Kriterier organisationsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationer
Syfte bidrag
Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild ”Bättre hälsa för fler”. Fler barn och
unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykisk hälsa. Syftet är också är att skapa
förutsättningar för ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes
hälsofrämjande arbete.
Synen på psykisk hälsa utgår från WHOs definition: ett tillstånd av psykiskt välbefinnande
där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta
produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i.
Folkhälsoberedningen och Regionala utvecklingsnämnden vill se tydliga aktiviteter som
vänder sig mot unga från 6 - 25 år och som har som syfte att förbättra den psykiska hälsan.
Aktiviteterna bör fokusera på det som brukar benämnas som levnadsvanor som fysisk
aktivitet, matvanor, sömn, sexualitet, tobak, alkohol och narkotika samt sociala nätverk.
Levnadsvanor och sociala nätverk är en viktig del för att främja psykisk hälsa hos barn- och
ungdomar och som idéburen sektor har lång erfarenhet av att arbeta med.
Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala
utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer
som stödjande miljöer för psykisk hälsa hos unga.

Vem kan söka?
Bidrag ges till barn- och ungdomsorganisationer (här nedan kallad organisation), med
regional verksamhet i minst 6 kommuner och där den egna verksamheten bidrar till att uppnå
nedan beskrivna kriterier samt krav. Organisationens riks- eller moderorganisation ska erhålla
statsbidrag från MUCF- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kriterier för bidragsgivning
Förväntade effekter är stärkta sociala nätverk och relationer hos barn och unga och idéburna
aktörer som bidrar till kontinuerlig utveckling av regionens hälsosystem. Långsiktigt vill vi
stärka förutsättningar för individen till goda levnadsvanor och beteenden som främjar hälsa.
Ett rikt förgrenat föreningsliv betyder en spridning av aktiviteter till olika delar av regionen
och bidrar till att skapa stimulerande miljöer för unga under deras fritid.
Regional utveckling och Folkhälsoberedningen vill se aktiviteter som ger positiva tydliga
effekter på den psykiska hälsan hos unga 6 – 25 år. Ungdomsorganisationernas verksamheter
bidrar till ungas välbefinnande och kan spela en avgörande roll i att främja goda levnadsvanor

Det är därför ur Region Skånes synvinkel väsentligt att ungdomsorganisationernas
verksamheter är utvecklande för så många som möjligt och att varje bidragsberättigad
ungdomsorganisation kan behålla och utveckla sin idémässiga särart.
Verksamheten ska följa regionala utvecklingsnämndens riktlinjer för idéburna organisationer.

Fördelning av bidraget
Av det budgeterade anslaget för bidrag till organisationerna fördelas 50 % till grundbidrag
och 50 % till verksamhetsbidrag.

Grundläggande krav
§
§
§
§

Bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationen.
Den riksorganisation som organisationen tillhör ska få statsbidrag för sin centrala
verksamhet.
Organisationens andel ungdomsmedlemmar ska utgöra minst 60 procent av
organisationens totala medlemsantal.
Organisationen ska
- ha minst 300 medlemmar i åldern 6 till 25 år bosatta i Skåne
- ha verksamma lokalavdelningar i minst 6 kommuner i Skåne
- kunna redovisa minst 150 deltagardagar per år

Grundbidrag
Grundbidraget bygger på antal medlemma mellan 6 och 25 år och fördelas efter följande
modell:
Minst 300 medlemmar
1
grundbidrag
Minst 600 medlemmar
1,5 ”
Minst 1000 medlemmar 2 ”
Minst 2000 medlemmar 2,5 ”
Värdet av ett grundbidrag bestäms utifrån samtliga organisationers redovisade medlemmar
och enligt ovanstående modell.

Verksamhetsbidrag
Organisationen ska ha minst 150 genomförda regionala deltagardagar per år och bidraget
fördelas proportionellt. Värdet av en deltagardag bestäms utifrån samtliga organisationers
redovisade deltagardagar. Vid ledarutbildning tillämpas inga åldersgränser.

Medlemskrav
Som medlem i en organisation avses den som
§
§
§

är mellan 6 och 25 år
är bosatt i Skåne
är ansluten till en lokalavdelning inom organisationen

§
§

har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens verksamhet och
inriktning
året närmast före bidragsåret aktivt har tagit ställning för ett medlemskap genom att ha
betalat medlemsavgift eller ansökt om medlemskap

Den som deltar i s.k. öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara
registrerad medlem enligt stadgarna, räknas inte in bland de bidragsgrundande medlemmarna.
Detta gäller också den som är mer tillfälligt medlem eller vars medlemskap är vilande.
En organisation måste upprätta ett system som innebär att revisorn har tillgång till underlag
för att varje år kunna kontrollera antalet medlemmar. Organisationen måste inför revisorn
kunna styrka sitt medlemsantal med medlemsmatrikel eller kopior på individuella
medlemsbevis där namn, adress, ålder och kön angetts.
Medlemskapet måste aktivt förnyas varje år antingen genom att betala medlemsavgift eller
genom annan aktiv handling som innebär ansökan om medlemskap och resulterar i en
underskriven ansökningshandling.

