
 

 

 

Styrdokument  

Utvecklingsutskottets roll och funktion 

Styrdokumentet är godkänt och reviderat av Svenska missionsrådets 

styrelse 7 december 2017 och gäller tills vidare.  

Bakgrund 

Utvecklingsutskottet (utskottet) är tillsatt av styrelsen för att på delegation 

av styrelsen fatta beslut angående Svenska missionsrådets (SMR) 

bidragsförmedling. Syftet med detta dokument är att beskriva utskottets 

roll och funktion samt att särskilja mellan styrelsens, utskottets och 

kansliets ansvar. 

Styrelsens ansvar 

• Styrelsen ansvarar för att utse utskottets ledamöter samt att 

besluta om policy och vägledande principer för de beslut som 

utskottet fattar.  

• Styrelsen delegerar beslutsansvar till utskottet.  

• Styrelsen delegerar i vissa fall beslutsansvar direkt till kansliet,

 enligt vad som anges och specificeras i detta dokument. 

Utskottets utformning 

• SMR:s styrelse utser utskottets ledamöter i det konstituerande 

styrelsemötet efter årsmötet. Kompletterande val kan göras vid 

behov under året. Utskottets ledamöter väljs normalt till perioder 

på tre år, på ett rullande schema som säkerställer kontinuitet. 

• Utskottet ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Dessutom ska det 

i utskottet finnas två ersättarplatser. Minst fyra ledamöter måste 

vara närvarande för att utskottet ska vara beslutsmässigt.  

• Utskottet ska bestå av ledamöter som gemensamt har god 

kompetens för de aktuella anslagskategorierna (inom strategin 

för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, 
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strategin för humanitärt bistånd genom Sida, strategin för 

informations- och kommunikationsverksamhet, samt 

praktikantstöd inom strategin för kapacitetsutveckling och 

utbyten) samt erfarenhet av SMR:s olika medlemsorganisationer. 

Alla ledamöter i utskottet ska ha en god bild av SMR som 

organisation och kunskap och förståelse om SMR:s övergripande 

inriktning, SMR:s styrande dokument samt vara insatta i Sidas 

strategier och instruktioner för anslagen och SMR:s avtal med 

Sida. 

• Ledamöterna i utskottet är valda för sin kompetens, och inte för 

att representera sina organisationer. Ledamöterna i utskottet får 

inte närvara vid behandling av ansökningar från den egna 

organisationen, detta för att undvika jäv. 

Länk mellan utskott och styrelse 

Kansliets tjänstepersoner fungerar som huvudsaklig länk mellan utskott 

och styrelse. Styrelse och utskott bör också mötas gemensamt vid minst ett 

tillfälle per verksamhetsår.    

Utskottets roll och funktion 

• Utvecklingsutskottet är ett utskott under SMR:s styrelse, med en 

delegerad beslutsfunktion. Beslutsfunktionen gäller användandet 

av Sidabidrag genom SMR för utvecklingsinsatser, för 

kommunikationssinsatser i Sverige samt för beslut om 

praktikantinsatser. Besluten i utskottet utgör grunden för 

framställan till Sida för respektive anslag. Vad gäller det 

humanitära anslaget ligger beslutsansvaret under styrelsen. 

Kansliet ansvarar för att informera utskottet om vad som händer 

inom den humanitära bidragsförmedlingen. 

• Utskottet fattar beslut om bidrag som förmedlas genom olika 

stödformer: organisatoriska programstöd, tematiska eller 

geografiska programstöd, samt projektstöd, i enlighet med 

SMR:s riktlinjer och bedömningskriterier.  

• Utskottet ska inför beslut utgå från och granska kansliets 

bedömningar, utifrån de granskningsmallar som gäller för 

respektive stödform. Omfattningen av utskottets granskning ska 

vägledas av respektive stödform och granskningsmall. 
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• Utskottet ska diskutera frågor av principiell art som ger 

vägledning för handläggarnas arbete. Utskottet har även som 

uppgift att diskutera och till styrelsen föreslå vägledande 

principer. 

• Utskottet ska ta del av kansliets reserapporter, relevanta 

utvärderingar samt övergripande presentationer av rapporter av 

pågående och avslutade insatser. 

