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Varför ger Region Västernorrland stöd  
till civilsamhället?
När Region Västernorrland ger stöd är syftet att utveckla hela länets attraktionskraft för invånare, 
besökare och företag. Något som i sin tur ger positiv befolkningstillväxt, en ökad tillgänglighet 
och en stärkt innovationsförmåga – hela länet och regionen utvecklas. 

Region Västernorrland har ett lagstadgat statligt uppdrag att arbeta för utveckling av länet  
– utifrån länets egna behov och förutsättningar. 

Kultur, folkbildning och ideellt arbete är viktiga beståndsdelar i det civila samhället och något 
som stärker livskraft och demokrati. 

Tillsammans med det civila samhället i regionen uppnår vi de mål som finns beskrivna i Region-
planen, Agenda 2030 och den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Vi arbetar för att det ska finnas goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv i Region Västernorr-
land. Regional utveckling ger stöd till civilsamhället för att:

 ● Stärka demokratin
 ● Utjämna utbildningsklyftorna
 ● Öka delaktigheten i kulturliv och andra intresseorganisationer

Region Västernorrland har en policy för stöd till ideella organisationer samt denna riktlinje. Till 
dessa finns handläggningsrutiner kopplade samt information på Region Västernorrlands webb-
plats www.rvn.se 

ÄNDAMÅL FÖR REGION VÄSTERNORRLANDS STÖD
Region Västernorrlands syfte med att fördela stöd och stipendier är att uppnå de politiska målen 
för det civila samhället. Målet för politiken är att villkoren ska förbättras för det civila samhället 
som en central del av demokratin. 

”En politik för det civila samhället” (proposition 2009/10:55)

http://www.rvn.se
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Övergripande villkor
För att Region Västernorrlands stöd ska få effekt krävs ett fokus från dem som söker på:

 ● Spridning – eftersträva att nå fram till alla
 ● Delaktighet – att medlemmarna får chans att påverka
 ● Tillgänglighet – målgrupperna har en faktisk möjlighet att ta del av verksamheten

För att nå detta specificerar Region Västernorrland följande områden: 

Demokrati 
Organisationer som får stöd från Region Västernorrland ska vila på en demokratisk grund och 
ge goda förutsättningar för insyn och inflytande. 

Spridning inom länet 
Organisationer som får stöd från Region Västernorrland ska ha en tydlig regional spridning 
antingen genom att aktiviteten genomförs i olika delar av länet eller att man tydligt kan visa att 
verksamheten når en bredd av invånarna i länet. 

Hållbarhet 
Organisationer som får stöd från Region Västernorrland ska främja hållbarhet ur de tre dimen-
sioner som omfattas i Agenda 2030: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig 
hållbarhet. 

Jämställdhet mellan kön 
Organisationer som får stöd från Region Västernorrland ska kännetecknas av en strävan efter 
jämställdhet. 

Jämlikhet mellan sociala och kulturella grupper 
Organisationer som får stöd från Region Västernorrland ska främja möjligheterna att delta i sam-
hällslivet oavsett kulturell tillhörighet, religiös och social identitet, ålder eller sexuell läggning. 

Tillgänglighet för personer med funktionsvariation 
Organisationer som får stöd från Region Västernorrland ska främja möjligheterna för alla att 
delta oavsett fysiska, psykiska eller sociala funktionsvariationer.

Övrigt 
Organisationer som kan få stöd från Region Västernorrland ska:

 ● Inte ha något vinstsyfte
 ● Inte ha skulder till staten, vara insolvent, på obestånd eller i likvidation
 ● Ha bedrivit verksamhet under minst två år
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Stödformer
Region Västernorrland har fyra huvudsakliga stöd till civilsamhället:

• Organisationsstöd 
 Ett generellt stöd som uppmuntrar olika gruppers organisering i demokratiska former.  
 Kan även användas till administration.

• Verksamhetsstöd
 Ett riktat stöd till verksamhet som organisationen bedriver för olika ändamål.

• Projektstöd
 Ett riktat stöd för avgränsade insatser som utvecklar eller förnyar verksamhet och  
 aktiviteter.  

• Stipendier 
 En gåva i form av pengar; som delas ut till en person, grupp, organisation eller företag  
 för att stödja deras gärningar.

