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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. Västra Götalandsregionen ser 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
organisationsstöd för mänskliga rättigheter utgår från Västra Götalandsregionens ”Policy
för ekonomiskt stöd till det civila samhället”. Policyn tydliggör regionstyrelsens särskilda
riktlinjer för organisationsstöd för mänskliga rättigheter.

§1 Syfte
Syftet med Västra Götalandsregionens organisationsstöd för mänskliga rättigheter är att
stödja föreningar eller organisationer för att driva sin regionala verksamhet, det vill säga
till drift- och/eller administrativa kostnader. Organisationsstödet 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 organisationsstöd
Enligt policyn för ekonomiskt stöd till det civila samhället kan ekonomiskt stöd kan 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

Utöver de förutsättningar som beskrivs ovan kan organisationsstöd för mänskliga
rättigheter ges till föreningar och organisationer som:







har sin huvudsakliga verksamhet förlagd i regionens geografiska område
är politiskt obundna
vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt
är en registrerad ideell förening utan vinstintresse
har antagna stadgar, en utsedd styrelse och revisor
har ett system för uppföljning och återrapportering
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har bedrivit verksamhet under minst två år
har minst 100 betalande medlemmar som är boende i minst åtta kommuner
i Västra Götalands län1. Med medlemmar avses fysiska personer som
aktivt har tagit ställning till ett medlemskap i föreningen eller
organisationen genom att betala fastställd medlemsavgift. Medlemskap
ska vara registrerat året innan ansökan om bidrag sker.

§3 Vilka kan ansöka om organisationsstöd?
Organisationsstöd för mänskliga rättigheter kan sökas av ideella föreningar/organisationer
som representerar eller företräder målgrupperna:



personer med funktionsnedsättning2
patienter3

§4 Fördelning av organisationsstöd
Fördelning av organisationsstöd beslutas av regionstyrelsen. Föreningar eller
organisationer söker medel för tre år i taget. Organisationsstödet består av tre delar:
1. En fast del (grundbidrag) som fördelas till samtliga bidragsberättigade
föreningar eller organisationer
2. En rörlig del som fördelas lika till samtliga bidragsberättigade föreningar
eller organisationer per medlem
3. En rörlig del (återstående budget) som fördelas per medlem

§5 Dokumentation
Varje förening eller organisation ansvarar för riktigheten i uppgifter och handlingar som
ligger till grund för ansökan om organisationsstöd. Uppgifterna ska kunna kontrolleras och
bestyrkas av organisationens revisorer och vid revision av Västra Götalandsregionen. Till
ansökan om organisationsstöd ska föreningar eller/och organisationer bifoga:






registreringsbevis från Skatteverket med organisationsnummer (bifogas
vid första ansökningstillfället)
organisationens stadgar (bifogas vid första ansökningstillfället samt vid
stadgeändringar)
verksamhetsberättelse
årsredovisning som ska innehålla resultaträkning och balansräkning
revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Ekonomiska villkor
Stödmottagaren av organisationsstöd är återbetalningsskyldig om:

1

Regionstyrelsen har möjlighet att besluta om undantag avseende antalet betalande medlemmar.
Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen)
3
Patient: person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen)
2
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mottagaren inte har använt organisationsstöd för det ändamål som det har
beviljats
mottagaren har lämnat uppgifter som inte stämmer eller på annat sätt
förorsakat att felaktigt stöd har betalats ut och att mottagaren borde ha
insett detta
mottagaren inte lämnar in den redovisning som anges i riktlinjerna för
organisationsstöd

Västra Götalandsregionen kan kräva att utbetalade medel betalas tillbaka om ekonomiska
medel inte använts enligt organisationsstödets syfte eller om oriktiga uppgifter har lämnats
i samband med ansökan eller/och uppföljning.

§7 Uppföljning
Stödmottagaren är skyldig att på Västra Götalandsregionens förfrågan lämna de underlag
som krävs för uppföljning och avrapportering. Uppföljningen av organisationsstöd sker
utifrån Riktlinje för organisationsstöd för mänskliga rättigheter samt Lärande uppföljning
och utvärdering – en modell för regional utveckling4.
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https://www.vgregion.se/regional-utveckling/statistik-publikationer/utvardering-regional-utveckling/

