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Översyn av riktlinjer för bidrag 
till civilsamhället
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Begreppsdefinitioner

Civilsamhället - Människor som organiserar sig tillsammans för ett gemensamt mål, ideal 
eller intresse.

Ideell förening - Den vanligaste associationsformen inom civilsamhället, har ett 
allmännyttigt ändamål, enligt tradition uppbyggd enligt demokratiska principer, öppen för 
alla.

Länsorganisation - Organisation som har ett länsansvar för och bedriver regional 
verksamhet i Kalmar län (innefattar även distriktsorganisationer som har fler 
upptagningsområden än enbart Kalmar län)
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Nuläge

Kategori Bidragstyp Anslag Beslut 
Studieförbund Organisationsbidrag 11 311 000 Delegation

Funktionshinder Organisationsbidrag 3 047 000 RUN

Rekreation och läger 939 000 Delegation

Korta kurser 209 000 Delegation

Kurs- eller föreningsarrangemang 874 000 Delegation

Idrottsförbund Överenskommelse 3 894 000 RUN

Barn- och ungdomsorganisationer Organisationsbidrag 1 785 000 Delegation

Pensionärsorganisationer Organisationsbidrag 675 000 Delegation

Brottsofferjourer Organisationsbidrag 130 000 Delegation

Nykterhetsorganisationer Organisationsbidrag 80 000 Delegation

Kvinnojourer ? 250 000 RUN

Summa 23 194 000
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Iakttagelser

o Ökad tydlighet och transparens
o Syfte
o Synlighet
o Information
o Förhållningssätt
o Ansökningsprocess
o Bedömningsprinciper
o Uppföljning

o Djupare förståelse för och kännedom om organisationernas verksamheter och behov

o Digitalt ansökningsförfarande
o Ökad driftsäkerhet
o Ökad effektivitet
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Dialog

o Omvärld
o Andra regioner
o Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
o Kommunförbundet
o Statliga offentliga utredningar (SOU)

o Urval av berörda organisationer
o Funktionshinderrådet
o Funktionsrätt
o Kalmar läns bildningsförbund
o Folkbildningsrådet
o Pensionärsrådet
o Kvinnojourer
o Nykterhetsorganisationer
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Skiss på förslag



regionkalmar.se  |

Grundläggande villkor

Bidrag kan utgå till organisation som
o Har ett länsansvar för och bedriver regional verksamhet i Kalmar län.

o Har en verksamhet som är till nytta för länets invånare.

o Respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

o Verkar i enlighet med Region Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi.

o Verkar för att utveckla sitt hållbarhetsarbete; ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
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Tre huvudområden – befintliga bidrag i ny form

* Speglar andel studietimmar

** Speglar andel unika deltagare och andel kommuner

Folkbildning
o Studieförbund

o Premierar spridning (unika deltagare och kommuner) – istället för volym (antal studietimmar)

o Utökat bidrag för att premiera länsövergripande verksamhet - 150 000 kr istället för 100 000 kr

o Högre grad av följsamhet till Folkbildningsrådet – bevaka eventuella förändringar

o Omfördelning av anslaget – några får högre och några får lägre bidrag än tidigare

Studieförbund Bidrag 2020* Bidrag förslag**
Studiefrämjandet Småland-Gotland 694 715 1 469 861
NBV 3 146 480 1 821 189
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Tre huvudområden – befintliga bidrag i ny form

Funktionshinder
o Funktionshinderorganisationer

o Fördelningskommittén är rådgivande – förankring, ej eget förslag

 Undvika jävsituation

o Bidrag till kurser/arrangemang – samlat verksamhetsbidrag – istället för olika löpande bidrag

o Bidrag till kurser/arrangemang – endast länsföreningar – kan ej sökas av lokalföreningar eller enskilda 
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Tre huvudområden – befintliga bidrag i ny form

Hållbar utveckling
o Organisationer med verksamhet inom folkhälsa, miljö, idrott, natur, pensionärer, barn- och ungdomar eller 

mänskliga rättigheter

o Flera befintliga bidrag samlas till en och samma kategori med gemensamt anslag – likartad logik

o Individuell bedömning utifrån bedömningsprinciper – istället för fördelningsnyckel

 Medlemsantal och antal lokalföreningar inte längre den enda bedömningsgrunden.

o Möjlighet till överenskommelse för verksamhet med särskilt samhällsuppdrag, särskilt sårbara grupper 
eller verksamhet som kan utgöra ett stöd och komplement till Region Kalmar läns ordinarie verksamhet.

 Beskrivning av hur regionen och en aktör från civilsamhället avser fördjupa sin samverkan.

 Exempelvis kvinnojourer, brottsofferjourer, nykterhetsorganisationer 
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Två kompletterande områden – nya bidragsformer

Startbidrag
o Kan sökas av nybildade föreningar eller föreningar som inte tidigare erhållit stöd från Region Kalmar län.

o Möjlighet att etablera sig som stödberättigad organisation hos Region Kalmar län.

Särskilda satsningar
o Kan sökas av redan bidragsberättigad organisation.

o Möjlighet till olika inriktningar varje år för att främja olika prioriterade utvecklingsområden i enlighet med 
den regionala utvecklingsstrategin.
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Anslag

Kategori Bidragstyp Anslag

Ny förening Startbidrag 0

Folkbildning Organisationsbidrag 11 311 000

Funktionshinder Organisationsbidrag 3 047 000

Verksamhetsbidrag 2 022 000

Hållbar utveckling Organisationsbidrag 2 920 000

Överenskommelse 3 894 000

Särskild satsning Bidrag till särskilda satsningar 0

Summa 23 194 000
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Genomförande

o Digitalisering av ansökningsprocess

o Former för uppföljning

o Nya riktlinjer från och med januari 2022

o Utvärdering 2023
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