SÄRSKILDA SATSNINGAR
Regionen kan även utlysa särskilda satsningar eller projektstöd inom prioriterade områden. Dessa 
satsningar följer riktlinjerna om inget annat anges. 

SAMARRANGEMANG
Regionen kan välja att delta genom samarrangemang i aktiviteter eller evenemang som bidrar 
till att uppfylla regionplan, kulturplan eller andra styrdokument. 
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Dialog och samverkan
Region Västernorrland bjuder årligen in de verksamheter och organisationer som tar emot stöd 
till dialog. Vid träffarna processas aktuella frågeställningar samt aktiviteter och utvecklingsarbete. 

För verksamheter med större regionalt anslag tas uppdrag och prioriteringar fram och följs upp 
årligen i formaliserade samråd. Verksamheter inom kultursamverkansmodellen redovisar de 
regionala uppdragen i särskild ordning. 

Uppföljning och redovisning
De organisationer som får stöd från Region Västernorrland ska göra redovisningar som gör det 
möjligt för regionen att följa upp verksamheten kring måluppfyllelse och kvalitet.

Region Västernorrland gör en årlig kontroll av hur villkoren för stödet uppfylls inom ett antal 
utvalda organisationer. Regionen förbehåller sig också rätten att göra en kvalitetskontroll av 
utförd revision. 

Organisationerna ska vid begäran lämna in de uppgifter och verifikationer som Region Väster-
norrland behöver för sin granskning.  

Styrelse eller behörig företrädare ska intyga att uppgifter som lämnas är korrekta. Medvetet 
felaktiga uppgifter eller intyg som lämnas kan betraktas som bedrägeri, och kan leda till polis- 
anmälan. Stöd kan också krävas tillbaka om det använts på annat sätt än det angetts. 

Personuppgifter
Region Västernorrland kan begära ut register från de organisationer där stödet baseras på med- 
lemsantal, för att säkra att rätt stöd betalas ut. Organisationen är själv ansvarig för sitt regis-
ter och att de har laglig grund för att lämna ut registret till oss – exempelvis genom samtycke. 
Organisationen avgör också själva om de vill söka ekonomiskt stöd från Region Västernorrland 
utifrån de förutsättningar som krävs. 

När Region Västernorrland har tagit emot registret är vi personuppgiftsansvariga. Sekretessen 
prövas för samtliga handlingar som inkommer till oss innan de lämnas ut. 
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Stöd inom kulturområdet
VILKEN TYP AV STÖD KAN SÖKAS? 

 ● Verksamhetsstöd
 ● Projektstöd
 ● Stipendier

VEM KAN SÖKA? 
 ● Verksamhetsstöd kan sökas av regionala kulturinstitutioner eller kulturföreningar med 

tydligt formulerad och uppföljningsbar verksamhetsplan. 
 ● Projektstöd kan sökas av kulturföreningar, föreningar inom det civila samhället samt 

kulturinstitutioner.
 ● De som kan söka stipendier beskrivs på sidan 11.

VAD SKA STÖDET ANVÄNDAS TILL? 
Verksamhetsstödet är ett årligt anslag som ges till kontinuerlig regional kulturverksamhet.  
Utgångspunkt för stödet är den regionala kulturplanen som gäller för Västernorrland. 

Projektstödet är en möjlighet att få medfinansiering i utvecklingsprojekt. Syftet är att stimulera:

 ● Projekt som innehåller nytänkande.
 ● Projekt som innehåller metodutveckling.
 ● Projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten. 
 ● Tidsbegränsade projekt som har regional betydelse. 

Stipendier är en möjlighet till stimulans och utveckling. 

VILLKOR
 ● För verksamhetsstöd gäller övergripande villkor som preciseras på sidan 4.
 ● Den som söker projektstöd ska bidra med egen insats.
 ● Region Västernorrland ska inte vara största medfinansiär till ett projekt. 
 ● Projekt ska ha medfinansiering från annan part förutom Region Västernorrland. 
 ● Det ska finnas en kommunal medfinansiering om projektet är knutet till en viss kommun. 
 ● Projekt ska gynna invånare i hela Västernorrland.
 ● Vi prioriterar projekt som följer intentionerna med kulturplanen och den Regionala 

utvecklingsstrategin (RUS).
 ● Vi prioriterar projekt eller arrangemang som särskilt riktar sig till, eller engagerar barn, 

ungdomar eller unga vuxna.
 ● Vi prioriterar projekt eller arrangemang som innehåller aspekter på tillgänglighet och 

