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Bakgrund 
 

Föreningslivet i Västerbotten spelar en betydande roll för länets utveckling. Ett rikt och aktivt kultur- 

och föreningsliv är en viktig del för barns och ungdomars utveckling och hälsa. Region Västerbotten 

ska i samverkan med civilsamhällets föreningar fortsätta att stödja ungas engagemang och aktivering. 

Genom att stödja föreningar och ideella initiativ bidrar regionen till att ideella organisationer kan 

aktivera och stödja medlemmar att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och delta i 

samhällsutvecklingen. Detta är särskilt angeläget för unga människors möjligheter att utvecklas till 

självständiga, kritiskt tänkande och kreativa individer, i enlighet med Barnkonventionen.  

Riktlinjen utgår ifrån Region Västerbottens regler för stimulansmedel till ideella organisationer, 

antagna av regionfullmäktige i november 2020, § 139-20 (RS 1436-2020). 

Syfte med bidragen 
Att stödja och stimulera ideella organisationer som i ordnade former bedriver frivilligt arbete och 

som kompletterar regionens mål och verksamhet. 

Stödformer 
Inom Region Västerbotten finns ett antal olika stimulansmedel. De beskrivs kort nedan. 

Organisationsbidrag är ett generellt bidrag till en ideell organisation där bidraget inte avgränsas till 

särskilda verksamheter inom organisationen utan kan användas till olika typer av aktiviteter, 

administration m.m.  

Aktivitetsbidrag/Projektbidrag är riktade bidrag till en aktivitet eller ett projekt, det vill säga en i 

tiden avgränsad verksamhet. Det kan ge verksamheten möjlighet att arbeta med utveckling eller 

förnyelse av verksamhet och/eller aktiviteter. 

 

Generella krav på ideella organisationer som får medel 

 

Verksamhet för invånare i Västerbottens län 
Stimulansmedel och bidrag ska avse verksamhet för invånare i Västerbottens län. 

En organisation eller sammanslutning av flera organisationer 
En organisation som är berättigad till medel kan vara en organisation med ett antal enskilda 

medlemmar. Det kan också vara en organisation som är en sammanslutning av flera organisationer 

som har enskilda medlemmar. 

Stödja demokratiska värderingar 
Organisationer som får medel från regionen ska sakna vinstsyfte i sin verksamhet respektera 

demokratiska idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund av 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Demokratiskt uppbyggd organisation 
Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda. Med det menas att medlemmarna ska ha ett 

reellt inflytande över verksamheten. Det ska vara en öppen sammanslutning där medlemskap är 

frivilligt. 
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Formella krav 
Organisationer som får medel ska vara en juridisk person och ha följande: 

• stadigvarande verksamhet inom Västerbottens län  

• godkända och antagna stadgar 

• styrelse och revisorer 

• ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring 

• en verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet 

• en revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär 

• eget plus- och/eller bankgirokonto  

• utsedd firmatecknare 

Bidrag ges inte till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos 

kronofogdemyndigheter eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Bidrag ges inte heller till en 

organisation vars aktivitet är vilande. 

Om inget annat är överenskommet ska medel från regionen enbart användas till den mottagande 

organisationens egen verksamhet och inte till att i sin tur fördela medel vidare till lokalorganisation 

eller annan aktör. 

Medel från regionen förutsätter att organisationen accepterar att regionen har rätt att ta del av 

räkenskaper och andra uppgifter som krävs för at ha kontroll av bidragsgrundande uppgifter och att 

bidrag används för avsett ändamål. 

Ansökan, beslut, redovisning, utbetalning 
Regionala utvecklingsnämnden fastställer specifika riktlinjer för de olika stimulansmedel som finns 

inom nämndens verksamhetsområde. Ansökan om bidrag ska ha inkommit till Region Västerbotten 

senast vid den tidpunkt och enligt de anvisningar som har fastställts av Regionala 

utvecklingsnämnden. 

En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att senast vid den tidpunkt som fastställs lämna 

en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen och en redovisning av vad medlen har använts 

till. 

Regionen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om mottagaren, genom att lämna 

felaktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidrag har lämnats eller använts felaktigt för det 

ändamål det har beviljats för. 

I beslut om bidrag ska det anges för vilket ändamål bidraget beviljas och de villkor som ska gälla för 

bidraget samt vilket bidragsår/period det gäller. 

Regionen kan initiera en ekonomisk och verksamhetsmässig revision av den förening och verksamhet 

som har beviljats bidrag. 

Om förutsättningarna för att bedriva projekt/verksamhet/aktivitet som bidrag beviljats till förändras 

ska föreningen kontakta Region Västerbotten. Likaså om bidrag inte förbrukas under den period 

bidraget avser (i de fall detta är aktuellt). 
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3.4 Medel till ungdomsdistriktorganisationer 
 

Bidrag för att stödja ungdomsdistriktsorganisationers regionala arbete. 

