Svenska Bostäders Riktlinjer för samarbeten och stöd
inom social hållbarhet
Bakgrund och inledning
Ett socialt hållbart samhälle handlar om ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle
där människors lika värde står i centrum, att människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
För att bidra till en sådan utveckling stödjer Svenska Bostäder lokala aktörer och
föreningar (ekonomiskt eller med andra resurser) genom att ingå samarbeten med
dessa i utbyte mot en motprestation som är till nytta för bolaget och bidrar till det
lokala samhället i enlighet med nedanstående (se även under rubriken
Genomförande).
Svenska Bostäders samarbeten och stöd (ekonomiskt eller med andra resurser) till
externa aktörer och föreningar ska vara i linje med:
-

Kommunfullmäktiges övergripande målsättningar
Svenska Bostäders ägardirektiv och bolagsordning
Svenska Bostäders affärsplan
Stockholms stads krav på likabehandling och transparens
Stockholms stads idrotts- och kulturpolitiska mål
Stockholms stads jämställdhets- och mångfaldskrav
Stockholms stads demokrativillkor för kultur- och föreningsbidrag

I Stockholms stads budget framgår även att de ”Ideella föreningar och andra
fristående aktörer i civilsamhället som får stöd av staden ska aktivt arbeta för att
motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell
verksamhet. Föreningar med odemokratiska värderingar eller kopplingar till
våldbejakande extremism ska få sitt föreningsstöd indraget.”
Syfte
Syftet med riktlinjerna är att fastställa vilken inriktning och vilka krav som ska gälla
för Svenska Bostäders samarbeten och stöd (ekonomiskt eller andra resurser) inom
området social hållbarhet.
Vidare ska riktlinjerna utgöra vägledning vid bedömning inför att ingå samarbeten
eller besluta om stöd, samt ge vägledning till hur administration och uppföljning ska
göras.
Omfattning och avgränsning
Dokumentet omfattar samtliga samarbeten med, och stöd till, externa aktörer inom
området social hållbarhet. Med extern aktör avses t.ex. företag, organisationer,
stiftelse, föreningar och civilsamhälle, ej enskild individ.
Alla medarbetare inom Svenska Bostäder och Stadsholmen ansvarar för att följa
riktlinjerna.
Riktlinjerna omfattar inte aktiviteter av marknadsföringskaraktär.

Genomförande
De samarbeten och stöd till externa aktörer som bolaget väljer att genomföra ska vara
i linje med stadens ägardirektiv och bolagets affärsplan. De ska stödja och
komplettera bolagets verksamhet, bidra till ökad trygghet, delaktighet och stärka
lokalsamhället i bolagets bostadsområden.
Bolagets samarbeten och stöd inom området social hållbarhet ska främja:
 Jämlikhet, ökad delaktighet och inkludering i samhället
 Jämställdhet, mångfald och genusperspektiv
 Trygghet, skapa förtroendefulla relationer och gemenskap i våra områden
 Förbättrade livsvillkor för våra hyresgäster med fokus på aktiviteter för barn
och ungdomar samt arbetsmarknadsåtgärder
Inför uppstart av nya samarbeten eller beslut om stöd ska en utvärdering genomföras
(i tillhandahållen checklista) av utförande part, exempelvis ett distrikt, vid behov med
stöd av hållbarhetsenheten. Utvärderingen ska dokumenteras och sparas centralt hos
hållbarhetsenheten, som även granskar utvärderingen och i samråd med ansvarig
linjechef fattar beslut om samarbetet ska ingås och/eller om stödet ska ges.
Följande krav ska uppfyllas:
 Aktören är i sin verksamhetsutövning politiskt och religiöst obunden
 Aktören kännetecknas av seriositet, objektivitet och likabehandling
 Aktiviteterna ska vara tillgängliga för många hyresgäster
 Samverkan ska ske på ett öppet sätt och tåla granskning
 Aktören och planerade aktiviteter ska uppfylla Stockholms stads
demokrativillkor för kultur- och föreningsbidrag
 Aktören och planerade aktiviteter ska uppfylla jämställdhets- och
mångfaldskrav i enlighet med Stockholms stads
- Program för ett jämställt Stockholm
- Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck
- Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad
- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning.
 Stödet/samarbetet avser inte kommersiella projekt med vinstintresse,
sponsring, stöd till enskilda individer eller betalda annonser
Följande områden ska undersökas och bedömas:
 Vad är syfte och mål med samarbetet eller stödet?
 På vilket sätt främjar samarbetet eller stödet den inriktning som beskrivs i
dessa riktlinjer?
 Dokumentation som beskriver om aktören och verksamheten är seriös och
bedrivs på ett betryggande sätt
 Aktören sköter sina åtaganden till det allmänna
 Aktören mottar inte stöd från någon annan del av bolaget
 Inhämta kunskap om hur aktören uppfattas av andra delar av staden,
exempelvis stadsdelsnämnderna
Avtal
Bolagets samarbeten ska grunda sig på skriftliga avtal. Svenska Bostäders mall för
samarbeten ska användas vid avtalsskrivning.
Uppföljning
Samtliga samarbeten och stöd ska följas upp för att säkerställa att samarbetet eller
stödet genererar den nytta som var tänkt. Uppföljningen anpassas till respektive avtal,
och ska dokumenteras och utvärderas inför en eventuell förlängning eller avslut.
Uppföljningen görs av utförande part, exempelvis ett distrikt, vid behov med stöd av
hållbarhetsenheten. Större samarbeten kan med fördel utvärderas av extern part.
Dokumentationen sparas centralt hos hållbarhetsenheten. Beslut om eventuell

förlängning eller avslut fattas av hållbarhetsenheten efter samråd med ansvarig
linjechef.
Exempel på metoder för uppföljning:
 Stickprov genom platsbesök vid aktivitet
 Dokumentation över antal deltagare, könsfördelning, resultat
 Uppföljningssamtal
En årlig kontroll ska göras att aktören sköter sina åtaganden mot det allmänna.
Beslut och finansiering
Beslut om samarbete eller stöd ska fattas av hållbarhetsenheten efter samråd med
ansvarig linjechef. Finansieringen sker genom centrala medel från hållbarhetsenheten.
Kopplingar till andra dokument
Dessa riktlinjer med tillämpningar beskrivs närmare genom nedanstående interna
dokument.
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