mångfald. 
 ● Vi prioriterar projekt eller arrangemang som har en tvärkulturell samverkan.
 ● Vi prioriterar projekt som också har en finansiering via EU-medel. 
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PROJEKTSTÖD GES INTE TILL:
 ● Projekt som redan är genomförda.
 ● Investeringar i lokaler.
 ● Produktionskostnader för böcker, CD-skivor, film eller annan teknik. 
 ● Privatpersons studieresa, utbildning eller förkovran.
 ● Projekt eller arrangemang som beviljats stöd genom Arrangörslyftet.
 ● Regionala kulturinstitutioner med större årliga anslag, om inte särskilda skäl finns. 

UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING 
För verksamhetsstöd sker uppföljning genom årsberättelse samt revisionsrapport. 
För projektstöd ska redovisning lämnas in senast två månader efter att projektet har avslutats. 
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Stöd inom konstområdet
VILKEN TYP AV STÖD KAN SÖKAS? 

 ● Projektstöd
 ● Resestöd

VEM KAN SÖKA? 
Den som söker stödet kan vara yrkesverksam konstnär, förening,  
institution eller företag. 

VAD SKA STÖDET ANVÄNDAS TILL? 
Syftet med stödet är att stödja och stimulera projekt inom konstområdet som:

 ● Innehåller element av nytänkande och metodutveckling
 ● Tidsbegränsade projekt med regional betydelse eller omfattning
 ● Fortbildning, seminarier eller pedagogisk verksamhet 
 ● Samverkansprojekt där medfinansiering finns är prioriterade

Med konstområde menar vi alla typer av konst (bild, fotografi, skulptur, glas etc).

RESESTÖD 
Stöd ges till resor och frakt till konstnärer som medverkar i utställningar utanför länet. För att 
kunna söka stödet behövs en inbjudan från arrangören. 

Stödet ges också till utbyten som främjar konstnärens yrkesroll, skapar möjligheter till arbete 
eller ökad kunskap. Konstnären måste vara folkbokförd i Västernorrlands län. Stödet får inte 
användas till kost eller logi.

UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING
Alla projekt som fått stöd ska lämna in en redovisning senast två månader efter att projektet har 
avslutats. 

YRKESVERKSAM KONSTNÄR 
Är en person som ägnar sig åt professionellt konstnärligt skapande. Region Västernorrlands  
kriterier för den som räknas som yrkesverksam konstnär baserar sig på den bedömningsgrund 
som Konstnärernas Riksorganisation har tagit fram.
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Stipendier
VILKA OLIKA STIPENDIER FINNS ATT SÖKA? 

TYP AV STIPENDIUM: FÖR VEM? SKA ANVÄNDAS TILL:

Ungas initiativ  
inom kulturområdet

Ungdom i åldern 16-25 år som är 
folkbokförd i Västernorrlands län.

Kan vara en grupp, förening, nätverk 
eller privatperson.

Stöd till ungas idéer och projekt 
inom kulturområdet. Stimulera 
ungas arrangörskap i länet och 
öka delaktigheten i kulturlivet. 
Arrangemangen ska vara alkohol- och 
drogfria.

Ungdomsstipendium Ungdom i åldern 16-25 år som är 
folkbokförd i Västernorrlands län.

Stimulans eller egen utveckling utan 
krav på högre utbildning. Det kan 
också ges för att lyfta fram ung kultur 
till unga arrangörer. 

Kulturstipendium Den som söker ska vara högst 35 år och 
folkbokförd i Västernorrlands län. Eller 
ha en nära anknytning till länet genom 
sin konstnärliga verksamhet eller 
personliga bakgrund. Ska vara inskriven 
i högre konstnärlig utbildning eller ha 
avslutat sådana studier.  

Till vidareutbildning, egen utveckling 
eller projekt inom bildkonst, musik, 
teater, dans, film, foto, design eller 
andra jämställda områden.

Litteraturstipendium Den som söker ska vara yrkesverksam 
eller på väg att etablera sig som 
yrkesverksam inom litteraturområdet. 
Den som söker ska också vara 
folkbokförd i Västernorrlands län eller 
ha en nära anknytning till länet genom 
sin konstnärliga verksamhet eller 
personliga bakgrund.

