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Folkhälsoutskottet

Förslag till allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för
bidragsgivning till organisationer och föreningar med
folkhälsouppdrag.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa föreliggande förslag till allmänna riktlinjer, kriterier samt
handläggningsrutiner, att gälla fr o m verksamhetsåret 2007.

Beskrivning av ärendet
Region Skåne har, sedan flera år tillbaka, lämnat bidrag till
länsövergripande, ideella organisationer/föreningar. Bidraget utgör ett s k
stimulansbidrag i syfte att underlätta för föreningen att, i samverkan med
koncernledningsstabens folkhälsoenhet, verka för att skapa samhälleliga
förutsättningar för en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa i Skåne.
På uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen genomfördes en översyn av
allmänna riktlinjer, kriterier och handläggningsrutiner som antogs av
dåvarande hälso- och sjukvårdsberedningen 2001-03-20, § 28. Kriterierna
omfattade
bidragsgivningen
till
organisationer/föreningar
med
folkhälsouppdrag, Skånes idrottsförbund, Skånes Nykterhetsförbund,
länkorganisationer samt pensionärsorganisationer.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: J A Hedlunds väg, Kristianstad
Telefon (växel): 044-3093000 Fax: 044-3093371
Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se
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Med anledning, dels av genomförd organisationsförändring, dels av
reviderad och av regionfullmäktige antagen regional folkhälsostrategi (RF
2005-12-06 § 102) samt dels med utgångspunkt från gjorda erfarenheter, har
en översyn skett. Nedanstående allmänna riktlinjer, kriterier och
handläggningsrutiner gäller de bidrag som utgår från
regionstyrelsen/folkhälsoutskottet till organisationer/föreningar med s k
folkhälsouppdrag och exkluderar bidrag till länkorganisationer och
pensionärsorganisationer, vilka hanteras av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skälen för förslaget
•

att genom bidragsgivning samverka och underlätta för
organisationen/föreningen att arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv,
d v s i enlighet med den regionala folkhälsostrategin,

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Särskilda medel avsätts årligen i budgeten för ändamålet (regionstyrelsens
medel för bidragsgivning).

Juridisk bedömning
Avstämning har skett med koncernadministrationens juridiska enhet.

Kopplingar till Region Skånes policys och övergripande beslut
Bidragsgivningen följer den regionala folkhälsostrategin, i vissa fall även
det regionala utvecklingsprogrammet.

Hur uppföljning skall ske
Uppföljning sker dels genom kontinuerlig dialog samt redovisning av
genomförd verksamhet, dels genom inlämnande av revisionsberättelser och
årsredovisningar.
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Har samverkan skett med berörda fackliga organisationer
Ärendet har inte varit föremål för facklig samverkan.

Rikard Larsson
Margareta Gisselsson-Dahlén

Bilaga 1
Förslag till allmänna riktlinjer, kriterier, handläggningsrutiner samt
ansökningsblankett för bidragsgivning till föreningar med folkhälsouppdrag.
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Bilaga 1

Förslag till allmänna riktlinjer, kriterier och handläggningsrutiner
samt ansökningsblankett för bidragsgivning till organisationer/
föreningar med folkhälsouppdrag.
Allmänna riktlinjer
Grundläggande krav är att bidrag i princip endast ska beviljas till
organisationer och föreningar - projekt och aktiviteter - som har en regional
verksamhet/inriktning. Bidrag utgår således inte till enskilt projekt inom
enskild kommun.
Härutöver skall organisationen/föreningen ha;
•
•
•
•
•
•

•

Region Skåne

Fastställda stadgar
Utsedd styrelse och revisor/-er
Eget plusgirokonto/fullständig adress med utsedd firmatecknare
Anpassad organisation för en stadigvarande preciserad verksamhet
En ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
Organisation/förening som ansöker om bidrag ska lämna
verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet samt
revisionsberättelse, redovisning av medlemsantal och antal
aktivitetstillfällen
Organisation/förening som ansöker om bidrag ska lämna en
verksamhetsplan med beskrivning av användningsområde/projekt,
syfte, målgrupp och budget. Budgeten ska omfatta planerade
kostnader och intäkter samt vilka andra bidrag som sökts/erhållits
från annat håll för samma ändamål.

