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Villkor för kulturenhetens
verksamhetsbidrag
Bakgrund
Gemensamt för samtliga verksamhetsbidrag inom kultur, fritid och hälso- och sjukvårdkompletterande området samt till pensionärsorganisationer är att de på olika sätt
bidrar till regional utveckling. Verksamhetsbidragen bidrar även till ett attraktivt
Norrbotten och ger både besökare och länsinvånare i alla åldrar kulturupplevelser,
en rik fritid och bättre hälsa.

Stödformer som omfattas
 Verksamhetsbidrag för kulturområdet
 Verksamhetsbidrag för fritidsområdet
 Verksamhetsbidrag för hälso- och sjukvårdskompletterande området
 Verksamhetsbidrag för pensionärsorganisationer
Region Norrbottens verksamhetsbidrag till länets folkhögskolor och studieförbund fördelas till Norrbottens bildningsförbund, som vidarefördelar enligt en modell där 100 procent av bidragen fördelas utifrån statsbidragsgrundande verksamhet (beslut i RS 2017-10-03 § 176).

Lagrum och styrande förutsättningar
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030
Norrbottens Folkhälsostrategi 2018-2026
Riktlinje gällande kulturstöd (beslut i RUN, 22 januari 2019 § 11)

Generella villkor







Beviljade verksamhetsbidrag ska genomföras enligt det allmänna eller
specifika uppdrag som åtföljs beslutet.
Verksamhetsbidrag beviljas endast till religiöst och politiskt obundna
organisationer/verksamheter.
Verksamhetsbidrag beviljas endast till verksamheter som bedrivs utifrån
demokratisk värdegrund.1
Verksamhetsbidrag beviljas endast till drog- och alkoholfria verksamheter i linje med Region Norrbottens Folkhälsopolitiska strategi för
Norrbotten.
Organisationen ska ha kontinuerlig verksamhet i flera kommuner i Norrbotten.

1

En organisation vars verksamhet motverkar eller strider mot samhällets grundläggande
värderingar om alla människors lika värde, den enskilda människans frihet och värdighet,
jämställdhet mellan könen eller principerna om det demokratiska styrelseskicket, ska inte
finansieras med offentliga medel.
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Organisationen ska vara registrerad och inneha organisationsnummer,
vara organiserad med fungerande styrelse och ha eget plus- eller bankgiro.
 Organisationen ska ha stadgar med inriktning på någon form av kulturoch/eller fritidsverksamhet eller komplettera Region Norrbottens hälsooch sjukvårdsverksamhet.
 Verksamhetsbidrag som inte har rekvirerats (helt eller delvis), senast den
31 augusti året efter beslut betalas inte ut.
 Om verksamhetsbidraget överstiger 500 000 kronor ska auktoriserad
revisor anlitas.
 Vid organisations- och/eller verksamhetsförändringar ska Region Norrbotten meddelas.
 Ansökan och redovisning görs i det system som Region Norrbotten har
för ändamålet enligt anvisningar på www.norrbotten.se/kulturbidrag
 Vid all marknadsföring ska det, genom löptext och/eller Region Norrbottens logotype, framgå att verksamheten fått ekonomiskt stöd från Region
Norrbotten.
Om inte de generella och specifika (beskrivs nedan) villkoren uppfylls, eller
om det vid uppföljning mot lämnade redovisningar visar sig att organisationen inte arbetat i enlighet med Region Norrbottens uppdrag kan återbetalning
av hela eller delar av verksamhetbidraget krävas.

Specifika villkor för olika stödformer
Verksamhetsbidrag för kulturområdet
Syftet med verksamhetsbidrag för kulturområdet är att förstärka den kulturella infrastrukturen och bidra till ett rikt kulturliv i hela Norrbotten med
Norrbottens kulturorganisationer som centrala aktörer.








Verksamheten ska genomföras i enlighet med Riktlinje gällande kulturstöd.
Verksamheten ska svara mot kulturplanen och dess utvecklingsinsatser.
Verksamheten bör engagera Norrbottens professionella kulturskapare.
Verksamhet för och med målgruppen barn och unga samt nationella
minoriteter och urfolk prioriteras särskilt.
Organisationen ska ha kulturverksamhet i flera norrbottniska kommuner,
attrahera länet i stort eller skapa nationell och/eller internationell attraktionskraft.
Kulturinstitutioner, organisationer inom kulturområdet och kulturfrämjande föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag för fritidsområdet
Syftet med verksamhetsbidrag för fritidsområdet är att bidra till en rik och
meningsfull fritid i hela Norrbotten med Norrbottens fritidsorganisationer
som centrala aktörer.


Verksamheten ska svara mot Norrbottens regionala utvecklingsstrategi.
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Distriktsorganisationer inom fritidsområdet kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag för hälso- och sjukvårdskompletterande
området
Syftet med verksamhetsbidrag för hälso- och sjukvårdskompletterande området är att bidra till det förebyggande hälsoarbetet i hela Norrbotten med
Norrbottens hälso- och sjukvårdskompletterande organisationer som centrala
aktörer.





Verksamheten ska svara mot Norrbottens folkhälsostrategi.
Verksamheten ska utgöra ett komplement till vård, omsorg och rehabilitering samt verka i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
Verksamhet med fokus att överbrygga hälsoklyftor och uppnå en mer
jämlik hälsa prioriteras särskilt.
Distriktsorganisationer inom hälso- och sjukvårdskompletterande området kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag för pensionärsorganisationer
Syftet med verksamhetsbidrag för pensionärsorganisationer är att bidra till
en meningsfull fritid och med ett rikt kulturutbud för Norrbottens seniorer
med Norrbottens pensionärsorganisationer som centrala aktörer.
 Verksamheten ska svara mot kulturplanen och dess utvecklingsinsatser
samt Norrbottens folkhälsostrategi.
 Verksamhetsbidragets storlek avgörs enligt fördelningsnyckel kopplat
till medlemsantal.
 Pensionärsorganisationer med färre än 1000 medlemmar beviljas ej
verksamhetsbidrag.
 Distriktspensionärsorganisationer kan ansöka om verksamhetsbidrag.
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