Riktlinjer för bidrag till idéburen sektor från regionala
utvecklingsnämnden
Allmänt
Regionfullmäktige har 2018-06-19 fastställt Policy för bidrag från Region Skåne till ideella
organisationer vilken ligger till grund för dessa riktlinjer. Policyn och dessa riktlinjer hanterar
endast organisationsbidrag, övriga former av finansiering till idéburen sektor såsom
exempelvis projektbidrag följer de rutiner som finns utarbetade för regional utveckling.
Regional utveckling använder begreppet idéburen sektor. Idéburen sektor avser organisationer
som är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande
föreningar, ekonomiska föreningar, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.
Idéburna organisationer, här kallade organisationer, som får bidrag från Regional utveckling
ska








vara demokratiskt uppbyggda där medlemmarna har ett reellt inflytande över
verksamheten, ta avstånd från rasism och intolerans samt värna demokratin mot
våldsbejakande extremism
stödja demokratiska idéer
vara partipolitiskt obundna
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, samt
ha en tydlig regional prägel där verksamheten företrädesvis ska beröra hela Skåne.

Syftet med organisationsbidrag som utgår från regionala
utvecklingsnämnden
Målen med organisationsbidrag 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.
Organisationsbidragen ska




möjliggöra för nya och befintliga organisationer att med sin verksamhet bidra till att
uppfylla den regionala utvecklingsstrategins visionsmål Det öppna Skåne
bidra till en positiv påverkan på de tre hållbarhetsperspektiven miljö, social och
ekonomisk hållbarhet
i de fall då organisationens verksamhet vänder sig till barn och unga, ska
verksamheten följa på Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter .

Grundläggande krav
Bidrag får lämnas till organisationer inom idéburen sektor som är juridisk person med ett
allmännyttigt ideellt ändamål och som uppfyller följande grundläggande krav:











regionövergripande verksamhet
godkända och antagna stadgar
vald styrelse och revisor
eget plus- eller bankgiro och utsedd firmatecknare
ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring där årsredovisningen upprättas på ett
överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
genomfört årsmöte
verksamhetsplan och budget för verksamhetsår ansökan avser
revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär

Särbestämmelser







Bidrag får lämnas till organisationer som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till
webben förutsatt att de grundläggande kraven är uppfyllda.
Bidrag kan beviljas, men med restriktivitet, om organisationen får andra bidrag från
Region Skåne för aktuell period, dock ej för samma sak/ändamål.
Avslag kan ges om regionala utvecklingsnämnden bedömer att det ekonomiska
kapitalet i senaste årsredovisning inte utgör tillräckligt ekonomiskt underlag för
kommande två verksamhetsår. Undantag: organisationen kan visa att det ekonomiska
kapitalet avser fastställd investering inom verksamheten.
Bedömningen görs inom ramen för ansökan och de riktlinjer och kriterier som
regionala utvecklingsnämnden fastställt.
Om inget annat är överenskommet ska bidrag från regionen användas till den
mottagande organisationens egen verksamhet.

Uteslutningsgrunder
Bidrag beviljas inte till organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Former för utdelning av bidrag
Fördelning av organisationsbidrag kan ske genom riktad utlysning, samverkan eller
initiativärende. En riktad utlysning ska ha tydliga kriterier, samverkan kan initieras av Region
Skåne eller idéburen aktör, initiativ kan tas av Region Skåne kring specifikt område där det
finns intresse av att bygga värde hos båda parter.

Ansökan
Ansökning görs enligt av Regionala utvecklingsnämnden fastställda kriterier.
Till ansökan ska bifogas:





Stadgar
årsredovisning med verksamhetsberättelse
revisionsberättelse
verksamhetsplan och budget för verksamhetsår ansökan avser

Beslut
I beslut om bidrag ska anges ändamål och villkor för bidraget och i förekommande fall,
avsedd tidsperiod.

Redovisning
En organisation som har tagit emot bidrag av regionala utvecklingsnämnden är skyldig att
senast vid tidpunkt som angetts i beslut om bidrag lämna ekonomisk redovisning och
redovisning av vad medlen har använts till.
Regionala utvecklingsnämnden äger rätt att granska den del av organisationens verksamhet
som bidraget är avsett för om det finns uppgifter som tyder på att verksamheten inte bedrivs
så som avsetts.
Att lämna redovisning är ett krav för att gå fortsatt stöd från Regionala utvecklingsnämnden.

Återbetalning
Regionala utvecklingsnämnden får besluta att helt eller delvis kräva återbetalning av bidrag
om mottagaren lämnat oriktiga uppgifter eller ej lämnat redovisning, använt bidraget felaktigt
utifrån det ändamål som bidraget beviljats för.

