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1 Om bidragsgivning generellt 

 
Landstingsfullmäktige beviljar årligen bidrag till föreningar, organisationer, 
studieförbund och projekt inom följande områden:  
 
A. Folkbildning/studiedistrikt 
B. Handikapporganisationer  
C. Ungdomsorganisationer/politiska ungdomsorganisationer 
D. Pensionärsorganisationer 
E. Idrottsrörelsen 
F. Kulturföreningar 
G. Övriga ideella föreningar 
H. Kulturprojekt 
 
I det här dokumentet används hädanefter begreppet föreningar som en 
samlad beteckning för föreningar, organisationer och studieförbund.  
 
De flesta föreningar är organiserade med lokalföreningar, regionala 
organisationer och riksorganisationer. Landstingets stöd avser regionala 
föreningar medan de lokala föreningarna som regel får offentligt stöd från 
kommunerna och riksorganisationerna från staten.  
 
Bidrag kan ges i form av  

• Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag är bidrag som lämnas för verksamhet som beskrivs i 
verksamhetsplaner. Verksamhetsbidragen är möjliga att följa upp i likhet 
med all annan verksamhet som Landstinget finansierar. Exempel på 
verksamhetsbidrag är föreningsbidrag, aktivitetsbidrag, hyresbidrag, 
landstingsbidrag och organisationsbidrag. 
• Projektbidrag 
Projektbidrag är tidsbegränsade bidrag för en viss specifik 
uppgift/verksamhet. Exempel på projektbidrag är kulturprojekt.  

 
Landstinget i Västmanlands arbete med bidrag utgår från landstingets vision, 
värdegrund och verksamhetsidé. 
 
Syftet med bidragsgivningen är att stödja föreningar på länsnivå för att de 
självständigt och med kontinuitet ska arbeta för att aktivera och stimulera 
medlemmarna att delta i samhällsutvecklingen och därmed bidra till att  
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Stärka och utveckla demokratin 
Alla organisationer som får bidrag från landstinget ska vila på en 
demokratisk grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande.  
 
Verka för jämlikhet och jämställdhet samt stimulera mångfald 
Alla organisationer som får bidrag från landstinget ska kännetecknas av en 
strävan efter jämställdhet.  
 
Alla organisationer som får bidrag från landstinget ska främja möjligheterna 
för alla medborgare att delta i samhällslivet oavsett kulturell, religiös och 
social identitet, ålder eller sexuell läggning.  
 
Alla organisationer som får bidrag från landsting ska främja möjligheterna 
för alla att delta oavsett fysiska, sociala eller psykiska funktionshinder.  
 
Prioriterade grupper i Landstinget Västmanland är barn, unga och 
funktionshindrade.  
 
Verka för spridning i länet 
Alla organisationer som får bidrag från landstinget ska verka för en 
spridning i länet genom länsuppdraget, d.v.s. att ha medlemmar och bedriva 
verksamhet i alla länets kommuner 
 
Miljö 
Alla organisationer som får bidrag från landstinget ska verka för att arbeta 
för att implementera miljömål och hållbar utveckling i sin verksamhet. 
 
 

2 Reviderade riktlinjer 

 
D. Riktlinjer för pensionärsorganisationer 
Pensionärsorganisation i Västmanlands län kan söka bidrag av Landstinget. Organisationen 
ska främja pensionärers intressen och vara öppen för alla pensionärer i länet.  
 
Bidragets syfte 
Organisationen ska använda bidraget för den regionala verksamheten i Västmanlands län; för 
administration, information och utbildning av organisatörer och förtroendevalda.  
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Särskilda villkor 
-Organisationen ska ha minst 700 betalande pensionärsmedlemmar bosatta i Västmanlands län 
-Organisationen ska ha lokalföreningar i minst tre av länets kommuner 
 
Hur fördelas bidraget?  
Bidrag lämnas i form av organisationsbidrag som till 
- 90 procent baseras på antalet medlemmar 
- 10 procent baseras på antalet lokalavdelningar 
Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.  
 
