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Inledning
Västra Götalandsregionen ser ett stort värde i det civila samhällets roll som röstbärare för
demokratiutveckling, som plats för olika verksamheter och engagemang och som
påverkansfunktion. Därför ser Västra Götalandsregionen stöd till det civila samhällets
aktörer som en viktig del i utvecklingsarbetet för att skapa ett hållbart och inkluderande
samhälle.
Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till det civila samhället ska bidra till att
uppfylla Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet”. Riktlinjen för
verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter utgår från Västra Götalandsregionens policy för
ekonomiskt stöd till det civila samhället (RS 2016–03906) och tydliggör regionstyrelsens
hantering av verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter.1

§1 Syfte
Syftet med Västra Götalandsregionens verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter är att
stödja verksamheter som arbetar för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social
hållbarhet. Stödet ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar
att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet med långsiktighet och regional relevans
som utgångspunkt.

§2 Förutsättningar för verksamhetsstöd
Enligt policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället kan ekonomiskt stöd ges till
föreningar och organisationer som:







bygger på demokratiska utgångspunkter enligt FN:s konventioner om de mänskliga
rättigheterna och FN:s allmänna förklaring
arbetar metodiskt med att inkludera jämställdhet och jämlika förutsättningar i sin
verksamhet och motverkar diskriminering
driver frågor som är angelägna ur det civila samhällets perspektiv med koppling till
Västra Götalandsregionens styrdokument
omfattar invånare i Västra Götalands län inom ett större geografiskt område än vad
den kommunala nivån erbjuder eller arbetar med en fråga som har regional relevans
har ett antal enskilda medlemmar eller är en sammanslutning av organisationer som
har enskilda medlemmar
inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller
är i likvidation eller försatt i konkurs

Förutom de förutsättningar som beskrivs ovan kan verksamhetsstöd för mänskliga
rättigheter ges till föreningar och organisationer som:



1

driver frågor med koppling till mänskliga rättigheter och social hållbarhet
har sin huvudsakliga verksamhet förlagd i regionens geografiska område

Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället
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är politiskt obundna
har antagna stadgar, en utsedd styrelse och revisor
har ett system för uppföljning och återrapportering

§3 Vilka kan ansöka om verksamhetsstöd?
Verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter kan sökas av ideella organisationer som har i
huvudsaklig uppgift att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet för:





barn
nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer, och
tornedalingar)
hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera)
personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer)

En paraplyorganisation ska bestå av minst 6 olika medlemsorganisationer. Dessa ska
samverka inom minst två funktionshinderområden. Totalt ska paraplyorganisationerna ha
medlemmar i minst åtta kommuner i regionen.

§4 Form för verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter är ett långsiktigt stöd till en verksamhet under
en treårsperiod. Ansökan ska på ett tydligt sätt redogöra för verksamhetens syfte och vilka
aktiviteter organisationen planerar att arbeta med under treårsperioden. Planen ska visa på
långsiktighet och regional relevans.
För att få verksamhetsstöd upprättas en överenskommelse mellan Västra
Götalandsregionen och stödmottagaren. Överenskommelsen utgår från hur verksamheten
planerar att arbeta med mänskliga rättigheter och social hållbarhet för treårsperioden,
utifrån ett eller flera av följande områden:





intressepolitiskt arbete
kunskapshöjning
utvecklingsfrågor
samverkan

§5 Ekonomiska villkor
Fördelning av verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter beslutas av regionstyrelsen. Den
sökande ansöker om medel för tre år i taget och minsta summa att söka är 50 000 kronor
per år. Vid ansökan ska den sökande uppge om den får eller har sökt finansiering från
annat håll inom eller utanför Västra Götalandsregionen. För att beviljas stöd behöver
organisationen även finansiera delar av verksamheten på egen hand. Stödet delas ut årligen
under de tre åren under förutsättning att Västra Götalandsregionen godkänner
stödmottagarens årliga avrapporteringar enligt överenskommelsen. Om medel inte har
använts inom ramen för överenskommelsen, eller om mottagaren har lämnat oriktiga
uppgifter i samband med ansökan eller uppföljning, kan Västra Götalandsregionen kräva
tillbaka utbetalade medel.
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§6 Uppföljning
Stödmottagaren är skyldig att på Västra Götalandsregionens förfrågan lämna de underlag
som krävs för uppföljning och avrapportering. Årlig rapportering och dialog med
stödmottagaren sker utifrån överenskommelsen.

