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Stöd till Ideella organisationer i Region Västernorrland

Syfte
Region Västernorrlands vision Liv, hälsa och hållbar utveckling handlar i grunden om 
att länets invånare ska kunna få ett gott liv. Ideella krafter med dess 
samhällsengagemang kan bidra till att visionen uppnås. Syftet med att ge bidrag är att 
stödja organisationer för att de självständigt och regelbundet ska arbeta för att aktivera 
och stimulera medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att 
uppfylla målsättningar i aktuell regionplan för Västernorrland.

Grundläggande målsättningar för stöd till ideella organisationer

 Regionplanen samt de styrdokument som finns för regional utveckling, kultur 
och kulturarv är grundläggande när beslut tas om stöd till ideella organisationer. 

 Region Västernorrland ska ta både ett socialt, ekonomiskt samt ekologiskt 
ansvar för en långsiktig hållbar utveckling. 

 Region Västernorrland ska enbart fördela bidrag till verksamheter som är 
förenliga med grundläggande demokratiska värderingar som de formuleras i 
regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga 
rättigheter.

Förtydliganden
Regionens stöd avser regionala organisationer, medan de lokala som regel får offentligt 
stöd från kommunerna och de nationella organisationerna från staten.

Utifrån policyn beskrivs riktlinjer och villkor för regionens bidrag i Allmänna riktlinjer 
för bidragsgivning Region Västernorrland.

Policy för stöd till ideella organisationer Region Västernorrland och Allmänna 
riktlinjer för bidragsgivning Region Västernorrland ska bidra till att Region 
Västernorrlands bidrag når sitt syfte och iakttar en god hushållning med skattemedel.
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