
 

Sida 1 (3) 

God och Jämlik Hälsa - Verksamhetsbidrag till 

 länsövergripande idéburen organisation 

 

 

Region Värmland    

Postadress  

Region Värmland 
651 82 Karlstad 

Besöksadress 

Regionens Hus 
Rosenborgsgatan 50 

Telefon 010-831 50 00 vx Orgnr 232100-0156 

E-post 

bidrag.godochjamlikhalsa@regionvarmland.se 

 

Webbplats www.regionvarmland.se Version 1,2021-05-12 

 

Handledning och villkor  

Syfte med verksamhetsbidrag  
Region Värmlands verksamhetsbidrag ges till organisationer vars verksamhet bidrar till goda 
och jämlika förutsättningar för hälsa hos befolkningen i Värmland samt att människor som 
befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation kan förbättra sina 

levnadsvillkor, för en ökad jämlikhet i hälsa för alla åldrar.  
Bidraget kan sökas av länsövergripande organisationer som skapar förutsättningar för en 
gynnsam utveckling av en god, jämlik och jämställd folkhälsa samt genomför aktiviteter som 
upprätthåller och stärker demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika 

former av hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder.   
Verksamhetsbidraget ska användas för att underlätta organisationens finansiering av ordinarie 

verksamhet och möjliggöra att organisationer kan driva verksamhet som når ut i hela länet.  
 
Villkor 

Bidrag ges till organisationer som   
• vilar på en demokratisk grund och ger goda förutsättningar för insyn och 

inflytande,  
• inte kränker den enskildes mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot 

principen om allas lika värde,  
• verkar för jämlikhet och jämställdhet,  
• främjar hållbarhet ur de tre dimensioner som omfattas i Agenda 2030: ekonomisk 

hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet,    
• har ett arbetssätt präglat av samverkan och dialog,  
• i tillämpliga fall arbetar för att motverka användande av alkohol, tobak, narkotika 

och doping med mera,  
• bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.  

Sökande ska på begäran lämna stadgar, bevis om tilldelat organisationsnummer och liknande 

föreningshandlingar.  
Organisationen får inte ha skulder till staten för skatt eller avgifter. Bidrag ges inte heller till 

organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.  
Om inget annat är överenskommet ska beviljat stöd från Region Värmland användas till den 
mottagande organisationens egen verksamhet och inte användas till att ge stöd till annan 

organisation.  
Enskilda personer och företag beviljas inte bidrag.  
 

 
Ansökan  

Ansökan om verksamhetsbidrag görs årligen för nästkommande år. För att förutsättningarna för 
bedömningarna skall bli så lika som möjligt måste ansökan om verksamhetsbidrag göras på 
anvisat ansökningsformulär som finns på Region Värmlands 
webbplats www.regionvarmland.se  (www.regionvarmland.se).  
 
Sista ansökningsdag se webbplats. 
För sent inkomna ansökningar behandlas och bedöms inte.  

 

 
 
  

http://www.regionvarmland.se/
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Till ansökan ska bifogas:  

• Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och bokslut för senast avslutade 
verksamhetsår.  

• Beskrivning av planerad verksamhet och för kommande år.   
 
Ansökningshandlingarna skickas med post till adress som finns på blanketten. 
 

Att fylla i Ansökan   
Det är viktigt att ansökan är fullständigt ifylld. Samtliga organisationsuppgifter ska finnas med 
och beskrivning av vad verksamhetsbidraget ska användas till för kommande år samt beräknad 
kostnad. Exempel kan vara planerade aktiviteter, ort, fysiskt eller digitalt och antal personer 

aktiviteten beräknas nå ut till mer mera.   
 
 
Bedömning av ansökan  
Ansökningarna handläggs och bedöms av tjänstepersoner inom Utvecklingsavdelningen, 
Hållbar Utveckling, Region Värmland. Vid behov även av extern sakkunnig.  
 
Förslag om fördelning av medel lämnas till arbetsutskottet för Kultur och Bildningsnämnden. 
 
Beslut  
Beslut om fördelning tas av Kultur och Bildningsnämnden under december månad. Beslut 
lämnas till sökande när protokollet är justerat.  
 
En samlad bedömning avgör hur stort bidrag inom fastställd ram som fördelas till respektive 
organisation med utgångspunkt från:  

• resultat från föregående års verksamhetsberättelse,  

• organisationens utveckling som helhet samt inom vilket område organisationen 
verkar,  

• former för samverkan stärks, dels mellan organisationer, dels mellan 
organisationerna och Region Värmland/kommuner och andra intressenter,  

• har en stark opinionsbildning och förmåga att föra sin målgrupps talan och 
kanske existerar inom ett område där få andra aktörer finns, eller om ny 
verksamhet av vikt planeras (skapar ett nytt koncept),  

• om det är en organisation som hamnat i en nedgång och av olika skäl inte kan 
genomföra planerade verksamheter,  

• om organisationen har sin moderorganisation i Värmland eller nationellt,  

• nystartade föreningar bedöms välvilligt för att ge dessa en chans att 
komma igång med sin verksamhet. 
  

Om ansökan gäller en ungdomsorganisation ska medlemmarna vara i åldrarna 6–25 år och 
dess verksamhet ska stödja och stimulera barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet 
och därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån organisationens syfte och målsättning. 
Barn- och ungdomsverksamheten ska stimulera till engagemang och delaktighet och stärka 
kunskapen om demokrati. I styrelsen ska minst hälften av personerna vara under 25 år.   
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Utbetalning  
Rekvisition sänds ut till idéburen organisation i januari det år beslutet gäller.  

• Bidrag under 150 000 kronor utbetalas i sin helhet   

• Bidrag mellan 150 000 kronor och 299 999 kronor utbetalas halvårsvis  

• Bidrag mellan 300 000 kronor och 499 999 kronor betalas ut kvartalsvis  

• Bidrag större än 499 999 kronor betalas ut med en tolftedel varje månad  
 
Bidragen betalas ut efter inkommen rekvisition. 
 
Medlen måste rekvireras före den l december innevarande år. Har medlen inte förbrukats 
inom angiven tid eller ej använts for avsett ändamål föreligger återbetalningsskyldighet till 
Region Värmland.  
 

 
Redovisning och återbetalning  
Redovisning av genomförd verksamhet sker i samband med ansökan om bidrag.   
Om verksamhetens inriktning förändras i stor utsträckning ska bidragsmottagaren meddela 
Region Värmland detta.  
Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis:  

• om bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande uppgifter från 
sökande,  

• om bidraget använts för andra ändamål än vad som angivits i ansökan,  

• om verksamhetens inriktning väsentligt förändrats,  

• om verksamheten upphört eller om begärd redovisning inte lämnats.  
Om ett beslut upphävs sen bidraget betalats ut, kan Region Värmland kräva att bidraget betalas 
tillbaka helt eller delvis.  
Region Värmland har rätt att begära revision av en organisation som får bidrag.  
Organisationer som fått bidrag, men som väljer att inte ansöka på nytt, ska lämna in redovisning 
av genomförd verksamhet. Redovisningen ska lämnas på särskild blankett som finns på Region 
Värmlands webbplats www.regionvarmland.se  
 
Kontakt 
Vid frågor, kontakta Utvecklingsledare Civilsamhället, Hållbar Utvecklig, Region Värmland. 010-
831 94 10 
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