Riktlinjer för stimulansmedel till ideella organisationer inom
regionstyrelsens förvaltning
1. Bakgrund
Region Västerbottens mål med stimulansmedel till ideella organisationer är att genom utveckling av
nya och befintliga organisationer och dess verksamheter möjliggöra att människor kan påverka sin
livssituation, öka sin livskvalitet och vara delaktiga i samhällsutvecklingen.
Ideella organisationer spelar en viktig roll för länets utveckling. För att möjliggöra ett rikt kulturliv,
aktiviteter som utmanar såväl fysik som psyke och att utgöra sammanhang där alla oavsett bakgrund
kan känna sig välkomna och delaktiga. Organisationerna bidrar till kunskapsspridning och
opinionsbildning. De bidrar i högsta grad till folkhälsa och demokratiska processer.
Mot den bakgrunden stödjer regionstyrelsen ideella organisationer som är ett alternativ till och/eller
kompletterar regionens verksamhet och bidrar till att uppfylla regionens mål.

Vad omfattar riktlinjen?
All hantering, prioritering och beslut om bidrag/stimulansmedel till ideella organisationer inom
styrelsens verksamhet. Riktlinjen utgår ifrån Region Västerbottens regler för stimulansmedel till
ideella organisationer, antagna av regionfullmäktige i november 2020 (RS 1436-2020).

Syfte med bidragen
Att stödja och stimulera ideella organisationer som i ordnade former bedriver frivilligt arbete som
kompletterar regionstyrelsens mål och verksamhet.

Bidragsformer
Det finns två olika bidragsformer som är aktuella för det ändamål som riktlinjen reglerar.
Organisationsbidrag är ett generellt bidrag till en ideell organisation där bidraget inte avgränsas till
särskilda verksamheter inom organisationen utan kan användas till olika typer av aktiviteter,
administration, arvode för deltagande i möten m.m.
Aktivitetsbidrag/Projektbidrag är riktat bidrag till en aktivitet eller ett projekt, det vill säga en i tiden
avgränsad verksamhet. Det kan ge verksamheten möjlighet att arbeta med utveckling eller förnyelse
av verksamhet och/eller aktiviteter.

2. Generella villkor – detta måste uppfyllas för alla bidrag
Grundläggande förutsättningar




Ansökan om bidrag ska avse verksamhet för boende i Västerbottens län.
En organisation som är berättigad till medel kan vara en organisation eller en
sammanslutning av flera organisationer som har enskilda medlemmar.
Organisationer som får medel från regionen ska sakna vinstsyfte i sin verksamhet respektera
demokratiska idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
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Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd med medlemmarna med ett reellt
inflytande över verksamheten och där medlemskap är frivilligt.

Formella krav
Organisationer som får medel ska vara en juridisk person och ha följande:









stadigvarande verksamhet inom Västerbottens län
godkända och antagna stadgar
styrelse och revisorer
ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
en verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet
en revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär
eget plus- och/eller bankgirokonto
utsedd firmatecknare

Bidrag från regionen förutsätter att organisationen accepterar att regionen har rätt att ta del av
räkenskaper och andra uppgifter som krävs för at ha kontroll av bidragsgrundande uppgifter och att
bidrag används för avsett ändamål.

Bidrag ges inte till






organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga
eller ekonomiska intressen
hobbyverksamhet
en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
kronofogdemyndigheter eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
en förening som ger bidraget vidare till en annan organisation (om inte detta är
överenskommet i ansökan)
organisation vars aktivitet är vilande

Krav på redovisning och uppföljning
Organisationen som har tagit emot bidrag är skyldig att senast vid den tidpunkt som fastställs i de
särskilda villkoren nedan lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen och en
redovisning av vad medlen har använts till. Om organisationen som beviljats bidrag inte kommer in
med efterfrågad uppföljningsblankett inom utsatt tid kan detta leda till avslag av bidrag
nästkommande år.

