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RUN/587/2019
Regler och villkor för verksamhetsbidrag
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har under lång tid bidragit till att stödja
organisationers regionala verksamhet för att de självständigt och med kontinuitet
ska kunna utveckla och bedriva sin verksamhet samt stimulera lokalföreningar,
medlemmar och medborgare att delta i samhällsutvecklingen. Civilsamhällets roll
för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin, för ett levande och aktivt
föreningsliv i hela länet och för ett breddat deltagande är särskilt viktigt i ett län
präglat av glesbygd och låg befolkningstäthet.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 17 december 2019, § 197, att utreda
hur bidragsreglerna kan förändras utifrån regionens mål och ambitioner samt
presentera förslag om nya principer för bidrag till civilsamhället. Regionala
utvecklingsnämndens presidium har utgjort styrgrupp för arbetet och utredningen
har genomförts i samverkan med Coompanion Jämtlands län. Ett utkast på de nya
reglerna var på remiss mellan 15 december 2020 och 15 mars 2021. Åtta remissvar
inkom under remissperioden.
De nya reglerna ersätter tidigare Regler och villkor för organisationsbidrag
(RS/2156/2017). Ändamålet för regionens bidragsgivning är att bidra till den
nationella politiken för det civila samhället och följande mål ska vara vägledande för
de som får regionalt bidrag: Demokrati och delaktighet, Folkhälsa och hållbar
utveckling samt Det livslånga lärandet. Regionbidraget är ett grundstöd till regional
verksamhet och organisationers möjlighet att finnas. Ett antal aspekter och villkor
har tydliggjorts i de nya reglerna, bland annat:







Principer för samverkan med civilsamhället har införts
Regionala utvecklingsnämnden beslutar om alla årliga verksamhetsbidrag
Demokrativillkor har införts
Avtal med det regionala idrottsförbundet
Det avsätts utvecklingsbidrag för studieförbunden
En starkare prioritering avseende ungdomsorganisationer genom en
sänkning på minst antal medlemmar till 100
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En sänkning på minst antal medlemmar för pensionärs-, nykterhets- och
funktionsrättsorganisationer till 200
Stöd till organisationer inom kultursamverkansmodellen samt övriga
verksamheter införs
Fördelningsnycklar och bidragskonstruktion införs som bilaga

Regiondirektörens förslag
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Regler och villkor för verksamhetsbidrag fastställs.
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Regiondirektör
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Bildningsförbundet Mittnorrland
RF-SISU Jämtland-Härjedalen
Funktionsrätt Jämtland
IOGT-NTO Mitt
PRO Jämtlands län
KFUM Nedre Norrlandsregionen
Heimbygda
Östersunds Teaterverkstad
Jämtlands läns konstförening
Jämtlands läns brukarråd
Friluftsfrämjandet
Stiftelsen Jamtli
Föreningsarkivet i Jämtlands län
Riksteatern J/H
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