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Policy för bidrag till ideella organisationer från Region
Skåne
Syfte
De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av en hållbar
samhällsutveckling. Det är av vikt för Region Skåne att stimulera och stödja ideella
och frivilligorganisationer som i hög grad kan bidra till Region Skånes mål.
Föreliggande policy reglerar organisationsbidrag för att stimulera, stödja och
utveckla Skånes ideella organisationer. För att en organisation ska kunna få bidrag
ska den utgöra ett viktigt alternativ eller komplement till Region Skånes
verksamhet.
Organisationer som får bidrag från Region Skåne ska vara demokratiskt
uppbyggda, med vilket avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över
verksamheten. Organisationerna ska också stödja demokratiska idéer inklusive
jämställdhet. Organisationerna ska spegla mångfalden i samhället, med vilket
menas allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros- uppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Hänsyn får tas till
organisationernas speciella förutsättningar exempelvis avseende fastställda
målgrupper.
Utgångspunkten för Region Skånes stöd till idéburna föreningar och organisationer
är att dessa har en tydligt regional prägel. Verksamheten ska därför företrädesvis
beröra hela Skåne. Bidragen från Region Skåne ska i första hand bidra till
utvecklingen på av regionfullmäktige beslutade prioriterade områden. Målen med
bidragsgivningen är att möjliggöra utveckling av nya och befintliga organisationer
och dess verksamheter genom att människor kan påverka sin livssituation, öka sin
livskvalitet och vara delaktiga i samhällsutvecklingen.
Verksamhetsområden som kan berättiga till bidrag
Inom följande områden kan det vara aktuellt med bidrag till organisationer som
också uppfyller de krav och kriterier som Region Skåne har ställt upp:
• Funktionshinder
• Kultur
• Folkbildning
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• Ungdomsverksamhet
• Idrott
• Folkhälsa
• Hälso- och sjukvård
• Regional utveckling/regional samverkan
• Intressebevakning för pensionärer
• Miljö och natur
Grundläggande krav på organisationer som söker bidrag
Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som är en
juridisk person med ett allmännyttigt ideellt ändamål som har
• stadigvarande och regionövergripande verksamhet
• godkända och antagna stadgar
• eget plus- eller bankgiro och utsedd firmatecknare
• ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
• styrelse och utsedda revisorer
• genomfört årsmöte
• en verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet
• en revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär
Organisationsbidrag medges inte till en organisation som har skulder för svenska
skatter eller avgifter hos kronofogdemyndigheter eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.
Organisationsbidrag ska beviljas med restriktivitet om organisationen får
organisationsbidrag från annat håll i Region Skåne för aktuell period.
Bidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller angivna villkor om
stadigvarande och regionövergripande verksamhet om det finns särskilda skäl för
det. Vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilket behov som finns av
förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam.
Om inget annat är överenskommet ska bidrag från regionen användas till den
mottagande föreningens/organisationens egen verksamhet och inte till att ge bidrag
till annan förening/organisation.
Ansökan, beslut, redovisning och återbetalning
Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Region Skåne senast vid den tidpunkt och
enligt de anvisningar som fastställts av Region Skåne.
I beslut om bidrag ska det anges för vilket ändamål bidraget beviljas och de villkor
som ska gälla för bidraget samt avse ett angivet bidragsår/period. Bidrag lämnas i
mån av tillgång på medel.
En organisation som har tagit emot organisationsbidrag av Region Skåne är skyldig
att senast vid den tidpunkt som fastställts lämna en ekonomisk redovisning av de
utbetalade medlen och en redovisning av vad medlen har använts till.
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Region Skåne får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om
mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har
förorsakat att bidrag har lämnats eller använts felaktigt för det ändamål det har
beviljats för.
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