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1. Syftet med Region Örebro läns stöd till 
föreningslivet  

Föreningsliv ger människor gemenskap, engagemang och skapar mening i vardagen. 
Ett starkt civilsamhälle i Örebro län bidrar till den demokratiska utvecklingen där 
specifika intressen kan drivas. Föreningar är självständiga aktörer, som kompletterar 
offentliga och privata aktörer. Utifrån detta är det viktigt för Region Örebro län att 
skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle.  
 
Civilsamhällsorganisationer är en viktig del i den regionala utvecklingen i Örebro län. 
De är en resurs i arbetet för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Civilsamhället har en stor möjlighet till att stärka barnperspektiv, hållbarhet, 
jämlikhet och rättvisa. 1 

1.1 Stöd till studieförbunden 
 
Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, 
kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje enskilt studieförbund har sin egen 
profil och ideologiska särart och tillsammans utgör de en mångfald av 
verksamhetsinriktningar. Samtidigt utgår de från en för folkbildningen gemensam 
värdegrund, där alla människors lika värde är en grundläggande princip.  
 
Syftet med statens stöd till folkbildningen är att 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället 
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

 

  

                                                
1 Detta ligger i linje med Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin. Region Örebro 
län arbetar aktivt för att Agenda 2030 ska bli verklighet. Till den regionala 
utvecklingsstrategin finns två handlingsplaner för området Social sammanhållning och 
demokrati, dessa är Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi och Kulturplanen. 
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2. Allmänna villkor  
För att Region Örebro län ska kunna ge stöd till ett studieförbund krävs att 
organisationen har länsomfattande verksamhet. Studieförbundet ska ha regelbunden 
verksamhet i minst hälften av länets kommuner. Med regelbunden verksamhet avses 
minst 150 studiecirkeltimmar per kommun.  
 
Samtliga studieförbund och föreningar som får stöd från Region Örebro län ska 
tydligt kunna visa att de har ett demokratiskt styre. Studieförbunden och 
föreningarna ska verka för öppenhet och inkludering samt ge möjlighet till påverkan 
och delaktighet bland medlemmarna.  
 
Samtliga studieförbund och föreningar som får stöd från Region Örebro län ska 
tydligt kunna visa att de vilar på en icke diskriminerande värdegrund. 
Studieförbund och föreningar och deras verksamhet ska respektera allas rättigheter, 
jämställdhet och jämlikhet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder. Den verksamhet som bedrivs ska inte verka exkluderande om det 
inte finns godtagbara skäl. 
 
Studieförbund och föreningar som kommer i kontakt med barn ska kunna beskriva 
hur det arbetar med att ha ett barnperspektiv i sin verksamhet. 
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3. Krav på studieförbund som får stöd 
De studieförbund som är berättigade att ansöka om stöd från Region Örebro län är de 
som är verksamma i Örebro län och mottar statligt stöd enligt Förordningen om 
statsbidrag till studieförbunden (2015:218) samt dess ändringar.  
 
Studieförbundet ska ha regelbunden verksamhet i minst hälften av länets kommuner. 
Med regelbunden verksamhet avses minst 150 studiecirkeltimmar per kommun. 
Inrapporterad verksamhet hämtas från SCB vid handläggning.  

3.1 Krav på ansökningshandlingar 
Ansökan om stöd lämnas årligen. Studieförbunden ska vid ansökan om årligt stöd 
från Region Örebro län skicka in: 
• Ifylld ansökningsblankett 
 
• Ekonomisk redovisning, där intäkter och kostnader för den regionala 

verksamheten i Örebro län klart framgår. Den ekonomiska redovisningen ska 
innehålla resultaträkning och balansräkning. Om dokument omfattar även andra 
län, ska verksamhet inom Örebro län särredovisas.  
 

• Verksamhetsberättelse för senast fullgjorda verksamhetsår. Om dokument även 
omfattar andra län ska verksamhet inom Örebro län särredovisas. 
 

• Verksamhetsplan och budget för innevarande år samt preliminär planering för 
det år ansökan avser. I budget ska eventuella arvoden till styrelse och revisor 
framgå. Om dokument även omfattar andra län ska verksamhet inom Örebro län 
särredovisas. 
 