För att utan avbrott få möjlighet 
att genomföra ett projekt inom 
litteraturområdet. Kan också 
användas för konstnärlig utveckling 
och experiment inom det kulturella 
området.

Arbetsstipendium Den som söker ska vara folkbokförd 
i Västernorrlands län. Eller ha en 
nära anknytning till länet genom 
sin konstnärliga verksamhet eller 
personliga bakgrund. Ska ha avslutat 
högre konstnärlig utbildning.

För att utan avbrott få möjlighet att 
genomföra ett kulturarbete eller 
projekt inom bildkonst, musik, teater, 
dans, film, foto, design eller andra 
jämställda områden. Kan också 
användas för att vidareutbildning 
eller experiment inom det kulturella 
området. 

Stipendium inom  
kulturella och  
kreativa näringar

Till person, företag eller ideell 
organisation verksam och folkbokförd i 
Västernorrland.

Till entreprenör som på ett 
betydelsefullt sätt bidrar till att 
skapa ett kreativt klimat eller 
främjar kreativa mötesplatser i 
Västernorrland. Kan även ges för att 
genomföra nyskapande projekt inom 
kulturella och kreativa näringar.

UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING 
Stipendier är en gåva i form av pengar och behöver inte följas upp eller redovisas. Däremot ser 
Region Västernorrland gärna att stipendiaterna finns tillgängliga för intervjuer och marknadsföring. 
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Stöd inom kultursamverkansmodellen
Kulturen ska leva och utvecklas i hela Sverige. (Förordning 2010:2012 om fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet).

Det innebär att varje region årligen får en samlad summa statliga medel att fördela till regional 
kulturverksamhet. Statsbidraget fördelas från Kulturrådet till regionen i början av varje år.  
Regionen gör en bedömning och prioritering. Utgångspunkt för fördelningen av statliga medel 
är den regionala kulturplanen. Stödet betalas ut vid tre tillfällen under året.

VEM KAN SÖKA? 
Professionella regionala institutioner 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.

VAD SKA BIDRAGET ANVÄNDAS TILL? 
Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från nationella mål: 

 ● Att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund.

 ● Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
 ● Att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat 
ansvar och ökad frihet inom kulturområdet. Staten har ett fortsatt övergripande strategiskt 
ansvar för den nationella kulturpolitiken. Modellen innebär att samverkan mellan staten, regio-
nerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar. 
Riksdagens uppföljning har visat att kultursamverkansmodellen har bidragit till ökad dialog och 
vitalisering av det kulturpolitiska samtalet på regional och lokal nivå, samt att kulturen kommit 
högre upp på den politiska agendan. 

UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING 
En årlig återrapportering sker till Regionen av medel inom kultursamverkansmodellen. Kultur-
rådet gör också en motsvarande uppföljning av medlen på nationell nivå. Regionen kan också  
be institutionerna att löpande komma in med särskilda uppgifter som efterfrågas. 
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Stöd till folkhögskolor
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutar varje år om ett schablonbelopp 
som rekommendation kring mobilitetsstöd för utbildningar vid regionernas folkhögskolor.

De folkhögskolor som har sitt säte i länet men som bedrivs i annan regi än Region Västernorrland, 
får samma ersättning som skolor i andra län som undervisar elever skrivna i Västernorrland. 

Stödet ska rekvireras två gånger per år. 
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Stöd till intresseorganisationer
VILKEN TYP AV STÖD KAN SÖKAS? 

 ● Organisationsstöd

VEM KAN SÖKA? 
En distriktsorganisation inom ett intresseområde som rör frågor kring:

 ● Folkhälsa
 ● Kvinnor
 ● Pensionärer 
 ● Ungdomar
 ● Ungdomspolitik

VAD SKA STÖDET ANVÄNDAS TILL? 
Syftet med stödet är att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällets  
utveckling.  Stödet ska användas till regional verksamhet som: administration, samverkan,  
ledar- och instruktörsutveckling eller utbildning av organisatörer och förtroendevalda.

GENERELLA VILLKOR 
 ● Organisationen ska vara öppen för alla.
 ● Medlemmarna ska vara folkbokförda i regionen och vara medlem enligt de stadgar som 

gäller för organisationen. 
 ● Organisationen ska ha verksamhet i minst tre kommuner i regionen.
 ● Verksamheten ska ha varit igång i minst två år och vara väl dokumenterad.
 ● Organisationen ska inte ha något vinstsyfte eller ha ekonomiska problem.