E. Riktlinjer för bidrag till Idrottsrörelsen 

 
Definition  
Idrottsrörelsen består av de regionala distriktsorganisationerna Västmanlands idrottsförbund 
och Västmanlands ridsportförbund. Idrottsrörelsens uppgift är att bedriva regional 
idrottsverksamhet och ridsport i Västmanland.  
 
Västmanlands idrottsförbunds verksamhet regleras av en överenskommelse.  
 
Västmanlands idrottsförbund 
Västmanlands idrottsförbund är en regional distriktsorganisation som har 63 
specialidrottsförbund (SDF)och ca 530 föreningar.  
 
Västmanlands idrottsförbund fördelar bidragen till sina specialidrottsförbund och 
Västmanlands handikappidrottsförbund samt reglerar förbundens verksamhet.  
 
Landstingets bidrag till den regionala idrotten har som mål att genom länsidrottsförbunden 
stödja specialdistriktsförbundens verksamhet i länet och stimulera till att fler människor deltar 
i idrottsföreningarnas verksamhet. Med distriktsorganisationer menas föreningar med en egen 
organisation på distriktsnivå. Lokala föreningar ingår därmed inte i detta begrepp utan ligger 
på primärkommunal nivå. 
 
Västmanlands ridsportförbund 
Västmanlands ridsportförbund är en regional distriktsorganisation som endast får stöd för 
regional verksamhet. Västmanlands ridsportförbund har inga bidrag att fördela.  
 
Inom Västmanlands ridsportförbund utgör ungdomsverksamheten, där majoriteten är flickor, 
en mycket stor del av verksamheten.  
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Specifika mål 
Det övergripande syftet med ekonomiska bidrag för Idrottsrörelsen är att erbjuda 
länsinvånarna en stimulerande, hälsosam och utvecklande verksamhet i en gemenskap som är 
öppen för alla. Verksamheten är inriktad på följande målområden: att ge ungdomar 
grundläggande värderingar och uppfostran, kunskap om demokrati, jämställdhet, integration 
samt hälsofrämjande levnadsvanor.  
 
Idrottsrörelsen ska slutligen kontinuerligt arbeta med etik och kvalitetsfrågor bland annat 
genom information och utbildning. 
 
F. Riktlinjer för bidrag till kulturföreningar 
 
Definition  
Kulturföreningar som söker stöd av Landstinget i Västmanland kan delas upp i två slag: 
1. Föreningar med länsuppdrag som får stöd från statlig och regional nivå  
2. Västmanländska föreningar som verkar i länet.  
 
Specifika mål 
Landstingets mål för bidrag till kulturen är att alla länets invånare ska ha reella möjligheter att 
delta i ett mångsidigt kulturutbud av god kvalitet och medverka i olika former av eget 
skapande samt känna sig delaktiga i och ha tillgång till länets samlade kulturliv. 
 
Kriterier 
Bidragen riktar sig till alla slags föreningar som vill bidra till att stärka samhällsutvecklingen 
och främja konstnärlig utveckling inom kultur i Västmanlands län.  
 
Föreningen ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier: 
-Öka den sociala hållbarheten och sysselsättningen 
-Utveckla relationen till civilsamhället  
-Öka barns och ungas delaktighet i kulturlivet 
-Arbeta för kulturens betydelse för hälsan 
-Bredda kulturutbudet i Västmanland 
-Bidra till regional kunskapsspridning och metodutveckling.  
-Värna om och förmedla konstnärligt skapande 
-Bevara kulturarvet 
-Stärka kulturell mångfald 
-Beakta internationaliseringsperspektivet. 
 
Arbetet med dessa punkter ska kunna utläsas ur årsredovisningen.  
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G. Riktlinjer för övriga ideella organisationer 
 

Kriterier 
Föreningen ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:  
-Öka den sociala hållbarheten och sysselsättningen 
-Utveckla relationen till civilsamhället 
-Öka barns och ungas delaktighet 
-Bidra till regional kunskapsspridning och metodutveckling 
-Beakta internationaliseringsperspektivet 
Arbetet med dessa punkter ska kunna utläsas ur årsredovisningen.  
 
