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Principer för samverkan med det civila samhället
Samverkan med civilsamhället bör präglas av
• Självständighet och oberoende
• Dialog
• Kvalitet
• Långsiktighet
• Öppenhet och insyn
• Mångfald
VAD ÄR DET CIVILA SAMHÄLLET?
Med det civila samhället avses en arena skild från staten, marknaden och det enskilda
hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma
intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund
med mera.
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1 Varför ger Region Jämtland Härjedalen stöd till
det civila samhället?
Region Jämtland Härjedalen vill värna mångfalden av organisationer som nödvändiga för
en levande demokrati, en rik fritid och för personlig och samhällelig utveckling. Regionens
bidrag är avsett 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. Därmed ges
människor möjlighet att påverka sin livssituation och öka sin livskvalitet.
Bidraget ska användas för att nå intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin, länets
folkhälsopolicy samt den regionala kulturplanen. Organisationer som erhåller bidrag ska
därför bedriva verksamhet inom ett eller flera av nedanstående, det vill säga att
• stödja, leda och utveckla en inkluderande verksamhet i hela länet,
• stimulera en verksamhet på ungas egna villkor,
• bidra till en rik och meningsfull fritid för länets invånare samt
• arbeta främjande inom det breda folkhälsoområdet.

1.1 Ändamål för bidraget
Region Jämtland Härjedalens syfte med att fördela bidrag till det civila samhället är att
bidra till att nå de nationella politiska målen för det civila samhället. Målet för politiken är
att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras.
(proposition 2009/10:55)
Bidraget är i första hand att betrakta som ett generellt stöd för att bidra till organisationens
administration, ledarutveckling, utbildning, opinionsbildning och samverkan, inte som ett
aktivitetsstöd.

2 Övergripande mål och villkor för regionalt bidrag
Följande mål ska vara vägledande för de som får regionalt bidrag:
• 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 och en hållbar utveckling utifrån sociala,
ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekter.
• Det livslånga lärandet – Verksamheten ska stimulera ökad kunskap samt
personlig och regional utveckling.

2.1 Villkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1

Regionala utvecklingsnämnden beslutar årligen om vilka organisationer som ska
erhålla bidrag.
Organisationen ska bygga på en demokratisk värdegrund1.
Organisationen ska ha en regional verksamhet och/eller på annat sätt nå personer i
flera delar av länet.
Organisationen ska bedriva ett aktivt arbete för förbättrad tillgänglighet. 2
Organisationen ska vara religiöst eller politiskt obunden. Detta gäller ej
ungdomsorganisationer.
Bidrag utgår ej till fackliga organisationer eller skolors elevorganisationer.
Bidrag utgår ej till organisationer eller verksamheter som har annat bidrag genom
Region Jämtland Härjedalen.
Aktiviteter som organisationen genomför där minderåriga deltar ska vara
alkoholfria.
Organisationen ska kunna redovisa verksamhet under minst ett år.
Organisationen ska ha organisationsnummer, stadgar, styrelse, eget plus-eller
bankgiro, revisor och en ordnad ekonomisk bokföring.
Organisationen ska inte ha som huvudsakliga syfte att gå med vinst eller dela ut
föreningens medel till enskilda medlemmar.
Bidrag som inte har rekvirerats senast den 31 december innevarande verksamhetsår
betalas inte ut.
Region Jämtland Härjedalen har rätt att ta del av räkenskaper och andra uppgifter
som krävs för kontroll av bidragsgrundande uppgifter samt att bidrag använts för
avsett syfte och ändamål.
Om organisationen omfattar flera län beräknas bidraget utifrån det underlag som
kan hänföras till Jämtlands län.

Bidrag får inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för
verksamheten, motverkar eller strider mot samhällets grundläggande värderingar om alla människors
lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet, jämställdhet, jämlikhet eller principerna om
det demokratiska styrelseskicket.
2 Villkoret utgår från det nationella målet för funktionshinderspolitiken att uppnå full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning eller funktionsvariationer.

•
•
•

En organisation kan inte söka bidrag både enskilt och via en paraply- eller en
samarbetsorganisation.3
Vid organisations- och/eller verksamhetsförändringar ska Region Jämtland
Härjedalen meddelas.
Alla ansökningar och redovisningar görs enligt anvisningar på
www.kulturjamtlandharjedalen.se.

2.2 Medlemskap
Medlem är den som 31 december närmast föregående redovisningsår varit registrerad
medlem enligt stadgar. Den som deltar i organisationens sammankomster utan att vara
registrerad medlem är inte bidragsgrundande. Bidragsgrundande medlem får endast räknas
en gång per verksamhetsår i en och samma organisation.

2.3 Uppföljning och redovisning
•
•

•
•
•

3

Verksamheten ska dokumenteras och redovisas så att det framgår på vilket sätt den
bidrar till att anslagets ändamål och syfte uppfylls.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för fjolårets
verksamhet ska inlämnas i samband med ansökan om nytt verksamhetsbidrag eller
efter organisationen har haft sitt årsmöte.
I redovisningen ska organisationen redovisa antal medlemmar och könsfördelning
samt geografisk spridning av verksamheten.
Om redovisning uteblir kan regionen återkräva hela eller delar av bidraget.
Uppföljning kan även ske genom årliga dialoger, enskilda eller gruppvisa.

