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1 Allmänna riktlinjer för bidragsgivning
1.1 Bidragets ändamål
Region Jämtland Härjedalen ska värna mångfalden av organisationer. Organisationerna
formar självständigt sina mål och sin verksamhet. Dess verksamhet bedöms som väsentlig
och nödvändig för en levande demokrati, för personlig och samhällelig utveckling och
tillväxt samt för att Jämtland Härjedalen ska vara en region att längta till och växa i.
Ändamålet med bidragsgivningen är att stödja det regionala organisationslivet för att de
självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera sina
lokalföreningar, medlemmar och deltagare att delta i samhällsutvecklingen och därmed ge
människor möjlighet att påverka sin livssituation och öka sin livskvalitet.
Den regionala utvecklingsstrategin säger att Jämtlands län år 2030 ska ha stora möjligheter
som föryngrat länet, lockat till inflyttning och gjort länet mer mångkulturellt. Det ska finnas
goda förutsättningar för en aktiv fritid och den ideella sektorn pekas ut som en viktig
beståndsdel för länets attraktionskraft. Organisationerna ska därför i sina redovisningar till
Region Jämtland Härjedalen svara upp mot följande målområden:






Demokrati och delaktighet - Verksamheten ska stimulera ett aktivt
samhällsengagemang och ökad demokratisk medverkan. Särskilt fokus ska läggas på
att nå underrepresenterade grupper.
Folkhälsa och hållbar utveckling - Verksamheten ska stimulera en god
livskvalitet för länets invånare med särskild inriktning på miljö, hälsa, kultur och
social gemenskap.
Det livslånga lärandet – Verksamheten ska stimulera ökad kunskap, personlig
och regional utveckling och leda till att nå nya målgrupper.

1.2 Förutsättningar för bidrag till allmän verksamhet









Regionbidrag kan utgå till distriktsorganisation, paraplyorganisation på det
regionala planet eller organisation med verksamhet av regional karaktär.
Paraplyorganisationer ska redovisa hur bidraget fördelas till medlems- alt.
samarbetsorganisationer.
Organisationen ska ha verksamhet i minst 3 kommuner inom regionområdet eller
det antal som framgår av de särskilda villkoren för respektive organisationsgrupp.
Organisationen ska vara öppen med frivilligt medlemskap.
Organisationen ska bygga på den demokratiska grundvalen om alla människors lika
värde och ska ge enskilda medlemmar möjlighet till reellt inflytande över
verksamheten.
Organisationen förutsätts arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Organisationen får inte bedriva rasistisk eller främlingsfientligt verksamhet.
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Aktiviteter som organisationen genomför där barn och ungdom deltar, ska vara
alkoholfria.
Varje organisation ska ha fastställda stadgar, styrelse och revisorer, ordnad
ekonomisk förvaltning och bokföring, eget plus- eller bankgirokonto, firmatecknare,
aktuell medlemsmatrikel i tillämpliga fall samt bedriva en stadigvarande
verksamhet.

Regionbidraget får inte bidra till att avsevärt öka organisationens eget kapital. Bidraget
förutsätter dessutom att organisationen accepterar att Region Jämtland Härjedalen har rätt
att ta del av räkenskaper och andra uppgifter som krävs för kontroll av bidragsgrundande
uppgifter samt att bidrag används för avsett syfte och ändamål.
Region Jämtland Härjedalen kan efter särskild prövning förklara organisation för icke
bidragsberättigad.
Om distriktsorganisationen omfattar flera kommuner beräknas Regionbidraget utifrån det
bidragsunderlag som kan hänföras till Jämtlands län.
Regionbidrag kan endast beräknas en gång per verksamhetsår för åberopat bidragsunderlag.
En organisation kan inte söka bidrag både via sin paraplyorganisation och genom en
direktansökan.
Särskilda rutiner gäller för bidrag till övriga organisationer, se kap 9.

1.3 Bidragets allmänna syfte
Regionbidraget ska användas för utveckling av organisationernas regionala verksamhet och
för att säkerställa att resurser finns för administration, samverkan samt instruktions-,
förtroendemanna- och/eller ledarutbildning.

1.4 Medlemskap i organisationen
Medlem är den som 31 december närmast föregående redovisningsår varit registrerad
medlem och har stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens verksamhet och
inriktning. Den som deltar i s.k. öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster
utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna eller fått s.k. tillfälligt medlemskap, är
inte bidragsgrundande. Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per
verksamhetsår i en och samma organisation.