H. Riktlinjer för kulturprojekt 
 
Definition 
Stöd för kulturprojekt kan sökas av föreningar som vill genomföra en projektidé i 
Västmanland.  
 
Projektstöd kan inte sökas av landstinget eller kommuner i Västmanland.  
 
Specifika mål 
Landstingets mål för bidrag till kulturen är att alla länets invånare ska ha reella möjligheter att 
delta i ett mångsidigt kulturutbud av god kvalitet och medverka i olika former av eget 
skapande samt känna sig delaktiga i och ha tillgång till länets samlade kulturliv. 
 
Kriterier 
Projektet ska innehålla en kortfattad projektbeskrivning av hur man planerar att arbeta i 
enlighet med gällande riktlinjer, ekonomisk redovisning samt redovisning av vad bidragen har 
använts till.  
 
Utöver de allmänna villkoren ska verksamheten uppfylla ett eller flera av följande kriterier:  
-tillväxtskapande utveckling och nytänkande 
-regional spridning och tillgänglighet 
-samverkan med andra aktörer 
-möten och överbryggning mellan olika kulturer 
-omfattning av utåtriktad verksamhet 
-projektet genererar kompetenshöjning i den egna långsiktiga verksamheten 
-gränsöverskridande i konstarter  
-projektet riktar sig till barn och unga 
-projektet beaktar internationaliseringsperspektivet 
 
Arbetet med dessa punkter ska kunna utläsas ur ansökan.  
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Krav på ansökningshandlingar  
Ansökan ska ske på särskild blankett. Blanketter hämtas på landstingets hemsida eller 
rekvireras från Landstinget Västmanland.  
 
Ansökan ska undertecknas av ordförande eller kassör.  
 
Ansökan ska vara Landstinget Västmanland tillhanda senast den 1 februari, 1 april, 1 
september eller 1 november.  
 
Beslut om stöd samt utbetalning 
Beslut om stöd meddelas senast en månad efter respektive ansökningstillfälle. Utbetalning av 
stöd görs vid projektets start.  
 
Krav på redovisning 
Redovisningen ska beskriva vad bidragen har använts till.  
 
Redovisningen ska ske på en särskild blankett. 
 
Återbetalning 
Om verksamhet som beviljas stöd förändras i förhållande till vad som angivits i ansökan ska 
landstinget underrättas. Ändringar kan innebära att hela eller delar av stödet ska återbetalas till 
landstinget. Även vid utebliven redovisning kan hela eller delar av stödet komma att 
återkrävas av landstinget.  
 
All bidragsgivning ska ske med riktlinjer för landstingets bidrag till föreningar, organisationer, 
studieförbund och projekt som grund. Det finns specifika riktlinjer för följande områden: 
 
 

3 Befintliga riktlinjer 

 
A. Folkbildning/studiedistrikt 
Landstinget Västmanlands fördelningsmodell av anslag till 
studieförbundsdistrikt/motsvarande, fastställd av Landstingsstyrelsen 2006-11-29, § 198 
 
B. Handikapporganisationer 
Landstingsbidrag för handikapprörelsen i Västmanlands län, fastställd av Landstingsstyrelsen 
2009-10-28, § 261.  
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C. Riktlinjer för ungdomsorganisationer/för landsti ngsbidrag till politiska 
ungdomsorganisationer i Västmanlands län  
Riktlinjer för landstingsbidrag för ungdomsorganisationer i Västmanlands län fastställdes av 
Landstingsstyrelsen 16 december 2009, § 312  
 
Riktlinjer för landstingsbidrag till politiska ungdomsorganisationer i Västmanlands län 
fastställdes av Landstingsstyrelsen 2006-03-08, § 42.  
 