Försäkran och återbetalning
Organisationens styrelse eller behörig företrädare ansvarar för att intyga att uppgifterna i ansökan
och uppföljning är korrekta. Regionen har rätt att ta del av föreningens räkenskaper och annat
underliggande material till ansökan och uppföljning samt beredas möjlighet att granska
organisationens rutiner och kontroller som är kopplade till bidraget.
Återbetalning kan krävas om





utbetalt bidrag inte använts enligt ansökan och beslut om beviljat bidrag
det har skett stora avsteg från vad som anges i ansökan och dess bilagor
felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan
organisationen inte uppfyller ovan grundläggande formalia krav och/eller särskilda krav för
respektive bidrag
2



organisationen inte uppfyller sina skyldigheter mot samhället t.ex. betalat skatt och
arbetsgivaravgifter

Brister som leder till återbetalning innebär avstängning från fortsatt bidragsgivning så länge bristen
kvarstår.
I beslut om bidraget ska det anges för vilket ändamål bidraget beviljas och de villkor som ska gälla för
bidraget samt vilket bidragsår/period det gäller.
Regionen kan initiera en ekonomisk och verksamhetsmässig revision av den förening och verksamhet
som har beviljats bidrag.
Om förutsättningarna för att bedriva projekt/verksamhet/aktivitet som bidrag beviljats till förändras
ska föreningen kontakta Region Västerbotten. Likaså om bidrag inte förbrukas under den period
bidraget avser (i de fall detta är aktuellt).
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3. Särskilda villkor för respektive bidragsform
3.1 Folkhälsobidrag
Medel till ideella organisationer för att genom aktiviteter eller kunskapsspridning främja folkhälsa
Bidragets syfte
Bidraget syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer som bedriver arbete som
kompletterar regionens folkhälsoarbete och bidrar till regionens mål inom området.
Bidragets konstruktion och fördelning/Bidragsform
Bidraget är ett projekt/aktivitetsbidrag som riktas till avgränsade aktiviteter. Aktiviteterna ska vara
förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa eller med informations- och
kunskapsspridning med anknytning till folkhälsa.
En organisation kan ansöka om bidrag för aktiviteter som föreningen vill genomföra kommande år.
Organisationen kan ansöka om högst 50 000 kronor totalt enligt tabell nedan där den ersättning som
utgår för respektive aktivitet listas.
Regionstyrelsen fastställer årligen den totala budgetramen för bidraget.
Vilka kan söka bidrag?
 Länsföreningar som uppfyller generella villkor (specificeras under punkt 2 ovan)
 Lokala föreningar som uppfyller generella villkor (specificeras under punkt 2 ovan)
Prioriterade områden
Aktiviteterna ska bidra till att uppfylla något eller några av regionens mål inom folkhälsoområdet:
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt
kultur- och föreningsliv
4. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet
Läs mer om målen i Regionplanen 2020-2023:
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Regionplan-2019-14juni_webb.pdf
Aktiviteterna ska också bidra till ett eller flera av den svenska folkhälsopolitikens åtta målområden
som visar inriktningen för arbete som främjar god och jämlik hälsa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Mer information om målområdena finns på folkhälsomyndighetens webbplats:
www.folkhälsomyndigheten.se
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Vad kan organisationen ansöka om?
 Kostnader för att sprida information och utbyta kunskap inom ett visst område, exempelvis
arrangemang av konferenser, föreläsningar, kortare utbildningar
 Arvode för föreläsare, utbildare
 Kostnader för att erbjuda mötesplatser, gruppaktiviteter, workshops
 Kostnad för informations/utbildningsmaterial
Ekonomiska medel kan ansökas enligt tabell nedan för ersättning:
Aktivitet
Arrangemang av föreläsning/konferens
Återkommande möten; utbildning, studiecirkel,
gruppaktivitet, mötesplatser, workshops
Föreläsararvode föreläsning/konferens
Utbildningsmaterial/informationsmaterial

Bidrag som utgår
5 000 kr per föreläsning/konferens
1 000 kr per tillfälle
10 000 kr per föreläsning/konferens
1 000 kr per utbildning

Folkhälsobidrag ges inte till


Lönemedel till fast anställda inom organisationen



Ordinarie verksamhet inom organisationen (styrelsearbete etc.)