1.4.1 Organisationsområden







Studieförbund
Ungdomsorganisationer
Politiska ungdomsorganisationer
Idrottsförbund
Nykterhetsorganisationer
Pensionärsorganisationer
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Handikapporganisationer
Övriga organisationer

1.5 Former för genomförande
Region Jämtland Härjedalens bidragsgivning till externa organisationer utgörs i regel av
bidrag till allmän verksamhet, en form av administrationsstöd baserat på grundbidrag
och/eller medlemsbidrag. I de fall medlemsbidrag utgår beräknas detta för varje redovisad
bidragsberättigad medlem.
Bidragets storlek bestäms årligen av regionala utvecklingsnämnden inom anvisade
anslagsramar. Områdeschef Länskultur fördelar det totala bidragsanslaget till respektive
organisationsgrupp samt fördelning av anslaget inom respektive organisationsgrupp. Beslut
om organisationsbidrag fattas under bidragsårets första kvartal och utbetalas efter
inkommen rekvisition. Särskilda rutiner för vissa organisationsområden kan förekomma.
Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för uppföljning och utvärdering i vad mån
respektive organisationsområde svarar mot de mål Region Jämtland Härjedalen har
formulerat.
Region Jämtland Härjedalen har rätt att företa revision av bidragsmottagande organisations
räkenskaper.

1.6 Ansökan med redovisning
Ansökan om regionbidrag till allmän verksamhet ska ha inkommit senast 31 oktober året
före bidragsåret. Till ansökan ska bifogas:
 verksamhetsberättelse för föregående år,
 resultat och balansräkning för föregående år,
 revisionsberättelse för föregående år,
 antal medlemmar alternativt medlemsorganisationer vid utgången av föregående år,
 verksamhetsplan för bidragsåret, samt
 underlag som visar i vad mån Region Jämtland Härjedalens ändamål för
bidragsgivningen uppfyllts.
För paraplyorganisationer ska antalet organisationer som ingår samt medlemsantal för
dessa redovisas
Ansökan ska vara vidimerad av ordförande och revisor. I övrigt är organisationen skyldig att
på anfordran lämna de uppgifter och verifikationer som kan befinnas erforderligt för
granskning av organisationens ansökan.
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2 Rutiner för bidrag till studieförbundens
regionala verksamhet
2.1 Definition av studieförbundens regionala verksamhet






Initierar och driver pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete i syfte att finna nya
verksamhetsformer och utveckla kvaliteten i befintlig och ny verksamhet
Utbildning av förbundets ledare, personal och förtroendevalda
Utveckla medlems- och samverkansorganisationernas verksamhet på regional nivå
Opinionsbildning på regional nivå
Utvärdering och uppföljning av lokal verksamhet

2.2 Bidragsform
Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

2.3 Bidragets syfte
Förutom det allmänna syftet och ändamålet ska anslaget användas för att bedriva
verksamhet som betingats av Folkbildningsförordningen (1991:977 med ändringar
1998:973, 2000:1451, 2006:1499 och 2011:311). De regionala insatserna ska påverka det
lokala utbudet samt bidra till att kunskapsnivån och kvaliteten hos organisationen höjs.

2.4 Särskilda villkor










Regionanslag utgår och fördelas till samtliga inom regionområdet verksamma
studieförbunds regionala verksamhet enligt gemensamt antagna anslagsregler.
Regionanslag kan utgå till studieförbundens samarbetsorganisation,
länsbildningsförbund, och fördelas enligt ovan.
Studieförbundet ska vara godkänt av Folkbildningsrådet för statsbidrag enligt
Folkbildningsförordningen.
Studieförbundens verksamhet ska bedrivas i mer än hälften av länets kommuner.
Verksamheten ska, i tillämpliga delar, följa de intentioner som framgår av
Kulturplan för Jämtland Härjedalen och Operativt program för livslångt lärande.
Den regionala verksamheten ska bidra till regional utveckling samt skapa
förutsättningar för en lokal verksamheten för barn och ungdomar.
Regionanslaget ska garantera en rimlig spridning av studieförbundets verksamhet i
länet vilket innebär att ingen kommun får ha mer än 70 % av studieförbundets
totala verksamhet i länet. Om ett studieförbund har mer än 70 % av den totala
verksamheten i länet i en kommun så minskas regionanslaget enligt fastställd
procentsats.
Verksamheten ska dokumenteras och redovisas så att det framgår på vilket sätt den
bidrar till att anslagets ändamål och syfte uppfylls. Av redovisningen ska framgå
vilket kvalitetsarbete som genomförts.
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Måldokument för länsbildningsförbund och studieförbundens distrikt (eller
motsvarande regional organisation) och statistik, inklusive deltagare, som visar
studiecirklar, kulturarrangemang och övrig folkbildning fördelat per studieförbund
och kommun redovisas.