4 Krav på bidragssökande förening 

Krav på bidragssökande förening omfattar inte projektstöd. För 
projektbidrag gäller specifika riktlinjer.  
 
För att erhålla bidrag ställs krav på att föreningen har  
-fastställda stadgar 
-ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring  
-eget plus- eller bankgirokonto 
-firmatecknare 
-länsomfattande verksamhet och 
-stadigvarande verksamhet i länet 
 
Föreningens stadgar ska visa att den är ideell, det vill säga icke 
vinstdrivande. Stadgarna ska skickas in vid första ansökningstillfället och 
därefter endast vid stadgeändringar.  
 
 

5 Krav på ansökningshandlingar 

Krav på ansökningshandlingar gäller inte för projektstöd eller för politiska 
ungdomsorganisationer. För dessa gäller specifika riktlinjer.  
 
För att kunna handlägga bidragsansökan ska föreningen årligen lämna in: 
 
1. Ansökan på särskild blankett  
Blanketter kan hämtas på landstingets hemsida eller rekvireras från  
Landstinget Västmanland. 
 
2. Årsredovisning (verksamhetsberättelse) som för senast fullgjorda 
verksamhetsår ska innehålla: 
-Ekonomisk redovisning där intäkter och kostnader för den regionala 
verksamheten i Västmanlands län klart framgår.  
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-Resultaträkning 
-Balansräkning 
-Verksamhet inom Västmanlands län ska särredovisas om 
distriktsorganisationen omfattar även andra län.  
-Antal medlemmar, fördelat på kvinnor och män. 
Om inte antalet medlemmar framgår av resultaträkning och 
verksamhetsberättelse ska ett särskilt revisionsintyg lämnas över. I 
revisionsintyget ska antalet medlemmar den 31 december föregående år 
anges.  
-Styrelsens sammansättning av män och kvinnor. 
-Revisionsberättelse för föregående år 
-Redovisning av vad bidragen har använts till 
 
3.Verksamhetsplan som ska innehålla: 
-Redovisning av hur man ska arbeta i enlighet med gällande riktlinjer  
-Planering för det år bidragsansökan avser.  
 
Ansökan ska undertecknas av ordförande eller kassör. 
 
 

6 Återbetalning 

Om verksamhet som beviljas stöd förändras i förhållande till vad som 
angivits i ansökan ska landstinget underrättas. Ändringar kan innebära att 
hela eller delar av stödet ska återbetalas till landstinget. Även vid utebliven 
redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av landstinget.  
 
 

7 Uppföljning  

Varje organisation/förening förutsätts ha ett eget system för kvalitetssäkring 
samt aktivt ha en dialog med landstinget.  
 
Landstinget gör varje år en fördjupad uppföljning av ett antal av de 
organisationer som får verksamhetsstöd. Landstinget förbehåller sig rätten 
att låta genomföra kvalitetskontroll av utförd revision. Organisationen ska 
vid begäran lämna de uppgifter och verifikationer landstinget behöver för sin 
granskning.  
Uppföljningen kan ske på olika sätt. Till exempel genom 

1. dokumenterad/protokollförd dialog  
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2. en granskning av årliga verksamhetsberättelser med skriftliga 
noteringar.  

3.  en uppföljningsenkät. Föreningar som fått bidrag ska i 
förekommande fall besvara en uppföljningsenkät. 

 
Granskningen inom handläggningsområdet sammanställs årligen och anmäls 
till landstingsstyrelsen. Separat tidsplan upprättas för arbetet.   
 

8 Handläggning av ansökningar och beslut  

Ansökan ska vara landstinget tillhanda senast den 1 september året före 
bidragsåret om inte annat har angivits i en överenskommelse eller i specifika 
riktlinjer. Beslut om stöd meddelas i januari.  
 
För projektbidrag ska ansökan vara landstinget tillhanda senast den 1 
februari, 1 april, 1 september eller 1 november. Beslut om stöd meddelas 
senast en månad efter respektive ansökningstillfälle.  
 
 

 
 

 