Med paraplyorganisation menas organisation med mindre organisationer under sig. Med
samarbetsorganisation menas organisationer som genom avtal eller andra överenskommelser
samverkar i gemensamma frågor eller organisationer som samfällt söker bidrag.

3 Stöd till studieförbund
3.1 Vem kan söka?
Studieförbund som har rätt att söka bidrag ska
• vara godkända av Folkbildningsrådet
• erhålla statsbidrag enligt förordningen 2015:218 med ändring 2017:275 om
statsbidrag till folkbildningen

3.2 Vilken typ av stöd kan sökas?
•
•

Verksamhetsstöd som fördelas enligt gemensamt antagna fördelningskriterier
Utvecklingsstöd

3.3 Vad ska stödet användas till?
Verksamhetsstödet ska användas till att nå det nationella målet att folkbildningen ska ge alla
möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling
och delaktighet i samhället. (Proposition 2013/14:172). Stödet ska särskilt användas till att
• initiera och driva pedagogiskt och metodiskt utvecklingsarbete i syfte att finna nya
verksamhetsformer och utveckla kvaliteten i befintlig och ny verksamhet,
• utbilda förbundets ledare, personal och förtroendevalda,
• utveckla medlems- och samverkansorganisationernas verksamhet på regional nivå,
• opinionsbilda på regional nivå samt
• utvärdera och följa upp lokal verksamhet.
Utvecklingsstödet ska användas till för metod- och verksamhetsutveckling eller insatser i
enlighet med den regionala kulturplanen och kan sökas av enskilt förbund eller i samverkan.

3.4 Särskilda villkor
•
•
•
•
•

Verksamhetsstöd kan utgå till studieförbundens samarbetsorganisation,
länsbildningsförbund.
Studieförbundet ska ha verksamhet i minst fyra av länets kommuner.
Studieförbundet får inte ha mer än 70% av sin totala verksamhet i en kommun, då
minskas stödet. Villkoret ska garantera en rimlig spridning över länet.
Av redovisningen ska framgå vilket kvalitetsarbete som genomförts.
Måldokument för länsbildningsförbund och studieförbundens distrikt (eller
motsvarande regional organisation) och statistik, inklusive deltagare, som visar
studiecirklar, kulturarrangemang och övrig folkbildning eller motsvarande fördelat
per studieförbund och kommun ska redovisas.

4 Stöd till idrottsförbund
4.1 Vem kan söka?
•

Regional paraplyorganisation inom idrottsområdet, som företräder merparten av
idrottsorganisationerna.

4.2 Vilken typ av stöd kan sökas?
•

Verksamhetsstöd som inkluderar stöd till parasporten.

4.3 Vad ska stödet användas till?
Verksamhetsstödet ska användas och redovisas enligt gemensamt avtal som upprättas
mellan idrottsförbund och regionen.

5 Stöd till ungdomsorganisationer
5.1 Vem kan söka?
•
•

Organisationer vars syfte är att bedriva verksamhet bland barn och unga.
Politiska ungdomsförbund.

5.2 Vilken typ av stöd kan sökas?
•
•

Verksamhetsstöd
Stöd till ungas egen organisering

5.3 Vad ska stödet användas till?
Stödet ska användas till att utveckla och bedriva en verksamhet för barn och unga i enlighet
med det nationella målet för ungdomspolitiken. Målet för ungdomspolitiken är att alla
ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen. (Proposition 2013/14:191) Stödet kan användas för administration,
ledarutveckling, opinionsbildning och samverkan.

5.4 Särskilda villkor för verksamhetsstöd
•
•
•
•
•

Organisationen ska ha minst 100 inom länet bosatta och registrerade medlemmar i
åldern 6-25 år. Verksamhetsstödet beräknas endast utifrån dessa medlemmar.
Medlemmar i åldern 6-25 år ska utgöra minst 60 % av organisationens totala
medlemsantal.
I organisationens styrelse ska ingå minst en ordinarie styrelsemedlem under 25 år
och organisationen ska sträva mot en majoritet av unga.
Vissa funktionsrättsorganisationer för barn och unga samt politiska
ungdomsförbund är bidragsberättigade även om medlemsantalet understiger 100.
Som bidragsberättigad organisation kan även paraply- eller
samarbetsorganisationer räknas.

5.5 Särskilda villkor för stöd till ungas egen organisering
•

•

Stödet fördelas i form av stipendium och kan sökas av enskilda eller nätverk av unga
mellan 16-25 år som är folkbokförda i Jämtlands län. Personer under 18 år skall ha
förmyndares tillåtelse.
Stödet kan användas till verksamhet eller som stöd för bildandet av nya föreningar.

6 Stöd till funktionsrättsorganisationer
6.1 Vem kan söka?
•
•

Regional paraplyorganisation inom funktionsrättsområdet, som företräder
merparten av funktionsrättsorganisationerna.
Organisationer vars syfte är att bedriva verksamhet för medlemmar med
funktionsnedsättning.