Bidragets syfte 
Verksamhetsbidraget ska  

- bidra till kvalitets– och utvecklingsarbete inom distriktsorganisationen vilket innebär att distriktets 

planerade och genomförda verksamhet ska syfta till att skapa en stabil organisation med god kvalitet, 

intern kvalitetssäkring/höjning. 

- främja barns och ungdomars demokratiska fostran vilket innebär att organisationens struktur och 

verksamhetens innehåll bör främja en demokratisk fostran av barn och ungdomar. Verksamhetens 

syfte får alltså inte strida mot grundläggande demokratiska principer. Det är viktigt att ungdomar 

själva har inflytande över och styr verksamheten. De bör ha möjlighet till inflytande genom att bl.a. 

ha rösträtt och genom att själva ingå i styrelser och andra beslutande organ på lokal- och 

distriktsnivå. 

- främja jämställdhet mellan könen och mellan olika ungdomsgrupper vilket innebär att hänsyn tas 

till i vilken utsträckning organisationen verkar för jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan 

olika sociala grupper i samhället samt hur organisationen främjar kulturell mångfald. 

- ge barn och ungdomar en meningsfull fritid vilket innebär att aktiviteterna bör innehållsmässigt ha 

fritidskaraktär dvs ett socialt, samhälleligt eller kulturellt innehåll. 

 - engagera fler ungdomar i föreningslivet vilket innebär att organisationerna ska uppmuntra fler barn 

och ungdomar att bli föreningsmedlemmar och att fler medlemmar blir föreningsaktiva. 

- verka för ett folkhälsofrämjande och drogfritt samhälle. 

Bidragets konstruktion och fördelning 
Ungdomsdistriktsorganisationernas verksamhetsbidrag består av ett grund- och medlemsbidrag och 

grundar sig på de antal medlemmar organisationen hade den 31 december föregående år. 

Distriktsorganisationens ungdomsmedlemmar ska vara minst 300 personer och utgöra minst 60 

procent av organisationens totala medlemsantal. Ungdomsmedlemmar är medlem i åldrarna 7-25 år 

bosatta i Västerbottens län. Distriktsorganisation vars verksamhet omfattar mer än ett län kan få fullt 

verksamhetsbidrag under förutsättning att medlemsantalet uppgår till 300, inom respektive län eller 

1/300 av verksamhetsbidraget för varje medlem under förutsättning att organisationen har minst 

150 medlemmar i Västerbottens län. Distriktsorganisation vars verksamhet omfattar mer än ett län 

bör erhålla bidrag från ytterligare minst ett samverkanslän där verksamhet bedrivs.  

Ungdomsdistriktsorganisationen ska vara länstäckande. Organisationen ska ha lokalavdelningar i 

minst fem av kommunerna inom Västerbottens län eller färre kommuner om deras sammanlagda 

invånarantal uppgår till minst hälften. 

Särskilt bidrag till vissa ungdomsorganisationer: Handikapporganisationernas och de etniska 

minoriteternas ungdomsorganisationer kan söka bidrag oavsett antalet lokalavdelningar och antalet 

medlemmar.  

Distriktsorganisationen ska senast tre år efter bildandet finnas organiserade i det län där 

verksamheten bedrivs. Distriktsorganisation som omfattar flera län ska finnas organiserade i något av 

dessa län. 
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Dispens: Om organisationen varit bidragsberättigad närmast föregående år och redovisar färre än 

300 medlemmar eller färre än 150 medlemmar vid samverkan i åldern 7- 25 år eller eventuellt inte 

uppfyller andra villkor, kan organisationen erhålla motsvarande andel av verksamhetsbidraget. 

Dispensen gäller ett år. 

Bidrag till nya distriktsorganisationer utgår först efter särskilt beslut. Distriktsorganisationen ska ha 

varit verksam under minst ett år vid första ansökningstillfället. 

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årligen den totala budgetramen för bidraget. 

Med medlemskap menas följande:  
- medlemskap ska vara aktivt och frivilligt. Med att medlemskapet är aktivt menas att medlemskapet 

förnyas varje år antingen genom att betala medlemsavgift eller genom annan aktiv handling som 

innebär ansökan om medlemskap och resulterar i underskriven ansökningshandling. Med att 

medlemskapet är frivilligt menas att det måste vara fritt för personer att beviljas inträde i och 

utträde ur organisationen. Individen måste också själv ha ansökt om medlemskap i organisationen 

och vara ansluten till en lokalavdelning inom organisationen i Västerbottens län.  

Den som endast deltar i s.k. öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara 

registrerad medlem eller stadgeenlig fastställd avgift är inte bidragsgrundande. Detta gäller även den 

som erhållit tillfälligt medlemskap, exempelvis för enstaka arrangemang. 

- medlem ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationen verksamhet och 

inriktning. 

