
Region Västerbottens regler för stimulansmedel till ideella 

organisationer  
(Fastställt av regionfullmäktige 2020-11-24, § 139) 

 
Bakgrund 
Föreningslivet i Västerbotten spelar en betydande roll för länets utveckling. Region Västerbotten och 

länets aktörer har stora möjligheter att tillsammans arbeta för utveckling och för att möta länsbornas 

behov och förväntningar. Samverkan är ett av organisationens viktigaste verktyg för att påverka, 

förändra och agera.  

Genom att stödja föreningar och ideella initiativ bidrar regionen till att ideella organisationer 

självständigt och med kontinuitet kan arbeta för att aktivera och stödja medlemmar att påverka sin 

livssituation, öka sin livskvalitet, delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att stärka och 

utveckla demokratin. Detta är särskilt angeläget för unga människors möjligheter att utvecklas till 

självständiga, kritiskt tänkande och kreativa individer, i enlighet med Barnkonventionen. 

Verksamhet som bedrivs inom ideella organisationer kompletterar men kan också vara ett alternativ 

till regionens verksamhet. Fler målgrupper nås och såväl form som innehåll i aktiviteter och resultat 

diversifieras. Allt detta ska bidrar till att regionen som samhällsaktör bättre kan nå sina mål.  

Ideella organisationer kan söka stöd från tre förvaltningar inom regionen; regionstyrelsens, hälso- och 
sjukvårdsnämndens och regional utvecklingsnämndens. Denna riktlinje innehåller grundkrav som 
gäller för samtliga stöd inom regionen. 

 

Syfte med bidragen 
Att stödja och stimulera ideella organisationer som i ordnade former bedriver frivilligt arbete som är 

ett alternativ till eller kompletterar regionens verksamhet och bidrar till att uppfylla regionens mål. 

Områden som kan berättiga till bidrag 
Inom följande områden kan det vara aktuellt med bidrag till ideella organisationer som också 

uppfyller de krav och kriterier som Region Västerbotten har ställt upp: 

• Hälso- och sjukvård 

• Folkhälsa 

• Funktionshinder 

• Kultur 

• Folkbildning1 

• Ungdomsverksamhet 

• Idrott 

• Regional utveckling/regional samverkan 

• Intressebevakning för pensionärer 

 
1 Bidrag till folkbildning och folkrörelser regleras genom överenskommelser med specifika krav  



Generella krav på ideella organisationer som får medel 
 

Verksamhet för boende i Västerbottens län 
Stimulansmedel och bidrag ska avse verksamhet för boende i Västerbottens län. 

En organisation eller sammanslutning av flera organisationer 

En organisation som är berättigad till medel kan vara en organisation med ett antal enskilda 

medlemmar. Det kan också vara en organisation som är en sammanslutning av flera organisationer 

som har enskilda medlemmar. 

Stödja demokratiska värderingar 

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. 

Demokratiskt uppbyggd organisation 
Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda. Med det menas att medlemmarna ska ha ett 

reellt inflytande över verksamheten. Det ska vara en öppen sammanslutning 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 ges inte till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos 

kronofogdemyndigheter eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag ges inte heller till en 

organisation vars aktivitet är vilande. 

Om inget annat är överenskommet ska medel från regionen enbart användas till den mottagande 

organisationens egen verksamhet och inte till att i sin tur fördela medel vidare till lokalorganisation 

eller annan aktör. 

Medel 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. 

Stödformer 
Inom Region Västerbotten finns ett antal olika stimulansmedel. De beskrivs kort nedan. 

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 m.m.  



Aktivitetsbidrag/Projektbidrag är riktade 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. 

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning 
Respektive nämnd/styrelse fastställer specifika riktlinjer för de olika stimulansmedel som finns inom 

nämndens/styrelsens verksamhetsområde. Ansökan om bidrag ska ha inkommit till Region 

Västerbotten senast vid den tidpunkt och enligt de anvisningar som har fastställts av respektive 

nämnd/styrelse. 

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att senast vid den tidpunkt som fastställs lämna 

en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen och en redovisning av vad medlen har använts 

till.  

Regionen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om mottagaren, genom att lämna 

felaktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidrag har lämnats eller använts felaktigt för det 

ändamål det har beviljats för.  

 

 