• Normalt träffas utskottet tre till fyra gånger per år. Det ska finnas 

tillfälle att ta beslut enligt SMR:s årscykel samt utrymme för 

principdiskussioner. Vissa år innebär betydligt mer arbete i form 

av inläsning beroende på hur många insatser som ska upp för 

beslut.  

Arbetsordning 

• Kansliets handläggare ansvarar för att göra 

organisationsbedömningar samt för att göra övergripande 

organisationspresentationer för utskottet. Enskilda ansökningar 

presenteras utifrån ett samlat organisationsperspektiv. 

• Kansliets handläggare bereder och ger besluts- och 

bedömningsunderlag till utskottet för varje enskild ansökan. 

Utskottet fattar beslut. 

• Kansliet ansvarar för att meddela sökande organisationer om 

beslut och synpunkter från utskottet. 

• Utskottets protokoll görs tillgängligt för SMR:s 

medlemsorganisationer, SMR:s styrelse, utskottets medlemmar 

samt skickas till Sida.  

• Styrelsen ska bekräfta SMR:s slutrapportering och framställan 

till Sida inför ny avtalsperiod.  

Bordläggning 

• När kansliet rekommenderar bordläggning bedömer kansliet att 

beslutsunderlaget inte når upp till ett godkännande men att 

insatsen bedöms vara av god kvalitet. Med det menas att 

insatsens innehåll överensstämmer med SMR:s riktlinjer genom 

att den bedöms stärka det civila samhället och genomsyras av ett 
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rättighetsperspektiv, men att underlaget inte är tillräckligt för 

beslut.  

• Vid en bordläggning bedömer kansliet att organisationerna ska 

förbättra ansökans skrivningar men att insatsens befintliga 

planering och genomförande i princip är i enlighet med SMR:s 

anslag. 

• Vid en bordläggning krävs att medlemsorganisationen och 

samarbetsorganisationen har tid och resurser att göra klart 

ansökan.  

• SMR:s kansli kan spela en viktig roll att ge stöd exempelvis 

genom separata möten eller vid vissa tillfällen planera in en resa 

för att stödja organisationerna.  

• En insats får enbart bordläggas en gång, med undantag för om 

kansliet inte hunnit handlägga ärendet eller om det finns andra 

särskilda skäl. 

• När kansliet rekommenderar bordläggning ska ett underlag för 

den rekommendationen presenteras.  

  

Avslag 

• Kansliet rekommenderar avslag när insatsens innehåll inte 

överensstämmer med SMR:s riktlinjer vad det gäller att stärka 

det civila samhället och rättighetsperspektivet. Vid 

rekommendation avslag kan ansökan vara välskriven men 

insatsen ligger inte i linje med SMR:s anslag.  

• Kansliet kan också rekommendera avslag när 

ansökan/beslutsunderlaget har så pass allvarliga brister att de 

bedöms vara för omfattande för en bordläggning. 

• Det åligger kansliet att i bedömningen motivera varför insatsen 

ligger utanför SMR:s anslag eller varför beslutsunderlaget 

bedöms vara bristfälligt. 

• SMR bedömer i sådana fall att nödvändiga förändringar av 

insatsens innehåll skulle vara mycket omfattande och att en 

grundlig utvärdering och process bör genomföras innan en ny 

ansökan inkommer.  
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• SMR vill dock undvika avslag och förespråkar ”tidiga vägval”. 

Med det menas att SMR tidigt i ansökningsprocessen föreslår att 

organisationer drar tillbaka sin ansökan och tidigt ger 

organisationer möjlighet att ansöka om medel till utvärdering 

och att förändra verksamheten. 

• I enlighet med SMR:s ovanstående riktlinjer har en 

medlemsorganisation rätt att ompröva ett avslag.  

Villkor 

• Villkor ställs när en insats överensstämmer med SMR:s syn på det 

civila samhället och rättighetsperspektivet men när en elementär 

del av ansökan bedöms vara ofullständig.  

• Vad en elementär faktor är beror på insatsens inriktning men det 

kan t.ex. vara en uppföljningsbar målmatris eller en plan för 

utfasning. 

• Det åligger kansliet att i bedömningen motivera varför ett villkor 

är nödvändigt och att det är en elementär del av ansökan som 

måste förbättras.  

• Kansliet strävar efter att en ansökan ska vara fullständig innan 

beslut tas.  

• Syftet med villkor är att organisationerna ska beakta detta i 

genomförandet för att förbättra insatsens långsiktiga resultat.  