- antalet medlemmar fastställs vid det senaste verksamhetsårets slut. Bidragsgrundande medlem får 

endast räknas en gång per verksamhetsår.  

Med lokalavdelning menas följande:  
- lokalavdelning ska bedriva verksamhet i Västerbottens län och finnas införd distriktsorganisationens 

register över lokalavdelningar och vara minst fem till antalet i varje distrikt. Minsta antalet 

medlemmar i en lokalavdelning ska vara tre medlemmar. 

 - lokalavdelning ska ha antagit stadgar och självständigt besluta om sin verksamhet och ekonomi. 

 - lokalavdelning ska styrka sin verksamhet inför varje nytt år i form av en verksamhetsberättelse. 

Vilka kan ansöka om bidrag? 
Ungdomsdistriktsorganisationen ska vara en öppen sammanslutning. Med en öppen sammanslutning 

menas att organisationen är till för alla som ansluter sig till föreningens stadgar. Organisationen ska 

ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer (revisor ska vara myndig person). Organisationen 

måste upprätta ett system som innebär att revisorn har tillgång till underlag för att varje år kunna 

kontrollera antalet medlemmar. 

Ungdomsdistriktsorganisationen ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en 

verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. Med en självständig organisation avses en 

organisation där medlemmarna själva har inflytande över och styr organisationens verksamhet. Med 

en demokratiskt uppbyggd organisation avses en sådan organisation där medlemmarna har 

stadgeenliga möjligheter att påverka organisationens beslut direkt eller via ombud. Med att bedriva 

en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer menas att bedriva en verksamhet som inte 

strider mot tanken om alla människors lika värde. Demokrati kräver också att folkets vilja respekteras 

och att majoritetsbeslut följs. 
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Vad kan organisationen ansöka om? 
Verksamhetsbidraget ska användas, förutom till kvalitets- och utvecklingsarbete inklusive 
ledarutbildning, också till att underlätta samordning, kontakt och information lokalavdelningarna 
emellan. 

Bidraget ska gå till och användas av ungdomsdistriktsorganisationen. Bidraget får inte skickas vidare 

till lokalavdelning eller annan enhet utan är avsedd för distriktets kostnader. Bidraget ska användas 

till att bedriva ideell barn- och ungdomsverksamhet utan kommersiellt syfte för medlemmar boende 

i Västerbottens län. 

Ansökan  
Möjlighet att söka bidrag finns en gång per år, senast den 15 april varje år. Ansökningsblanketter 

läggs ut på Region Västerbottens webbplats (länk). Till ansökan ska följande obligatoriska dokument 

bifogas: 

1. Verksamhetsbidragsansökan undertecknad av ordförande och sekreterare/kassör 

2. Redovisning av lokalavdelningar, kommuner, medlemmar (bilaga 1 till ansökan) 

3. Revisorsrapport undertecknad av revisor/revisorer (bilaga 2 till ansökan) 

4. Övriga handlingar är årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse, balans- och 

resultaträkning, verksamhetsplan och budget. 

5. Organisationens stadgar 

Ansökningshandlingar som inkommer efter ansökningstidens slut kommer inte att beaktas. Det enda 

skäl till försening som godkänns är om organisationens årsmöte är förlagt till ett senare datum. Ifylld 

redovisningsblankett ska ändå alltid insändas senast 15 april och datum för årsmötet och 

komplettering av övriga handlingar anges då på blanketten. 

Ansökan om verksamhetsbidrag ska ha inkommit till Region Västerbotten senast 15 april och göras 

på särskilda blanketter. Ansökan skickas via e-post till regionen@regionvasterbotten.se. Märk 

ansökan: ”Verksamhetsbidrag XX [organisationens namn]” 

Bedömning 
Samtliga generella och särskilda villkor för verksamhetsmedel till ungdomsdistriktorganisationer ska 

vara uppfyllda för att bidrag ska utgå.  

Beslut om beviljade bidrag skickas till samtliga sökanden. 

När betalas bidraget ut? 
Ett förskott motsvarande 30 procent av förra årets anslag betalas ut under februari månad. 

Resterande betalas ut i juni månad. Har en organisation fått dispens utbetalas inte förskott på bidrag, 

utan ev. bidraget utbetalas i sin helhet i juni. 

Bidraget ska användas under det år som ansökan avser. I dialog med Region Västerbotten kan 

bidraget användas efter bidragsåret.  

Uppföljning 
Ungdomsdistriktsorganisation ska varje år redovisa planerad verksamhet i en verksamhetsplan och 

styrka den genomförda verksamheten i en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen ska det 

framgå vilken verksamhet som distriktsorganisationen har bedrivit, vilka som är valda till styrelsen 

och distriktsorganisationens medlemsantal samt ekonomisk redovisning. Organisationens stadgar ska 

också bifogas. Se i övrigt under rubriken Ansökan ovan. 
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