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Övergripande regelverk för ekonomiskt bidrag till 
föreningar och organisationer i Sörmland 

Syfte 

Syftet med Region Sörmlands bidrag till föreningar och organisationer är 

att främja verksamhet som bidrar till uppfyllande av regionens vision om 

DET ÖPPNA REGION SÖRMLAND - För jämlik hälsa och levande 

kultur i en hållbar, livskraftig region. 

Mål 

Region Sörmlands bidrag skapar förutsättningar för: 

• Att upprätthålla och stärka demokratiska värderingar genom 

befolkningens samverkan i olika former. 

• En gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, 

folkhälsa, kultur och bildning. 

Områden för vilka bidrag kan sökas 

Föreningar och organisationer med verksamhet i Sörmland med följande 

inriktning: 

• Antidiskriminering 

• Barn- och ungdom 

• Drogförebyggande 

• Folkbildning 

• Friluftslivsfrämjande 

• Funktionsnedsättning 

• Idrott 

• Kultur 

• Nationella minoriteter 

• Pensionärer 

• Socialt stöd 

Samt politiska ungdomsförbund. 

För mer information se ”Specifika villkor” för respektive område samt 

”Avtalsreglerade bidrag”. 

Villkor för bidrag 

Föreningar och organisationer som kan få bidrag från Region Sörmland 

ska vara demokratiskt uppbyggda vilket innebär att medlemmarna ska ha 

ett reellt inflytande över verksamheten. Föreningarna och 
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organisationerna ska också stödja demokratiska idéer och allas lika 

rättigheter och möjligheter oavsett: 

• Kön, könsidentitet och könsuttryck 

• Etnisk tillhörighet 

• Religion eller annan trosuppfattning 

• Funktionsnedsättning 

• Sexuell läggning 

• Ålder 

För att ha rätt till bidrag ska föreningen eller organisationen: 

• Bedriva verksamhet i minst tre av länets kommuner, alternativt 

vara av särskilt regionalt intresse. 

• Ha viss annan finansiering. 

• Ha antagna stadgar. 

• Ha utsedd styrelse och revisorer. 

• Kunna styrka sin verksamhet med förslag till verksamhetsplan 

och balanserad budget. 

• Kunna styrka godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut, 

revisionsberättelse samt att styrelsen beviljats ansvarsfrihet. 

(Gäller inte nystartad förening, organisation.) 

• Ange vad ansökta medel ska användas till. 

• Ha behov av ekonomiskt stöd för att genomföra planerad 

verksamhet. 

• Inte ha skuld till staten för skatt eller avgifter (Kronofogden) eller 

vara i likvidation. 

Ansökan och beslut 

Region Sörmlands totala anslag för bidrag till föreningar och 

organisationer fastställs årligen av regionfullmäktige. Det belopp som 

respektive förening, organisation beviljas beror på vilken budget 

regionfullmäktige avsatt samt antal sökande föreningar som är 

berättigade till bidrag. 

Ansökan om bidrag ska göras på särskilda underlag och lämnas till 

Region Sörmland senast den 1 oktober året innan det år ansökan avser, se 

”Ansökan och uppföljning”. 

Regionstyrelsen beslutar om bidrag med följande inriktning: 

• Antidiskriminering 

• Barn- och ungdom 

• Drogförebyggande 
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• Funktionsnedsättning 

• Idrott 

• Nationella minoriteter 

• Pensionärer 

• Politiska ungdomsförbund 

• Socialt stöd 

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslutar om 

bidrag med följande inriktning: 

• Kultur 

• Folkbildning 

• Friluftslivsfrämjande 

Uppföljning, revision och återbetalningsskyldighet 

Alla bidrag som beviljats följs upp. Rutiner för uppföljning framgår av 

”Ansökan och uppföljning”. 

Återbetalning ska ske om bidraget inte använts fullt ut eller på 

överenskommet sätt. Större förändring i föreningens, organisationens 

verksamhet eller nedläggning av föreningen, organisationen ska anmälas 

snarast till Region Sörmland. I de fall föreningen, organisationen läggs 

ner eller blir vilande ska redovisning av hur beviljat bidrag använts ske. 

