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Policy för ekonomiskt stöd till det civila 
samhället 
Västra Götalandsregionen ser ett stort värde i det civila samhällets roll som bärare för 

demokratiutveckling, som plats för olika verksamheter och engagemang och som 

påverkansfunktion. Föreningars, nätverks och organisationers kunskap och insikter är 

väsentliga för Västra Götalandsregionen att ta vara på och uppmuntra. Det civila 

samhällets kontaktytor, nätverk och sammanhang är viktiga att relatera till och samverka 

med.  Därför ser Västra Götalandsregionen samverkan med det civila samhällets aktörer 

som en viktig del i utvecklingsarbetet för att skapa ett hållbart och inkluderande samhälle.  

De ekonomiska stöd som Västra Götalandsregionen fördelar till det civila samhället ska 

bidra till att uppfylla Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet”.  

Ekonomiskt stöd till det civila samhället baseras på en politik för att 

 förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin 

 främja människors delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen 

 stärka det civila samhällets förutsättningar att vara aktiva och engagerade i 

olika typer av samhällsfrågor och att bidra till välfärden  

 

Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till det civila samhället ansluter till den 

nationella politiken för det civila samhället (regeringens proposition 2009/10:55) som 

anger att målet för politiken ska följas upp utifrån principerna självständighet och 

oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Västra 

Götalandsregionen lägger till begreppen jämlika förutsättningar och jämställdhet som 

principer att relatera till vid uppföljning. Principerna gäller som utgångspunkt för all dialog 

mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhällets aktörer. 

Det civila samhällets föreningar, nätverk och organisationer ska ges förutsättningar som 

möjliggör planering med långsiktighet och hållbar utveckling som grund. De ekonomiska 

stödsystemen ska därför präglas av stabilitet för att det ska vara möjligt för det civila 

samhällets aktörer att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet.  

Västra Götalandsregionens olika former för 
samverkan med det civila samhället 
Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället sker genom: 

 olika råd och samverkansfora  

 avtal och upphandling  

 överenskommelser, 

 information och samverkan i sakfrågor  

 ekonomiskt stöd  
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Denna policy hanterar enbart regionens relation som givare av ekonomiskt stöd, inte de 

övriga samarbetsformerna, vilka regleras på andra sätt.  

Förutsättningar för ekonomiskt stöd till det 
civila samhället 
Västra Götalandsregionen kan ge stöd till det civila samhällets föreningar, nätverk och 

organisationer som: 

 bygger på demokratiska utgångspunkter enligt FN:s konventioner om de mänskliga 

rättigheterna och FNs allmänna förklaring.  

 arbetar metodiskt med att inkludera jämställdhet och jämlika förutsättningar i 
sin verksamhet och motverkar diskriminering. 

 driver frågor som är angelägna ur det civila samhällets perspektiv med 
koppling till Västra Götalandsregionens styrdokument  

 omfattar invånare i Västra Götalands län inom ett större geografisk område än 

vad den kommunala nivån erbjuder eller arbetar med en fråga som har 
regional relevans.  

 har ett antal enskilda medlemmar, är en sammanslutning av organisationer 

som har enskilda medlemmar eller utgör en tillfällig aktionsgrupp eller 
nätverk. 

 inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten 

eller är i likvidation eller försatt i konkurs. 
 

Vilka inom det civila samhället kan ansöka 
om ekonomiskt stöd? 
Västra Götalandsregionen kan ge ekonomiskt stöd till: 

 registrerade ideella föreningar  

 registrerade trossamfund 

 stiftelser  

 aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning 

 ekonomiska föreningar utan vinstintresse. 

 aktiebolag som är dotterbolag till någon av ovanstående associationsformer och 

som har vinstutdelningsbegränsning införd i bolagsordningen 

 aktionsgrupper, nätverk, upprop mm under förutsättning att stödet kanaliseras via 

en organisation som är godkänd av Västra Götalandsregionen.  



 
5   

Former för tilldelning och uppföljning av 
ekonomiskt stöd till det civila samhället 
Ekonomiskt stöd kan ges som långsiktigt stöd eller som kortsiktigt stöd utifrån ansvarig 

nämnds prioriteringar. 

Ekonomiskt stöd kan ges som långsiktigt stöd eller som kortsiktigt stöd utifrån ansvarig 

nämnds prioriteringar. 

Långsiktigt stöd är ett bidrag till en viss verksamhet, eller till flera angivna verksamheter, 

som föreningen, nätverket eller organisationen bedriver som ordinarie verksamhet. 

Formerna för långsiktigt stöd anges av respektive bidragsgivande nämnd utifrån denna 

policy och kompletterande regiongemensamma riktlinjer. 

 

Kortsiktigt stöd är ett ekonomiskt stöd till projekt eller annan tillfällig verksamhet som 

verkar under en begränsad tid och som inte ingår i ordinarie verksamhet. Formerna för 

kortsiktigt stöd anges av respektive bidragsgivande nämnd utifrån denna policy och 

kompletterande regiongemensamma riktlinjer. 

 

Varje nämnd ska upprätta kontroll- och uppföljningsrutiner så att medlen används på ett 

för ändamålet avsett sätt. Uppföljningen ska säkerställa att mottagarna uppfyller 

demokratiska utgångspunkter. 

 

Vilka riktar sig policyn till?  
Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället är antaget av Västra Götalandsregionens 

regionfullmäktige. Den gäller därmed för alla verksamheter inom Västra 

Götalandsregionen som hanterar ekonomiskt stöd till det civila samhället. Det är upp till 

varje stödgivande nämnd att utifrån denna policy och kompletterande regiongemensamma 

riktlinjer fastställa egna riktlinjer för stödgivning. 

 

Policyn riktar sig även till det civila samhället som vägledning och inspiration för 

samverkan med Västra Götalandsregionen. För att göra dokumentet tillgängligt för det 

civila samhället och för regionens egna verksamheter finns denna på regionens hemsida. 

Den finns även på lätt svenska, teckenspråk, minoritetsspråken samt på engelska.  