2.5 Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag utgår i form av anslag till länsbildningsförbund eller studieförbund och fördelas
utifrån antagna fördelningskriterier.

2.6 Om folkbildning
Folkbildningen är en del av det informella lärandet och en aktör för det livslånga, livsvida
och livsdjupa lärandet som når ut till människor i andra former och på andra sätt än – och
utan att vara en del av – det traditionella utbildningsväsendet. Kännetecknande för
folkbildningen är att verksamheten är fri och frivillig, deltagarstyrd, livsvärldsförankrad,
ideologiskt och/eller innehållsmässigt profilerad, mångsidig, flexibel, riksomfattande och att
den formar egna arbets- och studieplaner.
Studieförbundens i grunden viktigaste roll är att genom sitt utbud och sina initiativ skapa
och stödja mötesplatser där människors kunskaper, erfarenheter och frågor möts och
utvecklas. Studieförbundens olika inriktningar borgar för mångfald i utbudet och den
specifika bildningsmetoden med små grupper och deltagarinflytande är ofta det som är
avgörande för att våga ta steget till aktivt deltagande och i förlängningen ett ökat
samhällsengagemang.
Folkbildningsförordningen anger att statens stöd till folkbildningen har som syfte att:
 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i
samhället, samt
 bidra till att öka intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
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3 Rutiner för bidrag till
ungdomsorganisationer
3.1 Bidragsform
Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

3.2 Särskilda villkor











Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam
regional/distriktsorganisation, vars riksorganisation får statsbidrag till sin centrala
verksamhet av Statens Ungdomsstyrelse eller Socialstyrelsen eller till annan
ungdomsorganisation efter särskild prövning av regionala utvecklingsnämnden.
För politiska ungdomsorganisationer gäller särskilda bidragsregler.
Bidrag utgår inte till skolors elevorganisationer.
Bidrag utgår endast till organisation som bedriver verksamhet bland barn och
ungdom och vars medlemmar i åldern 6-25 år utgör minst 60 % av organisationens
totala medlemsantal.
Organisationen ska ha minst 200 inom regionområdet bosatta och registrerade
medlemmar i åldern 6-25 år och som betalat medlemsavgift enligt stadgarna.
I organisationer som har anslutna medlemmar över 25 år ska medlemmar i
bidragsberättigad ålder ha ett reellt inflytande över den verksamhet som bidraget är
avsett för.
I organisationens styrelse ska ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 25 år
och organisationen ska sträva mot en majoritet av unga.

Distriktsorganisationer som är anslutna till följande riksorganisationer är
bidragsberättigade även om medlemsantalet understiger 200:
 Unga Reumatiker
 FUB
 Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
 Unga synskadade
 Sáminuorra
Regionstyrelsen har rätt att förändra och komplettera ovanstående lista.

3.3 Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag utgår i form av grundbidrag samt medlemsbidrag. Storlek på grundbidrag och
medlemsbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden. Ett grundbidrag utgår
per organisation. Dessutom utgår extra grundbidrag enligt nedan.
500 – 999 medlemmar
1 000 – 1 499 medlemmar
1 500 – = etc.
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Medlemsbidrag utgår för varje medlem upp till 1 500 medlemmar.
Bidrag till allmän verksamhet utslaget per medlem får inte överstiga en summa
motsvarande 1 % av grundbidraget.
Ungdomsorganisation ska garanteras oförändrat bidrag enligt redovisad verksamhet året
närmast efter om medlemsantalet minskar. Denna garantiregel gäller ett år.
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4 Rutiner för bidrag till politiska
ungdomsorganisationer
4.1 Särskilda villkor





Regionbidraget ska utöver syftet med bidraget användas för politisk
informationsverksamhet bland ungdom i länet.
Organisationen ska uppfylla samma krav och förutsättningar som gäller för
ungdomsorganisationer i övrigt. Undantag gäller från regeln om minst 200
redovisade medlemmar.
Medlemsantal ska anges men utgör inte underlag för bidrag.

4.2 Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag utgår i form av grundbidrag och mandatbidrag till de organisationer som har ett
moderparti representerat i regionfullmäktige. Storlek på grundbidrag och mandatbidrag
bestäms årligen av regionala utvecklingsnämnden. Grundbidrag utgår med ett bidrag per
organisation och det mandatbaserade bidraget utgår i proportion till antalet mandat
moderpartiet är representerat i regionfullmäktige.
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5 Rutiner för bidrag till idrottsförbund
5.1 Bidragsform
Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

5.2 Särskilda villkor




Regionanslag kan utgå till inom regionområdet verksam paraplyorganisation inom
idrottsområdet. Med regional paraplyorganisation menas organisation som har
organisationer som har medlemmar.
I organisationens styrelse ska ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 25 år.