Insatser/aktiviteter som redan ägt rum
Kostnader för inköp av material i lokaler ex. teknisk utrustning eller kostnader för
lokalrenovering
Lokalhyra för egna lokaler



Ansökan
Möjlighet att söka bidrag finns en gång per år i oktober-november. Ansökningsblanketter läggs ut på
Region Västerbottens webbplats (https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/folkhalsobidrag).
Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas:


Organisationens stadgar



Årsbokslut/årsredovisning som innehåller verksamhetsberättelse, resultaträkning och
balansräkning för föregående år



Senaste årsmötesprotokoll



Revisionsberättelse



Verksamhetsplan och budget för det år aktiviteten kommer att äga rum

Ansökan skickas via mail till diariet@regionvasterbotten.se. Märk ansökan: ”Folkhälsobidrag”
Bedömning
Ansökningarna bedöms av en grupp handläggare inom Regionstyrelsens förvaltning.
För att vara aktuell för bedömning behöver de generella kraven vara uppfyllda. Prioritering sker
därefter utifrån följande grunder:


Fastställda ekonomiska summor ovan



Relevans för förebyggande folkhälsoarbete



I vilken mån aktiviteterna bidrar till en jämlik hälsa



I vilken mån aktiviteterna kompletterar regionens verksamhet
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Beslut om beviljade eller inte beviljade bidrag skickas till samtliga sökanden.
När betalas bidraget ut?
Bidrag lämnas för ett år i sänder, bidragsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Beviljade bidrag utbetalas till mottagaren i januari-februari det aktuella året.
Ovan är det som gäller ett ”normalt år”, det kommer dock att utgå en speciell skrivning för 2021 där
ansökningstiden försenas och ansökningsperioden då blir mars-maj och beslut och utbetalning sker i
juni.
Uppföljning
Uppföljning sker årligen och enligt uppföljningsblankett som läggs ut på Region Västerbottens
webbplats: https://www.regionvasterbotten.se/folkhalsa/folkhalsobidrag. Ifylld uppföljningsblankett
samt föreningens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det aktuella året skickas via mail
till diariet@regionvasterbotten.se . Uppföljningsdokumnten ska vara Region Västerbotten tillhanda
senast den 30 april året efter beviljat bidrag. Märk uppföljningen: ”Folkhälsomedel”.
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3.2 Medel till pensionärsdistriktorganisationer
Bidrag för att stödja pensionärsdistriktsorganisationers regionala arbete.
Bidragets syfte
Stödja regional verksamhet som främjar pensionärers intressen i form av administration, samverkan,
introduktionsverksamhet, ledarutveckling och utbildning av organisatörer och förtroendevalda.
Bidragets konstruktion och fördelning
Bidraget är ett organisationsbidrag vilket innebär att det är ett generellt bidrag till organisationen
som inte är avgränsas till särskilda verksamheter och/eller projekt/aktiviteter. Bidraget delas ut i två
delar:



Grundbidraget utgör 7 procent av den totala budgeten för bidraget och fördelas
proportionerligt efter antal lokalföreningar inom pensionärsdistriktsorganisationen.
Medlemsbidraget utgör 93 procent av den totala budgeten för bidraget och fördelas
proportionerligt efter antal medlemmar i hela pensionärsdistriktsorganisationen.

Regionstyrelsen fastställer årligen den totala budgetramen för bidraget.
Vilka kan ansöka om bidrag?


Pensionärsdistriktsorganisationer som tillhör en riksorganisation och som har minst 100
medlemmar bosatta i länet och lokala verksamheter i minst två kommuner i länet. De ska
vara öppna för förtids- och ålderspensionärer.