6.2 Vilken typ av stöd kan sökas?
•

Verksamhetsstöd

6.3 Vad ska stödet användas till?
Stödet ska användas till att utveckla och bedriva en verksamhet för organisationens
medlemmar och som främjar dess mål och syfte samt att säkerställa delaktighet och
inflytande i funktionshinderspolitiken för medlemsgrupperna. Stödet kan användas för
administration, ledarutveckling, opinionsbildning och samverkan.

6.4 Särskilda villkor
•
•

Organisationen ska ha minst 200 inom länet bosatta och registrerade medlemmar.
Som bidragsberättigad organisation kan även paraply- eller
samarbetsorganisationer räknas.

7 Stöd till övriga främjande- och
intresseorganisationer
7.1 Vem kan söka?
•
•
•
•
•

Pensionärsorganisationer
Nykterhetsorganisationer
Kulturorganisationer
Samlingslokalsorganisationer
Övriga främjande- eller intresseorganisationer

7.2 Vilken typ av stöd kan sökas?
•

Verksamhetsstöd

7.3 Vad ska stödet användas till?
Stödet ska användas till att utveckla och bedriva en verksamhet för organisationens
medlemmar och som främjar dess mål och syfte. Stödet kan användas för administration,
ledarutveckling, opinionsbildning och samverkan.

7.4 Särskilda villkor
•
•
•

Pensionärs- och nykterhetsorganisationer ska ha minst 200 inom länet bosatta och
registrerade medlemmar.
Kultur- och samlingslokalsorganisationer samt övriga främjande- eller
intresseorganisationer är undantagna medlemskravet.
Som bidragsberättigad organisation kan även paraply- eller
samarbetsorganisationer räknas.

8 Stöd till organisationer inom
kultursamverkansmodellen samt övriga
verksamheter
I enlighet med förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet ansöker regionen om ett årligt statsbidrag att fördela till regional
kulturverksamhet. Statsbidraget fördelas från Statens kulturråd i början av varje år. Utifrån
bedömningar och prioriteringar fördelar regionen stats- och regionbidrag till verksamheter
med utgångspunkt i den regionala kulturplanen.

8.1 Vem kan söka?
Professionella regionala verksamheter som ska främja konst och kultur av hög kvalitet inom
följande områden
• Professionell verksamhet inom teater, dans och musik.
• Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete.
• Biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet.
• Professionell verksamhet inom bild- och form.
• Regional enskild arkivverksamhet.
• Filmkulturell verksamhet.
• Främjande av hemslöjd.
Övriga verksamheter efter särskild prövning.

8.2 Vad ska stödet användas till?
Stödet ska användas till att bedriva och utveckla verksamhet som bidrar till att nå de
nationella politiska målen
• att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund.
• att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet samt
• att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Dessutom ska stödet användas till ambitioner och utvecklingsområden i den regionala
kulturplanen. Särskilda avtal eller uppdrag reglerar stödet.

8.3 Uppföljning och redovisning
En årlig kvalitativ och kvantitativ redovisning lämnas till regionen i enlighet med särskilt
avtal eller uppdrag.

Bilaga: Fördelningsnycklar och bidragskonstruktion
Storleken på bidragen beslutas av regionala utvecklingsnämnden.

Studieförbund
Verksamhetsstöd fördelas utifrån gemensamt antagna fördelningsnycklar mellan
studieförbunden. Utvecklingsstöd fördelas som projektbidrag och söks en gång per år.

Idrottsförbund
Verksamhetsstöd fördelas utifrån avtal med RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Ungdomsorganisationer
Verksamhetsstöd fördelas som grundbidrag per organisation samt bidrag per medlem. Stöd
till ungas egen organisering fördelas som stipendium och kan sökas löpande under året.
Extra eller del av grundbidrag kan utgå till organisationer med mer än 1 000 medlemmar.
Politiska ungdomsorganisationer
Verksamhetsstöd fördelas som grundbidrag per organisation samt bidrag per mandat
moderpartiet har i regionfullmäktige.

Funktionsrätts-, nykterhets- och pensionärsorganisationer
Verksamhetsstöd fördelas som grundbidrag per organisation, bidrag per medlem och bidrag
per lokalförening.
Funktionsrättsorganisationer
Extra eller del av grundbidrag kan utgå till organisationer med mer än 1 000 medlemmar.
Extra grundbidrag kan utgå till organisationer som har särskilda kostnader för extra
hjälpmedel eller efter särskild prövning.
Nykterhetsorganisationer
Extra eller del av grundbidrag kan utgå till organisationer med mer än 1 000 medlemmar.
Pensionärsorganisationer
Extra eller del av grundbidrag kan utgå till organisationer med mer än 5 000 medlemmar.

Övriga intresse- och främjandeorganisationer
Verksamhetsstöd fördelas som grundbidrag per organisation. Extra eller del av grundbidrag
kan fördelas efter särskild prövning.

Organisationer inom kultursamverkansmodellen/övriga verksamheter
Verksamhetsstöd fördelas utifrån avtal och uppdrag med berörda verksamheter.

