Folkrörelseberedningens förslag på gemensamma riktlinjer för
verksamhetsstöd till ideella, idéburna organisationer och
funktionshindersföreningar. Folkrörelseberedningens möte 170512
Bakgrund
Dalarna har en stark tradition och historia av ett mångsidigt folkrörelse- och organisationsliv. Den
ideella sektorn har stor betydelse för invånarnas folkhälsa och livskvalitet. Att människor kan förenas
och arbeta i frivilliga organisationer för sina värden eller intressen är en betydelsefull faktor för ett
vitalt och attraktivt Dalarna. Ett engagerat organisationsliv stimulerar tillväxt inte minst inom
tjänstesektorn och besöksnäringen. Dalarnas attraktivitet för såväl boende som turism ökar.
Invånarnas engagemang i lokalsamhället spelar stor roll både för en väl fungerande demokrati och
för att sociala normer skapas och efterlevs.
Syfte
Landstinget Dalarna vill med stödet till de ideella, idéburna organisationerna i Dalarna stödja
utvecklingen av ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande krafter i länet. Stödet ska
bidra till att främja folkhälsan hos Dalarnas invånare och en hållbar utveckling av länet.
Organisationerna utformar fritt sina mål och sin verksamhet.
Förutsättningar
Landstinget Dalarna vill med stödet
 Främja organisationslivets mångfald i hela länet
 Främja föreningars möjlighet till utbyte och delaktighet med moderorganisation, där sådan
finns, på nationell nivå
 Bidra till föreningars möjligheter till informationsspridning bland medlemmar och allmänhet,
samt opinionsbildande arbete
 Stimulera nya idéer och verksamhetsformer, som avser att öka organisationernas
medlemsaktiviteter, främst för barn och ungdomar
 Stimulera till positiva fritidsmiljöer, vilket kan bidra till ökad livskvalitet, och motverka
utslagning, missbruk och ensamhet
 Stimulera engagemang för mångfald och kulturell förståelse
 Stimulera ledarrekrytering och – utbildning
 Fördjupa den ömsesidiga kunskapen mellan organisationerna och landstingets
folkrörelseberedning
Den här beskriva bidragsformen omfattar ungdomsorganisationer, funktionshindersorganisationer,
organisationer med generationsövergripande verksamhet och vuxenorganisationer. För politiska
ungdomsorganisationer finns särskilda riktlinjer.
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Grundläggande krav
För att kunna söka organisationsstöd som ideell idéburen organisation ska organisationen:
- Ha ett länsansvar för Dalarna och bedriva verksamhet i Dalarnas län. Föreningen bör vara del av
riksorganisation. Prövning kan ske i enskilt fall
- Vara demokratiskt uppbyggd, med en öppen profil, jämlik och verka i enlighet med landstingets
likabehandlingsplan
samt kunna inordnas under minst en av nedanstående kategorier:
- Demokrati
- Folkhälsa
- Hållbar utveckling
- Idrott
- Kultur
- Natur
- Funktionshinder
- Pensionärer
- Integration
Om en ungdomsorganisation är kopplad till en vuxenorganisation måste anledningen till att det finns
en särskild ungdomsorganisation vara reell. Det måste finnas en separerad barn- och
ungdomsverksamhet. Denna får inte enbart utgöras av tävlingsverksamhet.
I ungdomsorganisationer måste ungdomar ha ett reellt såväl som formellt inflytande. Medlem ska
vara röstberättigad. Stöd kan sökas till den verksamhet som bedrivs på distriktsnivå. Stödet får
endast användas till verksamhet utan kommersiellt syfte. Stödet ska stötta verksamhet i Dalarna. Om
organisationen är verksam i flera län ska den verksamhet som bedrivs i Dalarna beskrivas särskilt.
Medlem är den som erlagt medlemsavgift senast 31/12 året före ansökan skickas in.
