjen kommer att beslutas i början av 2020. 

Förvaltningen gör i samråd med det kommunövergripande projektet bedömningen att 
nämnden bör avvakta med beslut om en ny riktlinje tills den övergripande riktlinjen är 
på plats. Detta då den övergripande riktlinjen kommer att ha betydelse för hur 
nämndens riktlinje utformas, exempelvis hur olika ekonomiska stöd definieras och 
vilka krav som ställs för att en organisation ska vara bidragsberättigad. Om nämnden 
skulle ta fram en riktlinje innan den övergripande finns på plats är det troligt att 
nämndens riktlinje skulle behövas justeras i efterhand. Det skulle kunna skapa 
osäkerhet och otydlighet för de föreningar nämnden ger stöd till och ett merarbete för 
både föreningarna och nämnden.  

Om nämnden väljer att senarelägga beslutet om nämndens nya riktlinjer behöver de 
föreningar som haft ett selektivt bidrag från nämnden 2019 få besked om möjlighet till 
stöd för 2020. Förvaltningens förslag är att de selektiva verksamhetsbidragen för 2020 
bereds och beslutas utifrån nu gällande riktlinjer. Beslut fattas för första halvåret 2020 
och ansökan om andra halvåret bereds och beslutas enligt nämndens nya riktlinjer.  

Utredningen om bidrag till föreningar bildade på etnisk grund och särskilt 
verksamhetsbidrag för långsiktiga integrationsinsatser som nu görs fortsätter som 
planerat. Utredningen får visa om förändringar ska göras, det vill säga om bidraget ska 
flyttas till en annan nämnd, upphöra, eller finnas kvar hos arbetsmarknadsnämnden 
med en tydlig arbetsmarknadsinriktning. Om nya riktlinjer för dessa ska tas fram 
kommer det ske i början av 2020.  

 Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget får inga negativa konsekvenser för nämndens ekonomi. Resurser för arbetet 
finns inom nämndens ordinarie budgetram. 
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