VILLKOR 
Nivån på stödet beräknas utifrån antalet medlemmar. Organisationerna behöver ha ett lägsta 
antal medlemmar för att få del av stödet och nivån skiljer sig beroende på vilken organisation 
det gäller. 

UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING
 ● Organisationen ska ha en tydligt formulerad verksamhetsplan som går att följa upp.
 ● Uppföljning och redovisning av fjolårets verksamhet ska lämnas in efter organisationens 

årsmöte dock senast i samband med Region Västernorrlands nästa sökomgång.  
 ● Information om medlemsregister se sidan 7.
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Stöd till organisationer som arbetar med 
funktionsvariation och funktionshindrade
VILKEN TYP AV STÖD KAN SÖKAS? 

 ● Organisationsstöd

VEM KAN SÖKA? 
Den som söker stödet ska vara en distriktsorganisation inom området funktionsvariation/funk-
tionshinder. 

VAD SKA STÖDET ANVÄNDAS TILL? 
Enligt 8 § i hälso- och sjukvårdslagen ska regionen samverka med samhällsorgan, organisatio-
ner samt privata vårdgivare i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården. För att 
dessa samråd ska kunna genomföras ger regionen stöd till regionala organisationer som arbetar 
med funktionsvariation och funktionshinder. Stödet ska användas till regional verksamhet för 
administration, samverkan, ledar- och instruktörsutveckling eller utbildning av organisatörer och 
förtroendevalda. 

VILLKOR 
Nivån på stödet beräknas utifrån antalet medlemmar. Organisationerna behöver ha ett lägsta antal 
medlemmar på 300 personer för att få del av stödet men nivån skiljer sig beroende på vilken 
organisation det gäller. 

Distriktsorganisationer med ungdomar under 25 år har också möjlighet att söka stöd. Distrikts-
organisationer med ungdomsverksamhet som är anslutna till följande riksorganisationer har rätt 
att ta del av stödet även om medlemsantalet inte uppnår 300 personer. 

 ● Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)
 ● Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
 ● Hörselfrämjandet
 ● Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
 ● Sveriges Dövas Riksförbund
 ● Synskadades Riksförbund (SRF)

Ungdomsorganisationer som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
godkänt för stöd eller dispens, kan slippa kravet på att medlemmarna måste betala avgift.
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Stöd till studieförbund
VILKEN TYP AV STÖD KAN SÖKAS? 

 ● Verksamhetsstöd
 ● Utvecklingsstöd

VEM KAN SÖKA? 
De studieförbund som har rätt att söka stöd är:

 ● Verksamma inom Region Västernorrland och godkända av Folkbildningsrådet.
 ● Tar emot statsbidrag enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.

VAD SKA STÖDET ANVÄNDAS TILL? 
Verksamhetsstödet är prioriterat inom följande områden: 

 ● Den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet  
mellan könen.

 ● Det mångkulturella samhällets utmaningar.
 ● Den demografiska utmaningen.
 ● Det livslånga lärandet.
 ● Kulturen.
 ● Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder.
 ● Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. 

Utvecklingsstödet ska användas till pedagogisk utveckling och metodutveckling, utbildning, 
demokratifrågor, utveckling av medlems- och samverkansorganisationers verksamhet, utvärde-
ring och uppföljning. 

VILLKOR
 ● Studieförbundet ska ha verksamhet i minst tre av länets kommuner för att ha rätt till stöd.
 ● Studieförbundet får inte har mer än 70 procent av sin totala verksamhet i en kommun, då 

minskas stödet. Detta villkor garanterar en spridning över länet. 
 ● Medfinansiering i form av EU-medel eller statliga medel prioriteras. Ansökningar ska 

följa intentionerna i kulturplanen samt den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING   
Måldokument och statistik ska vara väl dokumenterad och redovisas. Hur intentionerna med 
stödet har uppfyllts och hur man arbetat med kvalitetsfrågor ska också redovisas. 
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Principer för samverkan med det civila 
samhället

 ● 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 organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår 
allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar 
bland annat möjlighet att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delak-
tiga och bedriva verksamhet. 

Källa: www.regeringen.se



Riktlinjer för stöd till civila samhället är beslutade  
i mars 2020 av Nämnden för hållbar utveckling 

region.vasternorrland@rvn.se  •  0611-800 00


