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Riktlinjer för bidrag från hälso- och sjukvårdsnämnden till
ideella organisationer
Allmänt
Regionfullmäktige har 2018-06-19 fastställt en ny policy för bidrag till ideella
organisationer. Policyn ger uttryck för vilka värderingar som ska ligga till grund för
beslut om ekonomiska bidrag från Region Skåne samt vilka kriterier som gäller för de
organisationer som vill söka- och erhålla bidrag. Bidragen ska riktas mot sådan
verksamhet som bidrar till utvecklingen inom områden som regionfullmäktige
prioriterat.

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar varje år i mån av tillgång på ekonomiska medel
bidrag till ideella organisationer i Skåne, vars insatser ska ses som ett komplement till
hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för
hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om organisationsbidrag från och med bidragsåret
2019.
Organisationer som får bidrag från hälso- och sjukvårdsnämnden ska vara demokratiskt
uppbyggda, med vilket avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över
verksamheten. Organisationerna ska också stödja demokratiska idéer inklusive
jämställdhet. Organisationerna ska bejaka mångfalden i samhället, med vilket menas
allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder. Hänsyn får tas till organisationernas speciella
förutsättningar exempelvis avseende fastställda målgrupper.
Utgångspunkten för hälso- och sjukvårdsnämndens stöd till idéburna föreningar och
organisationer är att dessa har en tydligt regional prägel. Verksamheten ska därför
företrädesvis beröra hela Skåne.
Syftet med organisationsbidrag
Syftet är att möjliggöra för nya och befintliga organisationer att med sin verksamhet
bidra till att uppfylla hälso- och sjukvårdsnämndens mål. Bidragen ska i första hand
stimulera och stödja utvecklingen inom av hälso- och sjukvårdsnämnden prioriterade
områden.
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Grundläggande krav
Bidrag får lämnas till en ideell organisation som är en juridisk person med ett
allmännyttigt ideellt ändamål och som uppfyller följande krav:











Ansökan ska innehålla en beskrivning av syfte och mål, aktiviteter, tidplan,
kostnader samt plan för uppföljning och utvärdering samt en redovisning av
vilka bidrag som erhållits från annat håll.
Verksamheten ska vara regionövergripande.
Det ska finnas godkända och antagna stadgar.
Organisationen ska ha eget plus- eller bankgiro och utsedd firmatecknare.
Organisationen ska ha en ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring.
Det ska finnas en vald styrelse och utsedda revisorer.
Organisationen ska ha genomfört minst ett årsmöte.
En verksamhetsberättelse/årsredovisning ska vara upprättad.
En revisionsberättelse utan anmärkningar av väsentlig karaktär ska finnas.

Särbestämmelser
 Bidrag får lämnas till organisationer som inte uppfyller villkor om
regionövergripande verksamhet om det finns särskilda skäl för det. Som
särskilda skäl kan vara att ändamålet med verksamheten riktar sig till en
prioriterad behovsgrupp som hälso- och sjukvårdsnämnden inte når med sin
ordinarie verksamhet.
 Bidrag kan i undantagsfall beviljas en organisation som avser att bedriva ett
tidsbegränsat projekt- eller försöksverksamhet med syfte att prova och utveckla
nya arbetssätt och metoder inom prioriterade områden.
 Bidrag får lämnas till organisationer som har sin huvudsakliga verksamhet
förlagd till webben förutsatt att de grundläggande kraven är uppfyllda.
 Bidrag kan beviljas, men med restriktivitet, om organisationen får andra bidrag
från Region Skåne för aktuell period exempelvis inom området ideellt offentligt
partnerskap, dock ej för samma sak/ändamål.
 Om inget annat är överenskommet ska bidrag från regionen användas till den
mottagande organisationens egen verksamhet.
Uteslutningsgrunder
 Ansökan som inte har inkommit när tiden för ansökan löpt ut.
 Ansökan som inte uppfyller grundläggande krav.
 Bidrag medges inte till organisationer som har skulder för svenska skatter eller
avgifter eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.
 Bidrag medges inte till organisationer där uppgifter framkommit som rubbar
förtroendet för organisationen eller dess ledning.
 Bidrag medges inte till vinstdrivande organisationer och företag såsom
stiftelser och aktiebolag.
Prioriteringsgrunder
Organisationer som stödjer medborgare, patienter och deras närstående och som verkar
inom följande områden kommer att prioriteras inför beslut om tilldelning av bidrag.

-

Region Skåne

Hälso- och sjukvårdsnämndens årligen definierade och prioriterade
utvecklingsområden som beskrivs i Region Skånes uppdrag för hälso- och
sjukvården.
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Ansökan och beslut
Komplett ansökan om bidrag ska ha inkommit till hälso-och sjukvårdsnämnden senast den
30 november före nästkommande bidragsår. Hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt
att ta beslut om fördelningen av organisationsbidragen vid sitt första årliga sammanträde,
vanligtvis så sker detta under januari månad.
Samtliga ansökningshandlingar med anvisningar, checklistor och aktuella adresser finns att
tillgå på Region Skånes hemsidor med nuvarande adress:
https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/bidrag-ideella-sektorn
Till ansökan ska bifogas:






Stadgar
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Ekonomiska redovisning/bokslut
Verksamhetsplan och budget för kommande år

Miljöarbete
Ideella organisationer och föreningar 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. De verksamheter som vid var tid omfattas av gällande
regelverk ska fylla i en checklista senast sex månader efter det att bidraget beviljats.
Utbetalning av bidrag
Bidrag lämnas för ett år i taget. Organisationer som beviljats bidrag kommer att meddelas
skriftligen. Beviljat bidrag på 200 000 kr eller mindre betalas ut som engångsbelopp under
mars månad. Beviljat bidrag över 200 000 kr betalas ut kvartalsvis med start i mars.
Uppföljning
En organisation som har tagit emot bidrag av Region Skåne är skyldig att senast innan
utgången av mars månad året efter att bidraget erhållits, lämna en ekonomisk
redovisning av de utbetalade medlen och en redovisning av vad medlen har använts till.

Detta kan exempelvis ske genom att den av årsmötet fastställda verksamhetsberättelsen, där erhållet bidrag särredovisas, skickas in tillsammans med
revisionsberättelsen. Om bidragsdelen inte särredovisats i verksamhetsberättelsen ska
organisationen inkomma med en särskild redovisning av hur de utbetalda medlen
använts. Redovisningen ska följa den plan för uppföljning och utvärdering som
lämnades in i samband med ansökan.
Region Skåne äger rätt att granska den del av organisationens verksamhet som bidraget
är avsett för om det finns uppgifter som tyder på att verksamheten inte bedrivs så som
avsetts.
Återbetalning
Region Skåne får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om mottagaren av
bidraget lämnat oriktiga uppgifter eller använt bidraget felaktigt utifrån det ändamål
som det har beviljats för.
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