• Revisionsberättelse för senast fullgjorda verksamhetsår. Revisionsberättelsen ska 
påvisa förtroende för styrelsens arbete under det gångna året.   
 

• Årsmötesprotokoll för senast fullgjorda verksamhetsår. 
 

• Lista över antal anställda och befattningar inom Örebro län. 
 

Komplett ansökan med obligatoriska bilagor ska lämnas i rätt tid. Ansökan som 
saknar obligatoriska handlingar och uppgifter i ansökningsblankett ses som ej 
komplett och kommer därför inte att handläggas.  
 
Studieförbunden lämnar även samtliga bilagor till Örebro läns bildningsförbund för 
kännedom. 
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4. Information om fördelning, ansökan och 
förbindelser 

4.1 Fördelning 
Region Örebro län tar med stöd av Örebro läns bildningsförbund årligen fram ett 
fördelningsförslag. Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens gemensamma 
intresseorganisation i Örebro län. Medlemmar är studieförbund, folkhögskolor, 
Biblioteksutveckling i Region Örebro län, RF Sisu samt Amatörteatersamverkan.  
 
Region Örebro län utgår från en fördelningsmodell för att fördela stödet mellan 
studieförbunden. Fördelningen baseras på utförd och inrapporterad verksamhet till 
SCB samt studieförbundens utbildningsdagar och kursdagar. Örebro läns 
bildningsförbund ansvarar för insamlandet och sammanställning av studieförbundens 
utbildningsdagar och kursdagar. 
 
För att få ta del av stödet och finnas med i fördelningsmodellen måste studieförbundet 
möte de allmänna villkoren och krav i dessa riktlinjer. Följande fördelningsmodell 
börjar gälla för bidrag 2023 och är utformad efter följande procentsatser: 
• 60 % fördelas relativt utifrån de medel som studieförbunden tilldelades året innan. 
• 20 % fördelas relativt utifrån hur mycket volymtimmar som utfördes senast 

fullgjorda verksamhetsår då ansökan skickas in.  
• 10 % fördelas till utbildningsanslag för kursdagar enligt Örebro läns 

bildningsförbunds riktlinjer. Syftet är att premiera cirkelledarutbildningar, 
utbildning för förtroendevalda inom föreningsliv och politiska partier och alltså 
främja föreningsdemokrati och möjlighet att vara demokratiskt aktiv. Örebro läns 
bildningsförbund tar emot rapportering av utförd verksamhet meddelar sedan sitt 
underlag med procentsatser till Region Örebro län.  

• 5 % fördelas relativt utifrån antalet kulturprogramstimmar som utfördes senast 
fullgjorda verksamhetsår då ansökan skickas in (ett kulturprogram räknas som 9 
volymtimmar). 

• 5 % fördelas relativt utifrån antalet inom den prioriterade målgruppen personer 
med funktionsnedsättning som deltagit i verksamhet senast fullgjorda 
verksamhetsår då ansökan skickas in. 

 

Stödet för RF-SISUs folkbildningsverksamhet hanteras inom Region Örebro läns 
föreningsstöd och inte i fördelningsmodellen till studieförbunden. 
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4.2 Utbetalning av stöd 
Belopp på 250 000 kronor eller därunder utbetalas omgående efter Region Örebro 
läns beslut. Är beloppet högre än 250 000 kronor periodiseras utbetalningen under 
året. 

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

4.4 Uppföljning 
Varje studieförbund förutsätts ha ett eget system för kvalitetssäkring och uppföljning 
av mål samt aktivt ha en dialog med Region Örebro län vid större förändringar för 
studieförbundet. Region Örebro län har rätt att göra en fördjupad uppföljning av 
organisationer som får stöd. Region Örebro län förbehåller sig rätten att låta 
genomföra kvalitetskontroll av utförd revision. Organisationerna ska vid begäran 
lämna de uppgifter och verifikationer Region Örebro län behöver för sin granskning. 

4.5 Dialog 
Region Örebro läns kulturnämnds presidium har årligen en dialog med Örebro läns 
bildningsförbund. Region Örebro län har kontinuerlig kontakt med Örebro läns 
bildningsförbund vid bidragshandläggning därtill relaterade frågor. Region Örebro län 
bjuder även in studieförbund till dialoger.  
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