Vad kan organisationen ansöka om?
Generellt organisationsbidrag som baseras på medlemsantal och antal lokalföreningar. Kan användas
till olika verksamheter och/eller projekt/aktiviteter samt till administration.
Ansökan
Möjlighet att söka bidrag finns en gång per år i januari månad. Ansökningsblanketter läggs ut på
region Västerbottens webbplats (länk). Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas:


Organisationens stadgar



Senast beslutat årsbokslut/årsredovisning som innehåller verksamhetsberättelse,
resultaträkning och balansräkning samt senaste årsmötesprotokoll



Revisionsberättelse



Verksamhetsplan och budget för det år ansökan avser

Ansökan skickas via mail till diariet@regionvasterbotten.se. Märk ansökan: ”Organisationsbidrag
pensionärsdistriktsorganisationer”
Bedömning
Samtliga pensionärsdistriktsorganisationer som uppfyller ovan krav fördelas medel enligt beskrivning
av fördelningsnyckel ovan. Beslut om beviljade bidrag skickas till samtliga sökanden.
När betalas bidraget ut?
Bidrag lämnas för ett år i sänder, bidragsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Beviljade bidrag utbetalas till mottagaren senast i april det aktuella året.
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Uppföljning
Uppföljning sker årligen och enligt uppföljningsblanketter som läggs ut på Region Västerbottens
webbplats (länk). Ifylld uppföljningsblankett samt föreningens årsbokslut/årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för det aktuella året skickas via mail till diariet@regionvasterbotten.se .
Uppföljningsdokumnten ska lämnas till Region Västerbotten senast den 30 april året efter beviljat
bidrag. Märk uppföljningen: ”Organisationsbidrag pensionärsdistriktsorganisationer”.
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3.3 Medel till kvinnojourerna
Medel för att stödja kvinnojourer.
Bidragets syfte
Stödja regional verksamhet som främjar kvinnors intressen i form av administration, samverkan,
introduktionsverksamhet, ledarutveckling och utbildning av organisatörer och förtroendevalda.
Bidragets konstruktion och fördelning
Bidraget är ett organisationsbidrag vilket innebär att det är ett generellt bidrag till organisationen
som inte är avgränsas till särskilda verksamheter och/eller projekt/aktiviteter.
Regionstyrelsen fastställer årligen den totala budgetramen för bidraget.
Vem/vilka kan ansöka om bidrag?


I länet verksam distriktsorganisation som tillhör en riksorganisation som främjar kvinnors
intressen och som är öppen för medlemskap för alla kvinnor. Organisationen ska ha minst
100 registrerade medlemmar bosatta i länet som har betalt medlemsavgift.

Vad kan organisationen ansöka om?
Generellt organisationsbidrag som baseras på medlemsantal, verksamhetens omfattning och behov
kan påverka. Kan användas till olika verksamheter och/eller projekt/aktiviteter samt till
administration.
Ansökan
Möjlighet att söka bidrag finns en gång per år i januari månad. Ansökningsblanketter läggs ut på
region Västerbottens webbplats (länk). Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas:


Organisationens stadgar



Senast beslutat årsbokslut/årsredovisning som innehåller verksamhetsberättelse,
resultaträkning och balansräkning samt senaste årsmötesprotokoll



Revisionsberättelse



Verksamhetsplan och budget för det år ansökan avser

Ansökan skickas via mail till diariet@regionvasterbotten.se. Märk ansökan: ”Medel till
kvinnoorganisationer”
Bedömning
Samtliga kvinnoorganisationer som uppfyller ovan krav fördelas medel efter medlemsantal. Beslut
om beviljade bidrag skickas till samtliga sökanden.
När betalas bidraget ut?
Bidrag lämnas för ett år i sänder, bidragsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Beviljade bidrag utbetalas till mottagaren senast i april det aktuella året.
Uppföljning
Uppföljning sker årligen och enligt uppföljningsblanketter som läggs ut på Region Västerbottens
webbplats (länk). Ifylld uppföljningsblankett samt föreningens årsbokslut/årsredovisning inklusive
revisionsberättelse för det aktuella året skickas via mail till diariet@regionvasterbotten.se .
Uppföljningsdokumnten ska lämnas till Region Västerbotten senast den 30 april året efter beviljat
bidrag. Märk uppföljningen: ”Medel till kvinnoorganisationer”.
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