Om föreningen, organisationen upphör ska återstående del av beviljat 

bidrag från Region Sörmland återbetalas. Region Sörmland äger rätt att 

genomföra revision.
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Specifika villkor 

Antidiskriminering 

Beskrivning av området 

Med området antidiskriminering avses verksamhet som har som 

inriktning att stödja och hjälpa människor som missgynnas eller kränks 

på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. 

Vem kan söka 

Intresseorganisationer på distriktsnivå som verkar förebyggande, 

rådgivande och stödjande mot diskriminering och som bedriver 

verksamhet i minst tre kommuner och har minst 150 medlemmar 

folkbokförda i Sörmland. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en 

gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur 

och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska 

värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. Exempelvis 

information, rådgivning och stöd till föreningens målgrupper. 

Verksamhet av informativ och utbildande karaktär som syftar till att öka 

kunskap eller förändra attityder inom någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

Bidraget baseras sammantaget på grundbidrag och antal medlemmar som 

är folkbokförda i Sörmland.
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Barn och ungdom 

Beskrivning av området 

Med området avses verksamhet som medverkar till en meningsfull fritid 

och ett socialt sammanhang med aktiviteter för barn och unga. Barn- och 

ungdomsverksamhet stimulerar också barn och unga till engagemang och 

delaktighet och stärker kunskapen om demokrati. 

Vem kan söka 

Barn- och ungdomsorganisationer på distriktsnivå som bedriver 

verksamhet i minst tre kommuner och har minst 150 medlemmar i 

åldrarna 7 till 25 år som är folkbokförda i Sörmland. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en 

gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur 

och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska 

värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. Exempelvis 

aktiviteter som stimulerar till en meningsfull fritid och ett socialt 

sammanhang för barn och unga. Kurser och utbildningar som ökar 

kunskap om demokratiska värderingar. Utbildning av ungdomsledare. 

Bidraget baseras sammantaget på grundbidrag och antal medlemmar 

mellan 7 och 25 år som är folkbokförda i Sörmland. 
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Drogförebyggande 

Beskrivning av området 

Med området avses verksamhet som verkar förebyggande mot alkohol- 

och narkotikarelaterad problematik. Drogförebyggande arbete kan ske 

genom information, rådgivning och stöd. 

Vem kan söka 

Intresseorganisationer på distriktsnivå som verkar förebyggande, 

rådgivande och stödjande och som bedriver verksamhet i minst tre 

kommuner och har minst 150 medlemmar folkbokförda i Sörmland. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en 

gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur 

och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska 

värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. Exempelvis 

information, rådgivning och stöd till föreningens målgrupper. Kurser och 

utbildningar som ökar kunskap om hälsa. 

Bidraget baseras sammantaget på grundbidrag och antal medlemmar som 

är folkbokförda i Sörmland. 
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Folkbildning 

Beskrivning av området 

Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Syftet 

med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få 

medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap, nya värderingar och 

kultur. 

Vem kan söka 

Länsbildningsförbundet Sörmland samt Sörmlands Studieförbund i 

Samverkan (SIS). 

Vilka bidrag kan sökas 

Enligt särskilt avtal med Region Sörmland fördelar 

Länsbildningsförbundet Sörmland de beviljade bidragen till 

studieförbundens basverksamhet, ledarutbildning, kultur- och 

utvecklingsverksamhet eller vad som i övrigt överenskommes. 
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Friluftslivsfrämjande 

Beskrivning av området 

Med området avses friluftslivsfrämjande aktiviteter i Södermanlands län, 

som bidrar till att göra det sörmländska friluftslivet tillgängligt för länets 

befolkning och besökare. Aktiviteter som kan bidra till en god folkhälsa i 

länet. 

Vem kan söka 

Intresseorganisationer på distriktsnivå som främjar och möjliggör en 

aktiv fritid i den sörmländska naturen. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en 

gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur 

och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska 

värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. Exempelvis 

kurser och utbildningar, informationsspridning samt insatser som gör 

naturen tillgänglig för länets invånare och besökare. 
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Funktionsnedsättning 

Beskrivning av området 

Med området avses verksamhet som verkar för att människor med 

funktionsnedsättning ges möjlighet till full delaktighet på lika villkor och 

möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Vem kan söka 

Intresseorganisationer på distriktsnivå som verkar för delaktighet, 

jämlikhet och jämställdhet i levnadsvillkor för människor med 

funktionsnedsättning, som bedriver verksamhet i minst tre kommuner 

och har minst 150 medlemmar folkbokförda i Sörmland. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en 

gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur 

och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska 

värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. Exempelvis 

hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande insatser som 

kompletterar Region Sörmlands insatser samt för verksamhet av 

informativ och utbildande karaktär som syftar till att öka kunskap eller 

förändra attityder mot människor med funktionsnedsättning. 