Ansökan om landstingsstöd
Den ansökan en organisation lämnar ska avse kommande kalenderår. Folkrörelseberedningen
beslutar och organisationerna meddelas om när ansökan senast ska lämnas. Information lämnas
även på landstingets hemsida www.ltdalarna.se
Följande handlingar ska bifogas ansökan:
- Ekonomisk berättelse, samt revisionsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. Om organisationen
är verksam i flera län, ska ekonomi för Dalarna särredovisas
- Verksamhetsberättelse. Godkänd vid senaste årsmöte. Om organisationen är verksam i flera län,
ska verksamhet i Dalarna särskilt framgå
- Verksamhetsplan för det år som ansökan gäller (behöver inte vara antagen av årsmöte). Om
organisationen är verksam i flera län, ska verksamhetsplan för Dalarna beskrivas särskilt
- Basfakta – kontaktuppgifter, adress, firmatecknare, organisationsnummer, kontonummer
- Stadgar – gäller ny sökande
Ny sökande
Om en organisation, som inte tidigare fått organisationsstöd, ansöker om stöd kommer
Folkrörelseberedningen först att pröva om organisationen är berättigad till stöd. Organisationen kan
då behöva lämna ytterligare handlingar som visar att den uppfyller grundkraven.
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Arbetsgång
Landstinget Dalarnas Folkrörelseberedning behandlar organisationernas ansökningar och lämnar ett
samlat förslag till Kultur- och bildningsnämnden för beslut.
Folkrörelseberedningens bedömning av organisationens ansökan skall fokusera på kvalitetsaspekter i
organisationens verksamhet. Genom dialog med företrädare för föreningarna får
Folkrörelseberedningen insikt och förståelse för organisationerna, vilket utgör en grund för relevant
bedömning av bidragsansökningarna
Efter avslutad beredning motiverar beredningen vilka av organisationerna som kan komma ifråga för
stöd kommande år och storleken på dessa.
Beslut
Stödet utbetalas efter att kultur- och bildningsnämndens beslut vunnit laga kraft och
överenskommelse undertecknats och båda parter tagit varsitt.
Överenskommelse
Överenskommelse om organisationsstöd ska dokumenteras på det sätt som Folkrörelseberedningen
bestämmer. Överenskommelse tecknas mellan Kultur och bildningsförvaltningen och organisationen
på ett år och upprättas i två exemplar, varav parterna behåller varsitt.
Av dokumentet framgår vilket stöd organisationen är beviljad. Av dokumentet framgår också vilken
verksamhet organisationen åtagit sig att bedriva för att få stödet.
Överenskommelsen följs upp påföljande år, normalt i samband med att organisationen söker stöd för
påföljande år. Organisation som inte ansöker om bidrag på nytt, ska senast under november
månad året efter landstingsbidrag erhållits, inkomma med verksamhets-, ekonomisk- och
revisionsberättelse till Kultur och bildningsförvaltningen, så att granskning av bidraget kan ske.
Dialog och uppföljning
För att fördjupa sina kunskaper om olika organisationers verksamhet och lokala förutsättningar har
beredningen dialog med ett antal föreningar årligen, samt kan även besöka organisationer. Vilka
organisationer som ska kallas till dialog / besökas, beslutas av beredningen.
Folkrörelseforum
Organisation som får stöd bör medverka vid Landstingets Folkrörelseforum då sådant anordnas.
Avsikten med Folkrörelseforum är att sprida information om aktuella frågor, samt att ge
organisationerna möjlighet att delge varandra sina idéer och erfarenheter. Det är också en möjlighet
för organisationerna att knyta kontakter för gemensamma projekt.
Folkrörelseberedningen ska arbeta för att Folkrörelseforum ges ett innehåll som är anpassat till
organisationernas önskemål. Förtroendevalda i landstingets verksamheter inbjuds att delta.
För organisationerna kan denna breddning av målgruppen för forum leda till en aktiv dialog med
förtroendevalda och organisationsföreträdare och en gemensam syn på civilsamhällets betydelse för
regional utveckling.
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