•

Bidraget får ej fonderas eller kapitaliseras.

•

Organisation/förening som erhåller bidrag har skyldighet att redovisa
hur bidraget använts, snarast efter avslutat projekt eller
verksamhetsår.
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Kriterier för bidragsgivning
Syftet är att stimulera, stödja och utveckla Skånes ideella organisationer
och föreningar som stödjande miljöer för hälsa. Organisationen/föreningen
skall arbeta i linje med den regionala folkhälsostrategin.
Organisationens/föreningens verksamhet skall nå ut till så många som
möjligt av länets befolkning och härigenom bidra till en mer jämlik och
jämställd hälsa samt förbättra situationen för prioriterade grupper med sämst
hälsa. Barn- och ungdomsperspektivet skall genomsyra verksamheten.
Bidraget utgör ett sk stimulansbidrag.
•
•

•
•

Bidrag utgår i princip till organisation/förening, vars verksamhet är
länsövergripande.
Bidrag utgår för att stimulera organisationens/föreningens
hälsofrämjande verksamhet, framför allt med inriktning på de
nationella målområdena för folkhälsa samt fokusområdena i den
regionala folkhälsostrategin (jämlik och jämställd hälsa, hälsa i
skolan, arbetslivet, boendemiljön och fritidslivet, kost och fysisk
aktivitet, tobak, alkohol, narkotika och övriga droger samt
psykosocial hälsa).
Bidraget skall ges till organisationens/föreningens utåtriktade
verksamhet.
Bidrag utgår i första hand till organisation/förening som har antagna
policy/handlingsprogram för sina medlemsorganisationer när det
gäller tobak, alkohol, övriga droger samt kost och fysisk
aktivitet.

Handläggningsrutiner
•

•

Region Skåne

Organisationen/föreningen skall inkomma med sin ansökan till Region
Skåne, senast 2006-11-15, inkl ovan redovisade grundkrav;
verksamhets-, och ekonomisk berättelse för föregående år (här år 2005)
samt verksamhetsplan och budget för nästkommande år (här 2007).
Beslut kommer att tas i folkhälsoutskottet. Ambitionen är att besked
skall lämnas till berörd organisation/förening när Region Skånes budget
fastställts, d v s senast före januari månads utgång.
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ANSÖKAN OM VERKSAMHETS-/FÖRENINGSBIDRAG 2006/2007
Faktauppgifter om organisationen/föreningen
Namn
Postadress
Tel
Postgiro/bankgiro

Org.nr

Firmatecknare
Huvudsaklig verksamhet (beskriv kortfattat i punktform)

Målgrupp (er):

Geografisk omfattning:

Antal medlemmar
Andra lokalavdelningar
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ANSÖKANS SYFTE
Vad avser ansökan:

Verksamhets-/föreningsbidrag
Projektbidrag (se bilaga)

Sökt belopp (kr)

Användningsområde inkl budget: (lista aktiviteter/insatser relaterade
till folkhälsostrategin och dess fokusområden, beräknad kostnad per
aktivitet/insats samt ev förväntade bidrag/intäkter från annan
finansiär).
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INNEVARANDE VERKSAMHET 200 …..
Har organisationen/föreningen erhållit bidrag från Region Skåne?

Ja
Nej

Om ja, hur mycket?

Hur har medlen använts? (Beskriv i punktform och ange kostnad för
varje specificerat område)

Underskrift

Tillsammans med denna ansökan insänds även stadgar,
verksamhetsberättelse/årsberättelse samt revisionsberättelse.
Ovanstående uppgifter insändes till Folkhälsoutskottet, Region Skåne,
291 89 Kristianstad.
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