Bidraget baseras sammantaget på grundbidrag och antal medlemmar som 

är folkbokförda i Sörmland. 
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Idrott 

Beskrivning av området 

Med området avses den organiserade idrottsrörelsen i Sörmland. 

Vem kan söka 

Södermanlands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU 

Idrottsutbildarna i   Södermanland. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidragen regleras i två särskilda avtal mellan Region Sörmland och 

Södermanlands Idrottsförbund samt mellan Region Sörmland och 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Södermanland. 
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Kultur 

Beskrivning av området 

Med området avses länsövergripande kulturaktiviteter och 

kulturupplevelser som genomförs av länets ideella och professionella 

kulturaktörer. Ett vitalt, aktuellt och angeläget kulturliv bidrar till 

individens utveckling, livskvalitet och hälsa samt till utveckling av det 

lokala samhället och länet. 

Kulturverksamhet med Region Sörmlands stöd ska präglas av 

tillgänglighet och verka för alla människors lika värde. Barn och ungas 

rätt till kultur prioriteras särskilt. 

Vem kan söka 

Kulturorganisationer, kulturföreningar, enskilda firmor eller folkbildande 

organisationer med verksamhet i länet. 

Vilka bidrag kan sökas 

• Organisationsbidrag 

• Verksamhetsbidrag 

• Utvecklingsbidrag 

Organisationsbidrag kan sökas av distrikts- eller paraplyorganisationer 

som bedriver länsövergripande kulturverksamhet i minst tre av länets nio 

kommuner eller kulturverksamhet som Region Sörmland anser vara av 

länsintresse. 

Verksamhetsbidrag kan sökas av det fria kulturlivet (lokala 

kulturföreningar och enskilda firmor) för länsövergripande 

kulturverksamhet: aktiviteter, föreställningar, utställningar i minst tre av 

länets nio kommuner. 

Utvecklingsbidrag kan sökas för områden som är nya för den specifika 

verksamheten. 
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Nationella minoriteter 

Beskrivning av området 

Med området avses de nationella minoriteter som omfattas av 

lagstiftningen, lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, d.v.s. judar, romer, sverigefinnar, samer och 

tornedalingar. 

Vem kan söka 

Företrädare för någon av de nationella minoriteterna så som de definieras 

i lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en 

gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur 

och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska 

värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. Exempelvis 

insatser och aktiviteter som genomförs i syfte att stärka minoriteternas 

möjligheter till inflytande i samhället och att behålla och utveckla sin 

kulturverksamhet. Barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
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Pensionärer 

Beskrivning av området 

Med området avses verksamhet med insatser för pensionärers 

välbefinnande, hälsa och inflytande genom att erbjuda aktiviteter inom en 

lång rad olika områden, att förmedla information om vård, omsorg och 

samhälle samt att bilda opinion. 

Vem kan söka 

Pensionärsorganisationer på distriktsnivå som bedriver verksamhet i 

minst tre kommuner och har minst 150 medlemmar folkbokförda i 

Sörmland. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en 

gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur 

och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska 

värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. Exempelvis 

information, rådgivning och stöd till föreningens målgrupper. Kurser och 

utbildningar som ökar kunskapen om hälsa. 

Bidraget baseras sammantaget på grundbidrag och antal medlemmar som 

är folkbokförda i Sörmland.
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Socialt stöd 

Beskrivning av området 

Med området avses verksamhet som har som inriktning att stödja och 

hjälpa människor som lever i en ur olika aspekter utsatt situation. Det 

sociala stödet kan även omfatta stöd till den utsattes anhöriga. Stödet kan 

vända sig till breda befolkningsgrupper med varierande orsaker till 

behovet av stöd, eller till smalare målgrupper med en viss typ av 

problematik. Den huvudsakliga verksamheten kan också vara att 

förebygga risker och utsatthet. 