5.3 Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag utgår i form av ett anslag baserat på redovisningen till regionala
utvecklingsnämnden.
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6 Rutiner för bidrag till
nykterhetsorganisationer
6.1 Bidragsform
Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

6.2 Särskilda villkor



Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam distriktsorganisation med
huvudsaklig inriktning mot nykterhets- och antidrogområdet.
Organisationen ska ha minst 300 inom regionområdets bosatta och registrerade
medlemmar som betalat medlemsavgift enligt stadgarna.

6.3 Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag utgår i form av grundbidrag samt medlemsbidrag. Storlek på grundbidrag och
medlemsbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden. Grundbidrag utgår för
varje uppnått antal medlemmar enligt nedan
300 - 999 medlemmar = 1 grundbidrag
1 000 – 1 499 = 2 grundbidrag
1 500 - = etc.
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7 Rutiner för bidrag till
pensionärsorganisationer
7.1 Bidragsform
Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

7.2 Särskilda villkor




Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam distriktsorganisation som
tillhör en riksorganisation som främjar pensionärers intressen. Som
bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av
pensionärsorganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån
organisationsgruppens gemensamma medlemstal.
Organisationen ska ha minst 800 inom regionområdets bosatta och registrerade
medlemmar som betalat medlemsavgift enligt stadgarna. Som medlem räknas
person som är förtids- eller ålderspensionär och som under närmast föregående
redovisningsår varit registrerad medlem och betalat medlemsavgift enligt
stadgarna.

7.3 Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag utgår i form av grundbidrag samt medlemsbidrag. Storlek på grundbidrag och
medlemsbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden. Grundbidrag utgår för
varje uppnått antal medlemmar enligt nedan
800 – 1 499 medlemmar = 1 grundbidrag
1 500 – 1 999 = 2 grundbidrag
2 000 – = etc.

16(17)

Förslag till reviderade Regler
och villkor för bidrag till externa
organisationer
Emma Borg
Sekretariatet

2017-09-01

Dnr: RUN/504/2017

8 Rutiner för bidrag till
handikapporganisationer
8.1 Bidragsform
Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

8.2 Särskilda villkor




Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam handikapporganisation
vars riksorganisation erhåller bidrag genom Socialstyrelsen eller till annan
handikapporganisation efter särskild prövning av regionala utvecklingsnämnden.
Som bidragsberättigad organisation räknas även paraplyorganisation eller grupp av
handikapporganisationer som samfällt söker bidrag. Bidraget beräknas då utifrån
den sökande bidragsgruppens gemensamma medlemstal.
Organisationen ska ha minst 500 inom regionområdets bosatta och registrerade
medlemmar som betalat medlemsavgift enligt stadgarna.

8.3 Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag utgår i form av ett grundbidrag samt medlemsbidrag. Storlek på grundbidrag och
medlemsbidrag fastställs årligen av regionala utvecklingsnämnden. Grundbidrag utgår för
varje uppnått antal medlemmar enligt nedan
500 - 1 499 medlemmar = 1 grundbidrag
1 500 - 1 999 = 2 grundbidrag
2 000 - = etc.
Särskilt grundbidrag kan utgå till organisation som har extraordinära kostnader för sin
administration på grund av medlemmarnas funktionshinder. Bidraget utgår utifrån det
antal eller del av antal grundbidrag som regionala utvecklingsnämnden beslutar. Detta
bidrag är avsett att direkt kopplas till åberopad organisation.
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9 Rutiner för bidrag till övriga
organisationer
9.1 Bidragsform
Bidrag utgår i form av Bidrag till allmän verksamhet.

9.2 Särskilda villkor






Regionbidrag kan utgå till inom regionområdet verksam organisation av regional
karaktär eller centrumbildningar inom olika konstområden med verksamhet inom
regionområdet.
Bidrag utgår inte till fackliga organisationer.
Organisationer med särskild barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.
Medlemsantal ska anges men utgör inte underlag för bidrag.

9.3 Bidragskonstruktion och fördelning
Bidrag utgår i form av grundbidrag och extra grundbidrag. Storlek på grundbidrag fastställs
årligen av regionala utvecklingsnämnden baserat på redovisningen till Region Jämtland
Härjedalen. Extra grundbidrag kan utgå till organisationer med särskilda behov efter
prövning.

