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Översyn av riktlinjer för bidrag 
till civilsamhället
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Bakgrund

Varför en översyn?
• Bidrag till ideella föreningar samlat till en förvaltning

• Olika system och logiker (kriterier, former för uppföljning)

Iakttagelser
Behov av:

• Ökad tydlighet och transparens (syfte, synlighet, förhållningssätt, ansökningsprocess, bedömning, 
uppföljning)

• Djupare förståelse för och kännedom om organisationernas verksamheter och behov

• Digitalt ansökningsförfarande (ökad driftsäkerhet, ökad effektivitet)



regionkalmar.se  |

Nuläge

Kategori Antal Bidragstyp Anslag
Studieförbund 9 Organisationsbidrag 11 311 000

Funktionshinder 34 Organisationsbidrag 3 047 000

Rekreation och läger 939 000

Korta kurser 209 000

Kurs- eller föreningsarrangemang 874 000

Idrottsförbund 1 Organisationsbidrag (överenskommelse) 3 894 000

Barn- och ungdomsorganisationer 14 Organisationsbidrag 1 785 000

Pensionärsorganisationer 4 Organisationsbidrag 675 000

Brottsofferjourer 3 Organisationsbidrag 130 000

Nykterhetsorganisationer 2 Organisationsbidrag 80 000

Kvinnojourer 3 Organisationsbidrag 250 000

Summa 70 23 194 000
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Förslag på nya riktlinjer - ny kategorisering

Kategori Antal Bidragstyp
Ny förening Startbidrag

Folkbildning 9 Organisationsbidrag

Funktionshinder 34 Organisationsbidrag

Verksamhetsbidrag

Hållbar utveckling 27 Organisationsbidrag

Överenskommelse 

Särskild satsning Bidrag till särskilda satsningar
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Folkbildning

Bidrag till studieförbund.

Organisationsbidrag
• I befintliga riktlinjer till studieförbund premieras volym genom antal studietimmar. 

• Med de nya riktlinjerna premieras spridning genom unika deltagare och antal kommuner – innebär 
konsekvenser på fördelningen. 
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Folkbildning, räkneexempel

* Baserat på statistik från 2019

Studieförbund

Antal 
kommuner
minst 150 

studietimmar*

Antal unika 
deltagare*

Bidrag enligt 
förslag

Bidrag 
2020

Bidrag 
2019

ABF 12 5 770 1 542 261 1 737 573 1 818 991

Studieförbundet Bilda 12 2 238 1 093 638 629 424 537 864

Folkuniversitetet 8 2 288 730 197 891 501 1 365 393

Medborgarskolan 11 1 389 780 853 530 317 528 771

NBV Sydost 12 7 966 1 821 189 3 146 480 1 866 505

Sensus studieförbund 11 5 585 1 313 815 1 379 755 1 404 687

Studiefrämjandet 12 5 200 1 469 861 694 715 568 275

Studieförbundet Vuxenskolan 12 10 641 2 160 959 1 840 187 1 617 858

Ibn Rushd 6 453 387 226 249 871 201 438

Summa bidrag 11 300 000 11 099 823 9 909 782
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Funktionshinder
Bidrag till funktionshinderorganisationer.

Organisationsbidrag
• I befintliga riktlinjer föreslås fördelningen av fördelningskommittén samt funktionshinderrådet.

• Med de nya riktlinjerna förankras ett framtaget förslag hos fördelningskommittén, ej funktionshinderrådet.

Verksamhetsbidrag
• I befintliga riktlinjer sker ansökan till kurser, arrangemang, läger m.m. löpande.

• Med de nya riktlinjerna sker ansökan vid ett gemensamt ansökningstillfälle. 

• I befintliga riktlinjer kan länsorganisationer, lokalföreningar och enskilda söka bidrag.

• Med de nya riktlinjerna kan endast länsorganisationer söka bidrag.
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Hållbar utveckling
Bidrag till organisationer med verksamhet inom folkhälsa, miljö, idrott, natur, pensionärer, barn- och ungdomar eller 
mänskliga rättigheter. 

Organisationsbidrag
• I befintliga riktlinjer fördelas bidrag med hjälp av olika fördelningsnycklar beroende på typ av organisation.

• Med de nya riktlinjerna
• samlas organisationer som har beröringspunkter och likartad logik inom en gemensam kategori med ett 

gemensamt anslag

• baseras fördelningen utifrån individuella bedömningar av organisationens behov, verksamhet eller ekonomiska 
stabilitet. 

• ersätts befintliga överenskommelser inom ramen för bidraget till barn- och ungdomsorganisationer

• kan kravet på minst 100 medlemmar och 4 kommuner vara begränsande för vissa organisationer som idag får 
bidrag inom ramen för barn- och ungdomsorganisationer
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Startbidrag samt Bidrag för särskilda satsningar

Startbidrag
• I befintliga riktlinjer finns inte något uttalat startbidrag, men ett bidrag med samma 

intentioner förekommer.

• Med de nya riktlinjerna får länsorganisationer möjlighet att på lika villkor etablera sig som 
stödberättigad organisation hos Region Kalmar län.

• Omfördelning av befintliga medel.

Bidrag till särskilda satsningar
• I befintliga riktlinjer finns inte något uttalat bidrag för särskilda satsningar, men ett bidrag 

med samma intentioner förekommer.

• Med de nya riktlinjerna tydliggörs hur och varför Region Kalmar län fördelar ut bidrag till 
särskilda satsningar. 

• Omfördelning av befintliga medel.
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