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Anvisning för verksamhetsstöd för social 
hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter 
2023-2025 
Västra Götalandsregionen är till för invånarna i Västra Götaland. Västra 
Götalandsregionen ska verka för demokrati och samtidigt använda skattemedlen 
på ett ansvarsfullt sätt. Västra Götalandsregionens samverkar med det civila 
samhällets aktörer för att upprätthålla och utveckla välfärden och för att skapa ett 
hållbart och inkluderande samhälle. Verksamhetsstödet utgår ifrån Västra 
Götalandsregionens policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället (RS 2016–
03906)1. 

Verksamhetsstödets syfte  
Västra Götalandsregionens verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning 
mänskliga rättigheter är ett ekonomiskt stöd till det civila samhället, som ska 
bidra till Vision Västra Götaland – Det goda livet. Stödet är en del av 
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-
2030, samt bidrar till att uppfylla Västra Götalandsregionens mål för social 
hållbarhet 2030 (RS 2019–02964)2.  

Syftet med Västra Götalandsregionens verksamhetsstöd för social hållbarhet med 
inriktning mänskliga rättigheter är att främja mänskliga rättigheter och skapa 
förutsättningar för jämlika livsvillkor för målgrupperna: barn, nationella 
minoriteter, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning.  

Verksamhetsstödet ska användas till att samordna, främja och effektivisera arbetet 
med mänskliga rättigheter i Västra Götaland och på så sätt bidra till mer jämlika 
livsvillkor för invånarna. Stödet ska också ge aktörer i det civila samhället 
förutsättningar att planera och bedriva sin ordinarie verksamhet med 
långsiktighet. 

 
1 Policy för ekonomiskt stöd till det civila  samhället 
2 Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c1455d2e-0280-47e7-b8df-b5c9f4491181?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b6f6bd9a-1876-499e-bc97-192d0604723e/M%c3%a5l%20f%c3%b6r%20social%20h%c3%a5llbarhet%202030.pdf?a=false&guest=true
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Vilka kan beviljas verksamhetsstöd för social hållbarhet 
med inriktning mänskliga rättigheter?  
Verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter kan 
beviljas till de aktörer som definieras i Västra Götalandsregionens policy för 
ekonomiskt stöd till det civila samhället, och som dessutom: 

• driver frågor som är angelägna ur det civila samhällets perspektiv och 
svarar mot relevanta samhällsutmaningar med koppling till Västra 
Götalandsregionens styrdokument, i synnerhet Västra Götalandsregionens 
mål för social hållbarhet 2030 

• har regional relevans, på så sätt att ett eller flera av följande krav uppfylls:  

- verksamheten är en resurs för andra aktörer i Västra Götaland  
- verksamheten genomförs i samverkan med aktörer från olika sektorer och delar 

av Västra Götaland  
- verksamheten genomförs i flera kommuner i Västra Götaland  
- bygger upp och sprider kunskap/erfarenhet som bidrar till regional kompetens 

• har bedrivit den verksamhet som ansökan avser under minst två år 
• har i uppgift att stärka arbetet med mänskliga rättigheter för:  

- barn 
- nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)  
- hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera samt 

intersexuella) 
- personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer). En 

paraplyorganisation ska bestå av minst sex olika medlemsorganisationer. Dessa 
ska samverka inom minst två funktionshinderområden. Totalt ska 
paraplyorganisationerna ha medlemmar i minst åtta kommuner i regionen. 

• har beslutade stadgar, styrelse och revisorer, organisationsnummer, eget 
post- eller bankgironummer och firmatecknare 

• bifogar stadgar samt de senaste två årens verksamhetsberättelse och 
årsbokslut vid ansökan. 

Ekonomiska villkor 
Västra Götalandsregionen utlyser treåriga verksamhetsstöd för social hållbarhet 
med inriktning mänskliga rättigheter. Stödet kan användas för att ersätta 
kostnader som behövs för att bedriva den verksamhet som ansökan avser såsom 
lönekostnader, lokalhyra samt material för användning vid aktiviteter. Till 
ansökan ska årlig verksamhetsplan och budget för hela den sökta perioden 
bifogas. Eventuella förändringar i verksamhetsplanen ska förankras med Västra 
Götalandsregionen. Vid ansökan ska den sökande uppge om den får eller har sökt 
finansiering för den verksamhet som ansökan avser från annat håll inom eller 
utanför Västra Götalandsregionen. 
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Västra Götalandsregionen kan föra dialog med sökande om verksamhetsstödets 
inriktning och prioriteringar inför beslut om tilldelning av medel. Organisationer 
som beviljas verksamhetsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år, under 
förutsättning att medel avsätts inom Västra Götalandsregionens årliga budget, det 
andra och tredje året under förutsättning att Västra Götalandsregionen godkänt 
stödmottagarens rapportering och ekonomiska redovisning av det föregående året. 
Om medel inte har använts inom ramen för beviljat stöd, om verksamheten 
upphör eller om mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter i samband med ansökan 
eller uppföljning, kan Västra Götalandsregionen kräva tillbaka utbetalade medel 
och avbryta fortsatt finansiering. Stödmottagaren kan också avsäga sig fortsatt 
verksamhetsstöd. 

Uppföljning 
Västra Götalandsregionen samverkar och för regelbunden dialog med de 
organisationer som beviljats verksamhetsstöd för att bidra till att stödet får så stor 
nytta som möjligt. Den som har beviljats verksamhetsstöd ska sända rapportering 
och ekonomisk redovisning till Västra Götalandsregionen varje år. Västra 
Götalandsregionen kan fråga efter information och dokument som behövs för en 
fördjupad uppföljning varpå dessa uppgifter ska sändas in. 
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