Vem kan söka 

Intresseorganisationer på distriktsnivå som verkar förebyggande, 

rådgivande och stödjande, som bedriver verksamhet i minst tre 

kommuner och har minst 150 medlemmar folkbokförda i Sörmland. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidraget kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en 

gynnsam utveckling av en jämställd och jämlik hälsa, folkhälsa, kultur 

och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska 

värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. Exempelvis 

information, rådgivning och stöd till föreningens målgrupper. Kurser och 

utbildningar som ökar kunskapen om hälsa. 

Bidraget baseras sammantaget på grundbidrag och antal medlemmar som 

är folkbokförda i Sörmland. 
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Politiska ungdomsförbund 

Beskrivning av området 

Området avser politiska ungdomsförbund vilka har en stor betydelse för 

det demokratiska samhällets fortlevnad och utveckling. I 

ungdomsförbunden får många unga människor grundläggande utbildning 

i demokratins spelregler och möjligheter. Ungdomsförbunden utgör 

också en plattform från vilken den yngre generationen kan driva sina 

frågor och därmed påverka samhällsutvecklingen. 

Vem kan söka 

Politiska ungdomsförbund på länsnivå vars moderparti har mandat i 

regionfullmäktige. 

Vilka bidrag kan sökas 

Bidrag kan sökas för verksamhetens genomförande. Varje förbund 

tilldelas ett visst belopp för varje mandat som moderpartiet har i 

regionfullmäktige. 

Övrigt 

Bidrag ges inte till ungdomsförbund som är vilande, saknar styrelse eller 

av annat skäl är inaktiv. 
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Avtalsreglerade bidrag 

Avtal eller överenskommelser kan på Region Sörmlands initiativ skrivas 

med parter som har en kontinuerligt pågående verksamhet. Syftet med 

avtalsreglerade bidrag är att öka möjligheten till god framförhållning och 

långsiktiga satsningar samt att förtydliga vad beslutade bidrag ska 

användas till och vilka förutsättningar som gäller för bidragets 

användning. Avtal kan också tecknas med part som erhåller bidrag för 

särskild prestation eller uppdrag. 

Avtal kan gälla 1-3 år. 

Ett avtal ska omfatta: 

• vad som ska genomföras för det erhållna bidraget 

• eventuella villkor för bidragsfördelning 

• avtalstidens längd 

• återrapportering och uppföljning 

• bidragssumma 

För bidragsmottagare där avtal tecknas gäller vad som i övrigt är fastställt 

i övergripande regelverk samt specifika villkor. 

Avtal kan tecknas med andra parter för särskilda ändamål och uppdrag, 

efter särskilda beslut. 
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Ansökan och uppföljning 

Ansökan 

Ansökan om bidrag ska göras på särskilda underlag och lämnas till 

Region Sörmland senast den 1 oktober året innan det år ansökan avser. 

Till ansökan bifogas: 

• Årsmötesprotokoll från föregående år (gäller inte nystartad 

förening, organisation) 

• Gällande stadgar (lämnas första gången och därefter endast vid 

förändringar) 

• Revisors intyg om vissa medlemsuppgifter (för områden vars 

bidrag bygger på medlemsantal) 

• Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år 

• Godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut eller motsvarande 

från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation) 

• Revisionsberättelse från föregående år (gäller inte nystartad 

förening, organisation) 

Bidrag ges inte till föreningar, organisationer eller enskilda firmor som 

har skulder till staten för skatt eller avgift. Bidrag lämnas inte heller till 

enskild firma som är i likvidation. 

Uppföljning 

Förening eller organisation som får bidrag från Region Sörmland ska 

varje år redovisa genomförd verksamhet på ett sådant sätt så att 

uppföljning avseende måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi möjliggörs. 

Snarast efter årsmöte ska revisionsberättelse, godkänd 

verksamhetsberättelse med årsbokslut från närmast föregående år samt 

antagen verksamhetsplan och budget för innevarande år lämnas. 

Föreningar, organisationer och enskilda firmor som söker bidrag för 

nästkommande år: Senast den 1 oktober ska en enkel 

avstämningsrapport för innevarande år lämnas för Region Sörmlands 

uppföljning. Av rapporten ska det framgå om föreningen, organisationen, 

enskilda firman följer och kommer att kunna följa den plan och budget 

som lämnades för innevarande bidragsår. 

