Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, § 127

POLICY FÖR FÖRENINGSBIDRAG
FÖRUTSÄTTNINGAR
Västra Götalandsregionens vision Det goda livet handlar i grunden om att regionens invånare
skall kunna få ett gott liv. Ideella krafter med dess samhällsengagemang kan bidra till att visionen uppnås. Västra Götalandsregionen vill därför stimulera och stödja ideella krafter som
arbetar på regional nivå. Flera av de ideella föreningarna samverkar också i nätverk. Även en
sådan utveckling vill regionen stödja.
De ideella krafterna verkar i och genom olika typer av föreningar och har bidragit till att
bygga upp och förbättra det svenska samhället. Speciellt har man bidragit till att utveckla
demokratin och att stärka den sociala ekonomin.
Några av dessa föreningar är väl etablerade med inarbetade rutiner och med en organisatorisk
uppbyggnad. De bygger på den representativa demokratins principer med en medlem/medlemsorganisation en röst. Andra av organisationerna är yngre och där är rutinerna inte så formaliserade. De kan ofta betraktas som nätverksbaserade organisationer. Ett kännetecken är att
den nya tekniken i hög grad används som kommunikationsmedel.
Den regionala rollen kan dock i termer av krav på medlemsantal etc. definieras olika mellan
bidragsgivande nämnder, styrelser och kommittéer beroende på olikheter i föreningslivet.
Följande komponenter ska ingå i regionens roll och ansvar för länets föreningsliv:
- Stöd till kommunövergripande föreningar
- Stöd till distrikts- och länsverksamhet
- Stöd till lokala föreningsaktiviteter/satsningar av värde/intresse för regiondelar eller
länet
- Stöd till kommunövergripande föreningsliv som är anknutet till regionens
verksamheter och till regionens ansvar för länets utveckling
- Stöd till lokala föreningsaktiviteter som har anknytning till regionens lokala ansvar
enligt hälso- och sjukvårdsavtalet
- En samordnande, stödjande, värdeskapande roll.
Denna policy berör de ideella föreningar som Västra Götalandsregionen har ett intresse av att
stödja med bidrag.

VIKTIGA PERSPEKTIV
Föreningar som får bidrag från regionen skall vara demokratiskt uppbyggda med vilket menas
att medlemmarna skall ha ett reellt inflytande över verksamheten. Föreningarna skall också
stödja demokratiska idéer.
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Vidare skall föreningarna spegla mångfalden i samhället med vilket menas allas lika rättigheter och möjligheter oavsett







funktionsnedsättning
etnisk bakgrund
trosbekännelse
sexuell läggning
kön
ålder

Hänsyn får naturligtvis tas till organisationens speciella förutsättningar. Som exempel kan
nämnas ungdoms- och pensionärsorganisationer som har sina fastställda åldersgrupper.

MÅL MED REGIONENS BIDRAGSGIVNING
Regionens mål med bidragsgivningen är att göra det möjligt att:
 utveckla nya och befintliga föreningar
 utveckla verksamhet för prioriterade grupper och ämnesområden
Syftet är att ge människor möjlighet att:




påverka sin livssituation
öka sin livskvalitet
vara delaktiga i samhällsutvecklingen

FORMER FÖR GENOMFÖRANDE
De ideella föreningarna utformar självständigt sina organisationer och verksamheter.
I regionens bidragsgivning skall två motstridiga principer kunna hanteras. Den ena skall värna
om den ideella sektorns självständighet. Den andra skall åstadkomma både en ökad enhetlighet och en ökad mål- och resultatstyrning i den regionala bidragsgivningen.
För att få en mer rättvis behandling av ansökningar är det av stor vikt att regionen har en samsyn på de riktlinjer, kriterier samt uppföljning, som ligger till grund för bidragsbeslutet. En
politisk grupp med representanter från respektive bidragsgivande nämnd, styrelse och kommitté skall finnas i ett inledningsskede. Även representant från regionstyrelsen skall ingå i
gruppen och vara dess ordförande.
Syftet med gruppen är att verka för ett övergripande samlat synsätt och så långt möjligt ett
enhetligt agerande till mottagarna av bidrag. I sitt arbete kommer gruppen att ha dialogmöten
med organisationer som får bidrag från regionen. Gruppens roll är att vara samordnade.
Västra Götalandsregionens bidragsgivning kan utgöras av följande bidragsformer:
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Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Projektbidrag
Nystartsbidrag

Följande principer gäller den regionala styrningen av bidrag till föreningarna:






Mål/syften skall finnas för alla föreningsbidrag
God ekonomisk redovisning skall gälla
Återrapporteringskrav skall gälla för de olika bidragsformerna
Bedömning av resultat/effekter skall göras för alla bidragsformer
Oberoende utvärderingar skall kunna göras

Specifika tillämpningsregler kan finnas från respektive bidragsgivande nämnd, styrelse och
kommitté. Reglerna för ansökan finns på Västra Götalandsregionens hemsida.
Beslutsordningen är att regionfullmäktige beslutar om policy, regionstyrelsen om riktlinjer
och respektive nämnd om tillämpningsregler.

UPPFÖLJNING
Uppföljning skall göras löpande. Det som skall ingå i uppföljningen är:






Bidragets storlek
Bidragets fördelning mellan olika bidragsformer
Antalet föreningar som har beviljats bidraget inom respektive bidragsform
Typ av föreningar
Bidragets effekter

Den politiskt tillsatta gruppen är inledningsvis mottagare av den samlade uppföljningen/
utvärderingen. Om resultatet från uppföljningen/utvärderingen indikerar att policy eller
riktlinjer behöver förändras hanteras regelförändringen av denna grupp. Beslut sker enligt
gällande beslutsordning.
När den politiska gruppens arbete upphör sker det fortsatta arbetet i enlighet med då gällande
regler.
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