• Villkor ska specificeras i bedömningen (sammanfattningen). 

• Villkoret är knutet till utbetalning av medel. Kansliet bedömer om 

villkoret har uppfyllts.  

Rekommendationer 

• En rekommendation bedöms vara av mindre vikt än ett villkor 

men är en möjlighet för SMR att adressera smärre risker eller 

brister. Organisationerna ges en möjlighet att beakta 

rekommendationen i genomförande och uppföljning.  

• SMR kan välja att följa upp rekommendationerna i rapportering, 

enskilda möten, eller vid resor. Om organisationerna ska 

återrapportera kring rekommendationerna i samband med del- 
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och slutrapportering av insatsen så ska det tydliggöras i 

insatsbedömningen. 

• Rekommendation ska specificeras i bedömningen 

(sammanfattningen). 

Dialogfrågor 

• Förutom villkor och rekommendationer kan SMR vid beredning 

eller beslut identifiera frågor som SMR vill följa upp under 

insatsen. Organisationerna ska återrapportera kring dessa i 

samband med del- och slutrapportering av insatsen.  

• Dialogfrågorna ska specificeras i bedömningen 

(sammanfattningen). 

Principer för begäran om omprövning av beslut  

• Sökande organisation har möjlighet att begära omprövning av 

beslut som SMR:s utskott fattat senast 30 dagar efter det att 

sökande organisation meddelats beslut. 

• Begäran om omprövning skall innehålla en tydlig motivering till 

vad som är grunden för denna begäran.  

• Omprövning går tillbaka till utskottet för diskussion och beslut. 

• Styrelsens uppgift är inte att fatta beslut i enskilda ärenden men 

vid omprövning får styrelsen underlag för kännedom.  

Delegering av beslut till kansliet  

SMR:s kansli har delegerat ansvar att ta beslut för utvecklingsinsatser 

(inklusive värdehöjande- och resiliensinsatser) som inget år har större 

budget för Sidabidrag än 250 000 kr och som inte är diskutabla. Utskottet 

får insatsbedömningarna för kännedom. För nya medlemsorganisationer 

eller för organisationer som inte sökt bidrag de tre senaste åren behöver 

utskottet först ha tagit del av kansliets organisationsbedömning.  

En diskutabel ansökan som måste tas upp för beslut i utskottet, är en 

ansökan som innebär något av följande: 

• kansliet föreslår avslag  

• ansökan utmanar riktlinjer och gängse bedömningspraxis 
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Följande princip gäller angående tilläggsansökningar  

• SMR bör vara flexibla vad det gäller tilläggsansökningar, om det 

finns medel kvar i budgeten eftersom flexibiliteten kan leda till 

viktiga resultat för rättighetsinnehavarna.  

• Alla medlemsorganisationer ges möjlighet till tilläggsansökningar 

på ett transparant sätt.  

• Om SMR har överblivna medel kan SMR ge möjlighet att ansöka 

om tilläggsansökningar för redan godkända insatser som pågår, ska 

påbörjas eller för mellanår. Vad det gäller pågående eller insatser 

som ska påbörjas kan tillägg ge organisationerna möjlighet att 

utöka insatsens volym utifrån redan godkända mål. Till exempel att 

öka kvantiteten på aktiviteter för att stärka vissa resultat. Med ett 

mellanår menas att organisationerna ges ett år för att konsolidera 

en insats eller planera för en ny insats.  

• Möjligheten till tilläggsansökan ges antingen via utskick från SMR:s 

kansli eller att medlemsorganisationen kontaktar SMR. Det är 

viktigt att alla medlemsorganisationer får information om att de 

kan kontakta SMR angående tilläggsansökan samt att SMR:s kansli 

informerar alla medlemsorganisationer om det finns en ansenlig 

summa överblivna medel. 

 

Dokument utskottet utgår i sina beslut från: 

• Styrande dokument för SMRs bidragsförmedling, inklusive 

riktlinjer för bidrag till utvecklingssamarbete, tillgängliga via 

https://www.missioncouncil.se/for-medlemmar/.    

• Granskningsmallar som gäller för respektive stödform. 

• Därtill infogas vägledande beslut och principer beslutade av 

styrelsen på förslag av utskottet. Dessa bör sedan integreras i 

riktlinjerna då dessa uppdateras.  

https://www.missioncouncil.se/for-medlemmar/