Med en verksam lokalavdelning avses en sådan avdelning som
§
§
§
§
§

bedriver verksamhet i Skåne
har antagit stadgar och är införd i distriktsorganisationens register över
lokalavdelningar
i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna beslutar om avdelningens
verksamhet och ekonomi
kan styrka sin verksamhet inför varje nytt år i form av en verksamhetsberättelse
i verksamhetsberättelsen ska det framgå vilken verksamhet som lokalavdelningen har
bedrivit. Det ska också framgå vilka som är valda till styrelsen eller motsvarande,
lokalavdelningens medlemsantal samt vilken riksorganisation som lokalavdelningen
tillhör. Verksamhetsberättelsen ska vara tillgänglig för distriktsorganisationens revisor
och vara ett underlag för revisorns granskning av organisationens uppgifter om mål
vid ansökan om regionalt bidrag.

Verksamhetsbidrag - regional verksamhet
§
§
§
§
§

Med regional distriktsverksamhet/regionala deltagardagar avses verksamhet som är
planerad och genomförd av distriktet.
En regional aktivitet är verksamhet som organisationens distrikt planerar och har
genomförandeansvar för.
Distriktsorganisationen har också ansvar för aktivitetens ekonomiska redovisning,
uppföljning och utvärdering.
Distriktsorganisationen kan låta en förening vara medansvarig för planering och
genomförande av en regional aktivitet.
Distriktet är dock fortfarande huvudansvarig för aktivitetens finansiering, uppföljning
och utvärdering.

§

Regionala aktiviteter ska finnas upptagna i verksamhetsplanen för det aktuella året.
Aktuell plan ska insändas tillsammans med verksamhetsberättelsen. Även regional
aktivitet som inte finns medtagen i ursprunglig verksamhetsplan får räknas.

Det förekommer att organisationer med gemensam riksorganisationstillhörighet har stora
gemensamma aktiviteter i form av utbildningar och läger. Om en organisation deltar i ett
sådant arrangemang som anordnas av annat distrikt, får deltagande organisation räkna sina
egna deltagande medlemmar i en sådan aktivitet även om ett annat distrikt är ansvarig för
aktiviteten. Beskrivning över sådan aktivitet ska insändas tillsammans med ansökan.
Om sammankomsten är en kombination av både verksamhetsutveckling och tävling eller fest
ska program över sammankomsten medsändas i samband med redovisningen. Det görs sedan
en bedömning om detta får räknas med i antal deltagardagar eller inte.

Som distriktsaktivitet räknas
§
§
§
§
§

Temadagar
Läger
Distriktssammankomster (t ex distriktsstyrelsemöte, arbetsgrupper, utskott,
valberedning, dock ej fest eller tävling)
Utveckling av organisationen t ex utveckling av rutiner för administration, information
etc.
Utbildning av ledare, styrelsemedlemmar och personal (ingen åldersgräns tillämpas)

Deltagardag
§
§

En deltagardag = varje deltagare mellan 6 och 25 år i regional verksamhet om minst 3
timmar dvs. antal deltagare x antal dagar som aktiviteten varar.
Observera att endast organisationens egna medlemmar får räknas som deltagare i
aktiviteten.

Som distriktsaktivitet räknas inte
§
§
§
§
§
§
§
§

Verksamhet som får bidrag från t ex studieförbund som studiecirkel eller lokalt
(kommunalt) aktivitetsstöd
Julfest/-avslutning såvida det inte kombineras med t ex utbildning. Program ska
medsändas i sådana fall
Städning av förråd, renovering av lokaler
Bössinsamlingar
Flygbladsutdelning
Manifestationer/kampanjer
Demonstrationer, parader
firande av 1 maj, EU-dagen etc.

Deltagare över 25 år
Endast utbildning räknas dvs. inte deltagande i informationsmöte, distriktsårsmöte,
konferenser eller liknande.

Handläggningsrutiner
Organisationen skall efter att tagit del av riktlinjer och kriterier inkomma med sin ansökan till
Region Skåne, senast den 1 september. 1
Till ansökan ska bifogas:
§
§

§
§

Stadgar
Årsredovisning som upprättats på ett överskådligt sätt, där Region Skånes bidrag
särredovisas och i enlighet med god redovisningssed tillsammans med
verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan och budget för verksamhetsår eller för vad ansökan avser

Ansökan med bilagor ska skickas in digitalt till den e-postadress som återges på
ansökningsblanketten.
Folkhälsoberedningen kommer att bereda ansökningar för beslut i Regionala
utvecklingsnämnden. Ambitionen är att besked ska lämnas till berörd organisation när Region
Skånes budget fastställts, dvs. senast före januari månads utgång kommande år. Godkända
bidrag betalas därefter ut under första kvartalet.

Miljöarbete
Ideella organisationer som med sin verksamhet, helt eller delvis, finansieras av Region Skåne
ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål
uppnås. Om verksamheten får bidrag om minst sex prisbasbelopp (283 800 kronor år 2020)
ska denna uppfylla en checklista av kriterier som uppfyller Region Skånes miljömål och
miljöarbete; Region Skånes miljöbevis.
Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet https://utveckling.skane.se/utlysningar-ochfinansiering/nar-du-har-fatt-bidrag/checklista-for-miljobevis---certifierad-verksamhet/
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Under 2020 är datumet den 15 oktober, då det blivit fördröjningar pga. Covid -19-pandemin