Ska lämnas vid begäran: De verifikationer och uppgifter, utöver 

handlingarna ovan, som Region Sörmland behöver vid genomförande av 

fördjupad granskning. Region Sörmland äger rätt att genomföra revision.
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Återbetalning och stoppad utbetalning 

Återbetalning av bidraget ska ske om det inte utnyttjats fullt ut eller på 

överenskommet sätt. 

Om det sker någon större förändring i föreningens eller organisationens 

verksamhet eller nedläggning av föreningen, organisationen ska detta 

snarast anmälas till Region Sörmland. 

I de fall föreningen, organisationen blir vilande eller läggs ner ska 

redovisning av hur beviljat bidrag använts ske. 

Om föreningen, organisationen upphör ska återstående del av beviljat 

bidrag från Region Sörmland återbetalas. 

Om föreningen, organisationen inte har lämnat in en fullständig 

redovisning, kan organisationen också behöva betala tillbaka hela eller 

delar av bidraget. Om bristerna i redovisningen är stora kan det leda till 

att Region Sörmland avslår en ny ansökan om bidrag. 

Vid brister hos organisationen får Region Sörmland stoppa utbetalningen 

av beviljade men ännu inte utbetalade bidrag. 

Bidrag med påpekanden 

Region Sörmland kan i vissa fall ge bidrag till organisationer, föreningar 

som tidigare har fått bidrag och som söker fortsatta bidrag trots brister. 

Om bristerna beror på att Region Sörmlands regler har förändrats under 

bidragsåret eller på att regionen vid en granskning funnit brister som 

organisationen behöver åtgärda kan organisationen få påpekanden. Dessa 

påpekanden måste åtgärdas inom tre år.

Varför behövs handlingarna? 

Årsmötesprotokoll – Utgör ett intyg på att flera av de efterfrågade 

handlingarna har godkänts av medlemmarna samt säkerställer att inga 

ekonomiska oegentligheter föreligger och att medlemmarna har gett 

styrelsen ansvarsfrihet. 

Stadgar – Ger en beskrivning av föreningen, organisationen och dess 

mål. Om stadgarna ändras mycket är det i praktiken en ny förening, 

organisation som söker bidrag. Stadgar lämnas in vid första ansökan samt 

vid senare ansökningstillfällen om stadgarna har ändrats. 

Revisors intyg – En rapport där revisorerna intygar riktigheten i uppgifter 

om bl.a. medlemmarnas folkbokföring, antal och ålder (för områden vars 

bidrag bygger på medlemsantal). 

Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år – 
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Verksamhetsplanen och budgeten har betydelse för såväl bedömning av 

ansökan som för uppföljning. 

Verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse – Behövs för 

uppföljning av vad föreningen, organisationen har gjort med stöd av förra 

årets bidrag. Revisionsberättelsen är föreningen, organisationens utsedda 

revisorers utlåtande efter granskning av ekonomin. 
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Beräkning av bidrag 

Region Sörmlands totala anslag för bidrag till föreningar och 

organisationer fastställs årligen av regionfullmäktige. Det belopp som 

respektive förening, organisation beviljas beror på vilken budget 

regionfullmäktige avsatt samt antal sökande föreningar. 

För områdena: 

• Antidiskriminering 

• Barn och ungdom 

• Drogförebyggande 

• Friluftslivfrämjande 

• Funktionsnedsättning 

• Nationella minoriteter 

• Pensionärer 

• Socialt stöd 

Baseras bidraget på: 

• Grundbidrag 

• Medlemsbidrag 

Nivåer för grundbidrag och medlemsbidrag fastställs årligen av 

beslutande nämnd. 

Grundbidragets storlek är baserat på antalet medlemmar. Ju fler 

medlemmar ju högre grundbidrag. Ett prisbasbelopp utgör högsta möjliga 

grundbidrag. 

Antal 

medlemmar 
150-300 301-2000 2001-4000 4001- och uppåt 

Grundbelopp X kr X kr X kr Ett prisbasbelopp 

Medlemsbidragets storlek är basera på det totala antalet medlemmar. 

Bidrag per medlem utgår enligt en trappmodell med fallande skala. 

Exempelvis 177 kr per medlem 1-200, 95 kr per medlem 201-500, osv. 

Antal 

medlemmar 

Upp till 

200 

201- 

500 

501- 

2000 

2001- 

4000 

4001- 

8000 

från 8001- 

och uppåt 

Kr/medlem X kr X kr X kr X kr X kr X kr 
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